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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Γ' Γενικού Λυκείου 
Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας 

 

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2020 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Σε κάθε μια από τις πέντε ημιτελείς προτάσεις που ακολουθούν, να κυκλώσετε 

το γράμμα που αντιστοιχεί στην πρόταση που την συμπληρώνει σωστά: 

 

Α1. Δεν μπορεί να ιχνηθετηθεί με ραδιενεργό φωσφόρο (32Ρ): 

Α. Η αλληλουχία ενός υποκινητή. 

Β. Ο χειριστής του οπερονίου της λακτόζης. 

Γ. Ένα ρυθμιστικό γονίδιο. 

Δ. Το πριμόσωμα. 

Μονάδες 5 

 

Α2. Δεν μπορούμε να συναντήσουμε δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA: 

Α. Στο κυτταρόπλασμα ενός φυσιολογικού βακτηριακού κυττάρου. 

Β. Σε ένα μιτοχόνδριο από ζωικό ευκαρυωτικό κύτταρο κατώτερου 

οργανισμού. 

Γ. Σε πυρήνες πρωτόζωων. 

Δ. Σε πυρήνες φυτικών κυττάρων ανωτέρων φυτών. 

Μονάδες 5 

 

Α3. Στους περισσότερους οργανισμούς το κωδικόνιο που είναι υπεύθυνο για 

την ενσωμάτωση της τρυπτοφάνης σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα ειναι 

το 5’UGG. Αυτό σημαίνει πως η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που 

κωδικοποιεί το tRNA της τρυπτοφάνης θα φέρει στην αλληλουχία της την 

τριπλέτα βάσεων: 
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Α. 5’TGG. 

Β. 3’UGG. 

Γ. 3’ACC. 

Δ. 5’UGG. 

Μονάδες 5 

 

A4. Βιολογικά μόρια τα οποία παράγονται στον πυρήνα και δρουν στο 

κυτταρόπλασμα είναι: 

Α. Το πριμόσωμα και τα tRNAs. 

Β. Τα mRNAs και τα tRNAs. 

Γ. Οι πρωτεΐνες των ριβοσωμάτων και τα mRNAs. 

Δ. Τα mRNAs και τα snRNAs. 

Μονάδες 5 

A5. Η μίτωση και η μείωση λαμβάνουν χώρα αντίστοιχα:  

Α. Σε ηπατικά κύτταρα και σε ζυγωτά. 

Β. Σε νευρικά κύτταρα και σε ώριμα σπερματοζωάρια.  

Γ. Σε επιθηλιακά κύτταρα και σε άωρα σπερματοκύτταρα. 

Δ. Σε ζυγωτά και σε ώριμα σπερματοζωάρια. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια βιολογική διαδικασία η οποία 

μόλις ολοκληρώθηκε: 

3’…AGGGCUUUAUCUAACCC - 5’ 

……………….AAATAGATTGGG - 3’ 

Η πορεία της διαδικασίας αυτής είναι από αριστερά προς τα δεξιά της σελίδας 

σας. 

α. Να ονομάσετε τη διαδικασία αυτή και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 1+4 
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β. Ποιο είναι το κυρίως ένζυμο της παραπάνω διαδικασίας και πού συναντάται 

φυσιολογικά; Μπορεί το παραπάνω ένζυμο να υπάρχει σε ένα προκαρυωτικό 

κύτταρο; 

Μονάδες 1+4+1 

 

Β2. Να αντιστοιχίσετε τις βιολογικές δομές ή λειτουργίες που αναφέρονται στη 

στήλη Ι με τις κυτταρικές λειτουργίες της στήλης ΙΙ με τις οποίες σχετίζονται ή 

μπορούν να συμμετάσχουν. 

Αν κάποιο στοιχείο της στήλης Α συμμετέχει σε δυο διαδικασίες της στήλης Β να 

επισημάνετε και τις δύο.  

 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. ΚΕΝΤΡΟΣΩΜΑΤΙΟ 1. ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Β. ΕΠΙΧΙΑΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 

Γ. ΑΠΛΟΕΙΔΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ 

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ 

2. ΜΙΤΩΣΗ 

Ε. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΕ 

ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΣΤ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 

Ζ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΔΩΝ 

Η. ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΙ 

ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Μονάδες 8 

 

Β3. Να αναφέρετε τέσσερις σημαντικές διαφορές μεταξύ μίτωσης και μείωσης. 

Επίσης να αναφέρετε τρεις διαφορές μεταξύ μείωσης Ι και μείωσης ΙΙ. 

Μονάδες 4+2 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Σε ένα υποθετικό ανώτερο ζωικό είδος, το απλοειδές γονιδίωμά του αποτελείται 

από 20 χρωμοσώματα και 2x109 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων. Απομονώθηκαν 

κύτταρα από διάφορους ιστούς αυτού του οργανισμού και μετά από 

εργαστηριακή ανάλυσή τους βρέθηκε να περιέχουν τις ακόλουθες ποσότητες 

χρωμοσωμάτων και ζευγών βάσεων: 

Κύτταρο 1: 40 χρωμοσώματα και 8x109 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων.  

Κύτταρο 2: 20 χρωμοσώματα και 4x109 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων. 

Κύτταρο 3: 20 χρωμοσώματα και 2x109 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων. 

Κύτταρο 4: 40 χρωμοσώματα και 4x109 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων. 

Να προσδιορίσετε από τι ιστούς έχουν πιθανά απομονωθεί τα παραπάνω 

κύτταρα, και σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου βρίσκονται, αιτιολογώντας 

σύντομα ανά περίπτωση. 

Μονάδες 4+4 

 

Γ2. Στο ίδιο είδος ένα τυχαίο άτομο έχει στο ζευγάρι ομολόγων χρωμοσωμάτων 5 

την παρακάτω γονιδιακή σύσταση για τους γενετικούς τόπους Α και Β: Στο ένα 

χρωμόσωμα 5 φέρει ένα Α γονίδιο και ένα Β, ενώ στο δεύτερο χρωμόσωμα 5 

φέρει τα αλληλόμορφά τους α και β. Το συγκεκριμένο άτομο σχηματίζει 200 

συνολικά λειτουργικούς γαμέτες, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν τις παρακάτω 

γονιδιακές συστάσεις: 

� 92 γαμέτες με σύσταση ΑΒ (αναμενόμενοι) 

� 92 γαμέτες με σύσταση αβ (αναμενόμενοι) 

� 4 γαμέτες με σύσταση αΒ (μη αναμενόμενοι) 

� 4 γαμέτες με συσταση Αβ (μη αναμενόμενοι) 

α) Μέσω ποιου γνωστού σας μηχανισμού της μειωτικής διαίρεσης προέκυψαν 

οι μη αναμενόμενοι γαμέτες;  

Μονάδες 2 

β) Θα μπορούσαν οι μη αναμενόμενοι γαμέτες να βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

αναλογία από τους αναμενόμενους; 

Μονάδες 2 



Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

 

2021 | Οκτώβριος | Φάση 1 | �ιαγωνίσµατα Προετοιµασίας 
 

 
 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
Σελ.5/ 7 

 

γ) Να εξηγήσετε σύντομα. 

Μονάδες 2 

 

Γ3. Παρακάτω δίνονται οι αλληλουχίες τριών διαφορετικών μορίων RNA με τυχαία 

σειρά. Μια από αυτές τις αλληλουχίες αντιστοιχεί σε λειτουργικό mRNA το 

οποίο κωδικοποιεί τετραπεπτίδιο και έχει 5’ αμετάφραστη περιοχή μήκους 

πέντε νουκλεοτιδίων. Η δεύτερη αλληλουχία αντιστοιχεί σε μόριο tRNA το οποίο 

μεταφέρει το τρίτο κατά σειρά αμινοξύ του πεπτιδίου. Η τελευταία αλληλουχία 

αντιστοιχεί σε δομικό συστατικό της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας του 

ριβοσώματος με το οποίο συνδέεται το παραπάνω mRNA κατά την μετάφρασή 

του: 

Μόριο Ι: ACAUUGCAUGUGGAAGCCAUGACGCGAAA 

Μόριο IΙ: AAACCGCCGCGGCGGUUCAACCAAAAAAG 

Μόριο IIΙ: UUUUUCCGGAGCAAUGGGCGGCAAUUAAAGGCCCA 

α) Ποιες ασθενείς αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα κατά την διαδικασία της 

μετάφρασης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μόρια; 

Μονάδες 3 

β) Να προσδιορίσετε ποιο είναι το κάθε μόριο, αιτιολογώντας ανά περίπτωση 

και δίνοντας και τον προσανατολισμό των άκρων των μορίων. 

Μονάδες 2+4+2 

 

 

ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Παρακάτω δίνεται αλληλουχια ολόκληρου γονιδίου που κωδικοποιεί 

ολιγοπεπτίδιο, το οποίο στη λειτουργική μορφή του έχει την αλληλουχία: 

HOOC – met – trp – trp – met – trp – NH2 

Το ολιγοπεπτίδιο μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσής του υφίσταται αποκοπή 

δύο αμινοξέων από το αμινικό του άκρο. 

Αλληλουχία DNA: 

CGAATTCTTACATCCACCAGTATATTCATCCAAAACATGGAATTCATATAA 

GCTTAAGAATGTAGGTGGTCATATAAGTAGGTTTTGTACCTTAAGTATATT 
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Η αλληλουχία 5΄ATATAA 3΄	 (και	 η	 συμπληρωματικη� 	 της)	 αποτελει�	 τον	

υποκινητή του γονιδίου. 

α) Να προσδιορίσετε την κωδική και την μη κωδική αλυσίδα του μορίου, καθώς 

και τον προσανατολισμό των άκρων του μορίου. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 2+3 

β) Να προσδιορίσετε αν το παραπάνω γονίδιο ανήκει σε ευκαρυωτικό ή 

προκαρυωτικό οργανισμό. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 1+3 

 

Δ2. Να γράψετε το πρόδρομο και το ώριμο μεταγραφικό προϊόν του παραπάνω 

γονιδίου αιτιολογώντας σύντομα.  

Μονάδες 2+4 

 

Δ3. Αν γίνει κατορθωτή η ενσωμάτωση του παραπάνω γονιδίου σε γενετικό υλικό 

προκαρυωτικού κυττάρου (μέσω κατάλληλων τεχνικών), θα μπορέσει να 

παραχθεί το παραπάνω πεπτίδιο; Να αιτιολογήσετε. 

Μονάδες 1+4 

Σε περίπτωση που δεν παραχθεί το συγκεκριμένο πεπτίδιο, τι μπορεί να 

παραχθεί στην θέση του; Να αιτιολογήσετε. 

Μονάδες 1+4 
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Παρατίθεται ο γενετικός κώδικας: 

 

ΒΑΣΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΗ 

U C A G 

U φαινυλαλανίνη σερίνη τυροσίνη κυστείνη U 

φαινυλαλανίνη σερίνη τυροσίνη κυστείνη C 

λευκίνη σερίνη ληξη ληξη A 

λευκίνη σερίνη ληξη τρυπτοφάνη G 

C λευκίνη προλίνη ιστιδίνη αργινίνη U 

λευκίνη προλίνη ιστιδίνη αργινίνη C 

λευκίνη προλίνη γλουταμίνη αργινίνη A 

λευκίνη προλίνη γλουταμίνη αργινίνη G 

A ισολευκίνη θρεονίνη ασπαραγίνη σερίνη U 

ισολευκίνη θρεονίνη ασπαραγίνη σερίνη C 

ισολευκίνη θρεονίνη λυσίνη αργινίνη A 

έναρξη θρεονίνη λυσίνη αργινίνη G 

G βαλίνη αλανίνη ασπαρτικο οξύ γλυκίνη U 

βαλίνη αλανίνη ασπαρτικο οξύ γλυκίνη C 

βαλίνη αλανίνη γλουταμινικο 

οξύ 

γλυκίνη A 

βαλίνη αλανίνη γλουταμινικο 

οξύ 

γλυκίνη G 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 


