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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ   ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

                                 

ΜΑΘΗΜΑ:       ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ' ΛΤΚΕΙΟΤ 

  

 
ΘΕΜΑ Α (μον. 25) 

Α1. Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τον αρικμό των τμθμάτων DNA που προκφπτουν όταν ζνα 

τμιμα DNA επωαςτεί με διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ Π.Ε. SalI, EcoRI και HpaI. Ποιο από τα 

παρακάτω τμιματα δείχνει τθν ςωςτι κζςθ των αλλθλουχιϊν αναγνϊριςθσ των τριϊν ΠΕ; 

Συνδυαςμόσ Π.Ε. Αριθμόσ τμημάτων DNA 
SalI, EcoRI 4 

SalI, HpaI 3 
SalI, EcoRI και HpaI 5 
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Α2. Κατά τθν αντιγραφι ενόσ μορίου DNA άνοιξαν 20 κθλιζσ και δθμιουργικθκαν 200 

πρωταρχικά τμιματα: 

α. για τθ ςφνκεςθ τθσ κάκε αλυςίδασ χρθςιμοποιικθκαν 100 πρωταρχικά τμιματα. 

β. ςε κάκε κθλιά, τα 5 πρωταρχικά τμιματα αφοροφν τθν αλυςίδα που αντιγράφεται με 

ςυνεχι τρόπο και τα άλλα 5 τθν αλυςίδα με αςυνεχι τρόπο 

γ. ςε κάκε διχάλα αντιγραφισ ςχθματίηονται 5 πρωταρχικά τμιματα 

δ. ιςχφουν τα α και γ 

 

 

Α3. Σο παρακάτω διάγραμμα απεικονίηει το 3ο ηεφγοσ χρωμοςωμάτων και ζνα 

μιτοχονδριακό DNA από επικθλιακά κφτταρα ενόσ κθλυκοφ και ενόσ αρςενικοφ ατόμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι θ γενετικι ςφςταςθ ενόσ απογόνου ςε ςχζςθ με το παραπάνω ηεφγοσ 

χρωμοςωμάτων και το μιτοχονδριακό DNA; 
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Α4. ε ζνα υβριδικό μόριο DNA-RNA θ εκατοςτιαία αναλογία τθσ Α είναι 30% και τθσ Σ 16%. 

Ποια είναι θ εκατοςτιαία αναλογία U; 

α. 28%  β. 14%  γ. 7%  δ. 30% 

 

 

Α5 O παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν παραγωγι β-γαλακτοςιδάςθσ από διαφορετικοφσ 

γονοτφπουσ τθσ E. coli (όπου Ρ+ / Ρ- φυςιολογικό / μθ φυςιολογικό ρυκμιςτικό γονίδιο, Η+ / 

Η- φυςιολογικό / μθ φυςιολογικό γονίδιο που κωδικοποιεί β-γαλακτοςιδάςθ). Ποια 

οριηόντια ςειρά του πίνακα είναι λανκαςμζνθ; 

 Παραγωγή β-γαλακτοςιδάςησ 

Γονότυποι υνεχισ Επαγόμενθ 
Α Ρ-Η- - - 

Β Ρ-Η+ + + 
Γ Ρ+Η+ - + 

Δ Ρ+Η- + - 

 

α. Α  β. Β   γ. Γ   δ. Δ 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  

A) Σι είναι και τι ξζρετε για τθν μεςόφαςθ; (μον 3) 

B) ε ποια/εσ φάςθ/εισ τθσ μίτωςθσ: διαιρείται το κεντρομερίδιο, αποδιοργανϊνεται ο 

πυρθνικόσ φάκελοσ, ςχθματίηεται θ άτρακτοσ και τα χρωμοςϊματα μετακινοφνται ςτο 

ιςθμερινό επίπεδο του κυττάρου; Από τι ςχθματίηεται θ άτρακτοσ; (μον 5) 

C) Σι είναι και πότε παρατθροφνται τα φαινόμενα τθσ ςφναψθσ και του επιχιαςμοφ; (μον 

3) 
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Β2. Ποια είναι ρυκμιςτικά ςτοιχεία τθσ μεταγραφισ που ςυνίςτανται από DNA και ποιοσ ο 

ρόλοσ τουσ; (μον. 8) 

 

 

Β3. Επιςτιμονεσ ανζπτυξαν E. coli (διαιρείται κάκε 20 min) ςε κρεπτικό υλικό που περιείχε 

το βαρφ ιςότοπο του αηϊτου, Ν15. τθ ςυνζχεια μετζφεραν κφτταρα ςε κρεπτικό υλικό που 

περιείχε το ελαφρφ ιςότοπο του αηϊτου, Ν14. Περιοδικά, ανά 20 min, απομόνωναν DNA από 

τα κφτταρα και το υπζβαλλαν ςε ειδικι τεχνικι, τθν υπερφυγοκζντρθςθ. Σα αποτελζςματα 

φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. Να αντιςτοιχίςετε τα αποτελζςματα που φαίνονται ςτουσ 

ςωλινεσ τθσ φυγοκζντρου (Α-Ε) με τουσ χρόνουσ 0, 20, 40, 60 και 80 min. Γιατί παρατθρείται 

ενδιάμεςθ πυκνότθτα ςε κάποιουσ ςωλινεσ;  (μον. 6) 

       

 

ΘΕΜΑ Γ.  

Γ1. ε ζνα είδοσ μπιηελιοφ το χρϊμα των πετάλων μπορεί να είναι πορφυρό, άςπρο ι 

κόκκινο λόγω ςφνκεςθσ ι μθ αντίςτοιχθσ χρωςτικισ ουςίασ. Φυτά ςτα οποία 

πραγματοποιείται θ παρακάτω μεταβολικι οδόσ: 

     Ε1          Ε2 

Χ1 ---> Χ2 ---> Χ3 
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ςυνκζτουν τθν χρωςτικι Χ3 με αποτζλεςμα να ζχουν άνκθ με ζνα από τα παραπάνω τρία 

χρϊματα, ενϊ φυτά ςτα οποία ςυντίκεται θ ουςία Χ2 και όχι θ Χ3, ι φυτά ςτα οποία 

ςυντίκεται μόνο θ Χ1, εμφανίηουν αντίςτοιχα άνκθ με ζνα από τα άλλα δφο χρϊματα. 

Θ ςφνκεςθ τθσ ουςίασ Χ2 ελζγχεται από το γονίδιο Α που κωδικοποιεί τθν παραγωγι του 

ενηφμου Ε1, ενϊ θ ςφνκεςθ τθσ Χ3 από το γονίδιο Β που κωδικοποιεί τθν παραγωγι του 

ενηφμου Ε2. Σα αντίςτοιχα υπολειπόμενα αλλθλόμορφα α και  δεν κωδικοποιοφν ςφνκεςθ 

ενηφμων. Θ κλθρονομικότθτα των δφο γονιδίων Α και Β ακολουκεί τουσ νόμουσ τουσ 

Mendel.  

Από τθ διαςταφρωςθ δφο πανομοιότυπων φαινομενικά και γονοτυπικά φυτϊν μπιηελιάσ 

προζκυψαν φυτά με φαινοτυπικι αναλογία 9 πορφυρά : 3 κόκκινα : 4 λευκά. Να γράψετε 

τον γονότυπο και τον φαινότυπο των φυτϊν που διαςταυρϊκθκαν και να εξθγιςετε και να 

αιτιολογιςετε τθν φαινοτυπικι αναλογία των απογόνων, ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτθν 

απάντθςθ και τουσ πικανοφσ γονοτφπουσ τουσ. Να εξθγιςετε τι χρϊμα ανκζων και τι πικανό 

γονότυπο μπορεί να ζχει ζνα φυτό όταν ς' αυτό ςυντίκεται: α) μόνο θ ουςία Χ1, β) θ Χ2 και 

όχι θ Χ3, γ) θ Χ3 (μον. 13)  

 

Γ2.  Θ παρακάτω εικόνα παρουςιάηει μζροσ τθσ μεταβολικισ οδοφ που ςχετίηεται με τον 

μεταβολιςμό των αμινοξζων φαινυλαλανίνθσ και τυροςίνθσ. Ζνα θ περιςςότερα ζνηυμα 

περιλαμβάνονται ςε κάβε βιμα τθσ μεταβολικισ οδοφ. Δφο βιματα παριςτάνονται με Φ και 

Α, κακζνα από τα οποία ελζγχεται από ζνα γονίδιο. Σο βιμα Φ ελζγχεται από τα 

αλλθλόμορφα γονίδια Φ και φ και το βιμα Α από τα αλλθλόμορφα γονίδια Α και α: 
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α. Ζνα ηευγάρι που είναι και οι δφο ετερόηυγοι ωσ προσ τισ δφο γενετικζσ κζςεισ ζχουν ζνα 

κορίτςι, τθ Βίβιαν. Με ποια πικανότθτα το κορίτςι ζχει τον ίδιο γονότυπο με τουσ γονείσ τθσ; 

Αιτιολογιςτε. (μον. 6) 

β. Σο ηευγάρι διακζτει τουσ διδφμουσ Γιάννθ και Γιϊργο. Οι γονότυποί τουσ είναι Φφαα και 

ΦφΑα αντίςτοιχα. Να εξθγιςετε αν προζρχονται από ζνα ηυγωτό ι από δφο ηυγωτά. (μον. 4) 

γ. Ζνασ άλλοσ γιόσ τουσ, ο Ιάκωβοσ, ζχει γονότυπο φφΑα. Με αναφορά ςτθ μεταβολικι οδό, 

να αναφζρετε δφο φαινοτυπικζσ διαφορζσ μεταξφ του Ιακϊβου και του Γιάννθ. (μον. 2) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ.  

 

το παρακάτω γενεαλογικό δζντρο, το άτομο ΙΙ2 πάςχει από μονογονιδιακι αςκζνεια. τα 

πλαίςια τθσ γενετικισ διάγνωςθσ, απομονϊκθκαν από το γονιδίωμα των ςωματικϊν 

κυττάρων όλων των μελϊν τθσ οικογενείασ και πολλαπλαςιάςτθκαν με PCR τμιματα των 

αλλθλόμορφων γονιδίων που ςχετίηονται με τθν αςκζνεια. Σα κλωνοποιθμζνα τμιματα 

αναμείχκθκαν με τθν περιοριςτικι ενδονουκλεάςθ BglII και τα κραφςματα που 

προζκυψαν διαχωρίςτθκαν και απεικονίηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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Δ1. Με βάςθ το γενεαλογικό δζντρο και τα δεδομζνα του πίνακα να προςδιορίςετε ποιοσ 
είναι ο πικανόσ τρόποσ κλθρονόμθςθσ τθσ αςκζνειασ κακϊσ και τουσ γονοτφπουσ των 
μελϊν τθσ οικογενείασ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μον. 7) 
 
Δ2. Θ παρακάτω αλλθλουχία αποτελεί τμιμα του φυςιολογικοφ αλλθλομόρφου για τθν 
παραπάνω ιδιότθτα και κωδικοποιεί τα πρϊτα επτά αμινοξζα μιασ πολυπεπτιδικισ 
αλυςίδασ 
5' ...AGTCTATGAGATCTTGGTTTGGGATT... 3' αλυσίδα I 

3' ...TCAGATACTCTAGAACCAAACCCTAA... 5' αλυσίδα II 

 

α) Ποια είναι θ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μον. 5) 
 
β) Θ περιοριςτικι ενδονουκλεάςθ BglII αναγνωρίηει τθν ακολουκία 
5' AGATCT 3'  
και κόβει μεταξφ A και G με κατεφκυνςθ 5' -> 3'. Δεδομζνου ότι το αλλθλόμορφο που 
ευκφνεται για τθν αςκζνεια δεν κωδικοποιεί τθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα λόγω 
αντικατάςταςθσ μιασ βάςθσ, να εντοπίςετε τθν μετάλλαξθ που ευκφνεται για τθν αςκζνεια 
και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μον. 4) 
 
Δ3. ε μία  ελεγχόμενθ διαςταφρωςθ για τθν εφρεςθ του τρόπου κλθρονόμθςθσ του 
χαρακτθριςτικοφ Α ςτθ δροςόφιλα, προκφπτει ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό αρικμό απογόνων 
φαινοτυπικι αναλογία 3:1 τόςο ςτουσ κθλυκοφσ όςο και ςτουσ αρςενικοφσ απογόνουσ. 
Αντίςτοιχα, για το χαρακτθριςτικό Β προκφπτει φαινοτυπικι αναλογία 1:1 τόςο ςτουσ 
κθλυκοφσ όςο και ςτουσ αρςενικοφσ απογόνουσ. Να προςδιορίςετε το είδοσ των γονιδίων 
που ελζγχουν τα δφο χαρακτθριςτικά και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ κάνοντασ τια 
κατάλλθλεσ διαςταυρϊςεισ. τθ δροςόφιλα το αρςενικό είναι ΧΤ και το κθλυκό ΧΧ. (μον. 9) 
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Καλή επιτυχία! 

 

 

 

 

 


