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ΘΕΜΑ Α. 

Α1. Το μιτοχονδριακό DNA ενός κυττάρου: 

α. είναι πατρικής προέλευσης 

β. περιέχει γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά 

γ. κληροδοτείται από την μητέρα 

δ. είναι μονόκλωνο 

 

Α2. Ένας φυσιολογικός ανθρώπινος καρυότυπος περιέχει: 

α .92 μόρια DNA  

β .23 μόρια DNA  

γ .46 μόρια DNA  

δ .184 μόρια DNA  

 

A3.  Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA περιέχεται σε: 

α. πυρήνα ωαρίου  

β. ευκαρυωτικό κύτταρο 

γ. καρυότυπο 

δ. νουκλεόσωμα. 

 

Α4. Η οξειδωτική φωσφορυλίωση είναι : 

α. Διαδικασία που επιτελείται στους χλωροπλάστες  

β. Διαδικασία που γίνεται σε προκαρυωτικά κύτταρα 

γ. Διαδικασία που πραγματοποιείται στα μιτοχόνδρια 

δ. Διαδικασία που πραγματοποιείται στον πυρήνα 

 

Α5. Ο λόγος (Α+Τ)/(G+C) είναι : 

α. σταθερός  και ίδιος σε όλα τα θηλαστικά 

β. ανάλογος με την πολυπλοκότητα ενός οργανισμού 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β  
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γ. σταθερός ανάμεσα στα άτομα του ίδιου είδους. 

δ. σταθερός σε όλους τους προκαρυωτικούς οργανισμούς 

(25 μονάδες) 

ΘΕΜΑ  Β  

 

Β1. Στη στήλη Ι να συμπληρώσετε τα γράμματα που αντιστοιχούν στην εικόνα. 

Να αντιστοιχήσετε τα γράμματα στη στήλη Ι με τις έννοιες της στήλης ΙΙ. 

             ΣΤΗΛΗ Ι          ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

 1. Φωσφοδιεστερικός δεσμός 

 2 3’ άκρο πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας 

 3. Αζωτούχος βάση 

 4. Δεσμοί που σταθεροποιούν τη 

δευτεροταγή δομή του μορίου  

 5. 5’ άκρο πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας 

 6. Υδρόφοβο τμήμα μορίου  

 7. Υδρόφιλος σκελετός  

 8. πεντόζη 

(8 μονάδες) 
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Β2. Ένας άνδρας πάσχει από μια ασθένεια που οφείλεται σε ένα ελαττωματικό μιτοχονδριακό 

γονίδιο. Έχει δίκιο να ανησυχεί για τη μεταβίβαση της ασθένειας αυτής στα παιδιά του;  

(2 μονάδες) 

B2. Από τι αποτελείται το νουκλεόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του;  

(5 μονάδες) 

Β3. Τι ορίζουμε ως αποικία; 
(1 μονάδα) 

Β4.  Το 1953 περιγράφηκε η δευτεροταγής δομή του DNA στους οργανισμούς. Περιγράψτε τα 

χαρακτηριστικά αυτής της δομής 
(9 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. 
Δύο δίκλωνα μόρια DΝΑ έχουν τον ίδιο αριθμό Ν νουκλεοτιδίων. Το ένα μόριο όμως εμφανίζει 
επίσης Ν φωσφοδιεστερικούς δεσμούς ενώ το άλλο Ν-2 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Πώς 
μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό; 

(5 μονάδες) 

 
Γ2. Η γάτα διαθέτη 38 χρωμοσώματα. Σε ανάλυση περιεχομένου στομάχου γάτας που νοσεί,  

βρέθηκαν και απομονώθηκαν 3 διαφορετικοί τύποι κυττάρων, τα Α, Β, Γ, στα οποία 

προσδιόρισαν τον αριθµό και τη µορφή των µορίων DNA που αυτά περιείχαν. 

Κυτταρικός 

Τύπος                 

Α Β  Γ 

Γραμμικά 

DNA μόρια 

76  0  0 

Κυκλικά 

DNA  μόρια 

100 4  2 

 

Τα ποσοστά βάσεων  ήταν : 

στο Α  κύταρο  Α = 23%, Τ = 23% C= 27% G = 27%. 

στο Β  κύταρο  Α = 14%, Τ = 14% C= 36% G = 36%. 

στο Γ  κύταρο  Α = 25%, Τ = 25% C= 25% G = 25%. 

α) Σε τι οργανισμούς ανήκουν τα κύτταρα Α, Β, Γ, αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

(5 μονάδες) 
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β) Πώς δικαιολογείται ο πολύ μεγάλος αριθμός κυκλικών DNA μορίων στα κύτταρα Α  (5 μονάδες) 

γ) Ποιο κύτταρο είναι καταλληλότερο για την κατασκευή και μελέτη του καρυοτύπου της γάτας;  

(5 μονάδες) 

δ) στο κύτταρο Γ το ένα απο τα δυο κυκλικά μόρια είναι πολύ μεγαλύτερο από το άλλο. Πώς 
εξηγείται η διαφορά στο μέγεθος των κυκλικών δίκλωνων DNA μορίων του Γ κυττάρου και ποιος 
είναι ο ρόλος τους για τον οργανισμό στον οποίον περιέχονται;    (5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Στο έντομο δροσόφιλα, που είναι διπλοειδής οργανισμός το φύλο καθορίζεται όπως και στον 

άνθρωπο (ΧΥ αρσενικό, ΧΧ θηλυκό). Το Y χρωμόσωμα της δροσόφιλας αποτελείται από DNA 

μήκους 5*106 ζεύγη βάσεων ενώ το X χρωμόσωμα από DNA μήκους 25*106 ζεύγη βάσεων .Το 

γονιδίωμα των γαμετών του εντόμου αυτού περιέχει εκτός του φυλετικού χρωμοσώματος και τρία 

επιπλέον μόρια DNA μήκους 50*106 ζεύγη βάσεων , 40*106 ζεύγη βάσεων και 10*106 ζεύγη 

βάσεων αντίστοιχα. Ποιος ο συνολικός αριθμός ζευγών βάσεων που περιέχονται:  

Δ1. σε ένα σωματικό κύτταρο θηλυκού ατόμου κατά την αρχή της μεσόφασης (5 μονάδες) 

Δ2. σε ένα σωματικό κύτταρο αρσενικού ατόμου κατά την αρχή της μεσόφασης  (5 μονάδες) 

Δ3. σε ένα ωάριο και (5 μονάδες) 

Δ4. σε ένα σπερματοζωάριο; (5 μονάδες)   Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας. (5 μονάδες) 

 

 


