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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Γ' Γενικού Λυκείου 
Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας 

 

Σάββατο 6 Νοεµβρίου 2021 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

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

το γράμμα το οποίο αντιστοιχεί στην πρόταση που την συμπληρώνει σωστά: 

 

Α1. Ο αριθμός των πεπετιδικών δεσμών σε ένα πρωτεϊνικό μόριο καθορίζεται 

από:  

Α. Τον αριθμό των πολυπεπτιδικών αλυσίδων που την αποτελούν. 

Β. Τον αριθμό των αμινοξέων που την αποτελούν. 

Γ. Τον αριθμό των πολυπεπτιδικών αλυσίδων και τον αριθμό των αμινοξέων 

που την αποτελούν. 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

Μονάδες ??? 

 

Α2. Για ένα ένζυμο του ανθρώπινου στομάχου δίνεται πως σε θερμοκρασία 

22 βαθμών Κελσίου η ενεργότητά του είναι 45%. Αυτό σημαίνει πως σε 

θερμοκρασία 31 βαθμών Κελσίου η ενεργότητά του είναι: 

Α. 100%. 

Β. 65%.  

Γ. 45% επίσης. 

Δ. 37%. 

Μονάδες ??? 
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Α3. Η γάτα είναι διπλοειδής οργανισμός και ο φυλοκαθορισμός της είναι 

όμοιος με του ανθρώπου. Στο απλοειδές της γονιδίωμα αντιστοιχούν 19 

γραμμικά μόρια DNA. Αυτό σημαίνει πως σε σωματικά της κύτταρα που 

βρίσκονται στην πρόφαση Ι και στην μετάφαση ΙΙ υπάρχουν: 

Α. 38 και 38 χρωμοσώματα αντίστοιχα. 

Β. 76 και 38 χρωμοσώματα αντίστοιχα. 

Γ. 19 και 19 χρωμοσώματα αντίστοιχα. 

Δ. 38 και 19 χρωμοσώματα αντίστοιχα.  

Μονάδες ??? 

 

A4. Βιολογικά μόρια τα οποία παράγονται στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο 

και δρουν στον πυρήνα είναι: 

Α. Το πριμόσωμα και τα επιδιορθωτικά ένζυμα. 

Β. Τα mRNAs και τα tRNAs. 

Γ. Οι πρωτεΐνες των ριβοσωμάτων και τα ένζυμα της κυτταρικής αναπνοής. 

Δ. Οι πρωτεΐνες των ριβοσωμάτων και τα επιδιορθωτικά ένζυμα. 

Μονάδες ??? 

 

A5. Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες κυττάρων μπορεί να λάβει χώρα η 

διαδικασία της μείωσης;  

Α. Σε ηπατικά κύτταρα και σε ζυγωτά. 

Β. Σε νευρικά κύτταρα και σε ώριμα σπερματοζωάρια. 

Γ. Σε άωρα ωάρια και σε άωρα σπερματοκύτταρα. 

Δ. Σε ώριμα ωάρια και σε ώριμα σπερματοζωάρια.  

Μονάδες ??? 
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Δύο πρωτεΐνες, έστω η πρωτεΐνη Α και η πρωτεΐνη Β, παράγονται σε ελεύθερα 

ριβοσώματα και στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο φυτικού κυττάρου 

αντίστοιχα. Η πρωτεΐνη Α χωρίς να υποστεί κάποια τροποποίηση μεταφέρεται 

στον τελικό προορισμό της στον πυρηνίσκο. Η πρωτεΐνη Β υφίσταται 

τροποποιήσεις (αποκοπή αμινοξέων) ώστε να αποκτήσει λειτουργικότητα. 

Κατόπιν μεταφέρεται στο εσωτερικό των θυλακοειδών. 

α) Να εξηγήσετε αιτιολογώντας σύντομα τον αριθμό των στοιχειωδών 

μεμβρανών από τις οποίες θα περάσει η πρωτεΐνη Α κατά την διαδρομή της 

προς τον τελικό της προορισμό. 

Μονάδες 1+3 

 

β) Να αναφέρετε το οργανίδιο στο οποίο θα υποστεί τροποποίηση η πρωτεΐνη 

Β, καθώς και τον αριθμό των στοιχειωδών μεμβρανών από τις οποίες θα 

περάσει, μετά την τροποποίησή της για να φτάσει στον τελικό της 

προορισμό. 

Μονάδες 1+4 

 

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

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

σχετίζονται ή στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν. 

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

επισημάνετε και τις δύο. 

Μονάδες 10 
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ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. Επιχιασμός 
Α. Χλωροπλάστες 

2. Βιοσύνθεση αμινοξέων 

3. Φωτοσύνθεση 
Β. Μίτωση 

4. Κυτταρική αναπνοή 

5. Δημιουργία απλοειδών θυγατρικών 

κυττάρων 
Γ. Ενδοπλασματικό δίκτυο 

6. Αναπαραγωγή μονοκύτταρων 

ευκαρυωτικών οργανισμών 

7. Μεταφορά ριβοσωμικού RNA Δ. Μείωση 

8. Μεταφορά ώριμου μεταγραφικού 

προϊόντος 
Ε. Πυρηνικοί πόροι 

9. Παραγωγή ενέργειας 

10. Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας 

ΣΤ. Μιτοχόνδρια 

 

Β3. Σε μία θηλιά αντιγραφής δημιουργήθηκαν 10 συνολικά πρωταρχικά τμήματα, τα 

οποία περιείχαν 28 νουκλεοτίδια με αζωτούχο βάση την ουρακίλη. Να 

αναφέρετε πόσα ασυνεχή τμήματα συντέθηκαν συνολικά στη θηλιά, καθώς και 

πόσα νουκλεοτίδια με αζωτούχο βάση την ουρακίλη θα περιέχονται στη θηλιά 

μετά την αντικατάσταση των πρωταρχικών τμημάτων. Να αιτιολογήσετε 

σύντομα.  

Μονάδες 3+3 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

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

από 30 χρωμοσώματα και 4Χ109 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων. Να γράψετε και 

να αιτιολογήσετε τον αριθμό των μορίων DNA, καθώς και τον αριθμό των 

αζωτούχων βάσεων που θα υπάρχουν σε: 

Α. Ώριμους γαμέτες του οργανισμού, 

Β. Κύτταρα που προέκυψαν μετά την μείωση Ι, και 
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Γ. Σωματικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται στην φάση G2 του κυτταρικού 

κύκλου.  

Μονάδες 3+6 

 

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 σύσταση αβ (μη αναμενόμενοι). 

Μέσω ποιου γνωστού σας μηχανισμού της μειωτικής διαίρεσης προέκυψαν οι μη 

αναμενόμενοι γαμέτες;  

Θα μπορούσαν οι μη αναμενόμενοι γαμέτες να βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

αναλογία από τους αναμενόμενους; 

Να εξηγήσετε σύντομα. 

Μονάδες 2+3+2 

 

Γ3. Άωρο ωοκύτταρο διπλασιάζει το γενετικό του υλικό σε περιβάλλον όπου έχουν 

προστεθεί αζωτούχες βάσεις θυμίνης, οι οποίες περιέχουν ραδιενεργό άζωτο. 

Κατόπιν, το άωρο ωοκύτταρο υφίσταται μειωτική διαίρεση και προκύπτουν ένα 

ώριμο ωάριο και τρία πολικά σωμάτια. Να αναφέρετε αιτιολογώντας σύντομα 

πόσες ραδιενεργές αλυσίδες DNA θα υπάρχουν στα κυτταρικά προϊόντα της 

πρώτης μειωτικής διαίρεσης του παραπάνω κυττάρου, καθώς και τον αριθμό 

των ραδιενεργών δίκλωνων μορίων DNA που θα υπάρχουν στο ώριμο ωάριο. Αν 

το παραπάνω ωάριο γονιμοποιηθεί από μη ραδιενεργό σπερματοζωάριο πόσα 

ραδιενεργά δίκλωνα μόρια DNA θα υπάρχουν στο ζυγωτό που θα προκύψει; 

Μονάδες 3+3+3 
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ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Παρακάτω δίνεται αλληλουχία ολόκληρου γονιδίου που κωδικοποιεί 

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

HOOC –μεθειονίνη – τρυπτοφάνη - τρυπτοφάνη – μεθειονίνη - 

τρυπτοφάνη -φαινυλαλανίνη - μεθειονίνη – NH2 

Το ολιγοπεπτίδιο μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσής του δεν υφίσταται καμία 

τροποποίηση  

Αλληλουχία DNA: 

CGAATTCTTACATCCACCAGTATATTCATCCAAAACATGGAATTCATATAA 

GCTTAAGAATGTAGGTGGTCATATAAGTAGGTTTTGTACCTTAAGTATATT 

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

υποκινητή του γονιδίου. 

i) 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 

 

ii) 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. 

i) 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 την απάντησή σας. 

Μονάδες 1+4 

ii) 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 

1η 

ΒΑΣΗ 2η ΒΑΣΗ 

3η U C A G 

U φαινυλαλανίνη σερίνη τυροσίνη κυστεΐνη U 

φαινυλαλανίνη σερίνη τυροσίνη κυστεΐνη C 

λευκίνη σερίνη λήξη λήξη A 

λευκίνη σερίνη λήξη 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 ασπαρτικό οξύ γλυκίνη U 

βαλίνη αλανίνη ασπαρτικό οξύ γλυκίνη C 

βαλίνη αλανίνη γλουταμινικό 

οξύ 

γλυκίνη A 

βαλίνη αλανίνη γλουταμινικό 

οξύ 

γλυκίνη G 

 

 


