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ΘΕΜΑ A 
1. Ο πνευμονιόκοκκος, τα δύο στελέχη του οποίου χρησιμοποίησε ο Griffith στο γνωστό 

πείραμα, είναι : 
 α. μύκητας 
 β.  βακτήριο 
 γ. ιός 
 δ. πρωτόζωο 

 
2. Κυκλικά μόρια DNA συναντάμε:  

α.   σε βακτήρια 
β.   στα μιτοχόνδρια 
γ.   σε ορισμένους ιούς 
δ.   σε όλα τα παραπάνω 

 
3. Τα πρωταρχικά τμήματα κατά την αντιγραφή του DNA συντίθενται από 

 α. την DNA πολυμεράση.  
 β. την DNA δεσμάση.  
 γ. το πριμόσωμα.  
 δ. το πολύσωμα.  
 

4. Στο ζωικό κύτταρο, DNA παρατηρείται στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια. Το μιτοχονδριακό 
DNA στα κύτταρα ενός ανθρώπου είναι:  
α. Ένα μίγμα του μιτοχονδριακού DNA της μητέρας και του πατέρα.  
β. Ένα μίγμα του πυρηνικού DNA της μητέρας και του πατέρα.  
γ. Το ίδιο με το μιτοχονδριακό DNA του παππού του από την πλευρά της μητέρας του .  
δ. Το ίδιο με το μιτοχονδριακό DNA της γιαγιάς του  από την πλευρά της μητέρας του.  
 

5. Ραδιενεργός 32Ρ και ραδιενεργό 35S είναι δυνατό να ενσωµατωθούν αντίστοιχα:  
α. σε ένα γονίδιο και σε ένα μόριο DNA ελικάσης. 
β. Σε ένα μόριο RNA και σε ένα μόριο DNA. 
γ. Σε δυο διαφορετικά μόρια DNA πολυμεράσης 
δ. σε δυο διαδοχικά νουκλεοτίδια της ίδιας αλυσίδας. 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αντιστοιχήσετε τα κύτταρα της στήλης I με τους έννοιες της στήλης II. 
Κάθε κύτταρο αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία έννοιες. 
ΣΤΗΛΗ I                                                         ΣΤΗΛΗ II 
α. Ωάριο                                                    1. Απλοειδές κύτταρο                    
β. Βακτήριο                                               2. Προκαρυωτικό κύτταρο 
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γ. Μεταφασικό ηπατικό κύτταρο                3. Νουκλεοσώματα 
                                                                  4. Γραμμικό DNA 
                                                                  5. Κατασκευή καρυότυπου 
                                                                  6. Διπλοειδές κύτταρο 
                                                                  7. Πλασμίδιο 
                                                                  8. Ευκαρυωτικό κύτταρο 
                                                                  9. Κυκλικό DNA 
                                                                                 Μονάδες 6 
Β2. Να δώσετε τον ορισμό της ιχνηθέτησης και να περιγράψετε την πειραματική διαδικασία κατά 
την οποία χρησιμοποιήθηκε. 
                                                                                  Μονάδες 6 
Β3. Να εξηγήσετε ποιο είναι το είδος και η μορφή του γενετικού υλικού που διαθέτουν οι 
παρακάτω 4 (τέσσερις) ιοί. 
 
 Ιός 1 Ιός 2 Ιός 3 Ιός 4 
A 230 150          300 150 
T 230 -          200 - 
C 270 100          300 150 
G 270          100          200 200 
U -          150 - 200 
Φωσφ. 1000          498         1000 699 
δεσμοί     
                                                                                                         Μονάδες 8 
 
Β4. Στο πυρηνικό DNA ενός ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχονται 10.000 γονίδια ενώ το κύτταρο 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του συνθέτει περίπου 1500 είδη πρωτεινών.  Να αναφέρετε δύο 
πιθανές εξηγήσεις που να αιτιολογούν αυτή τη διαφορά. 
                                                                                        Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Γ 
Σε δύο φυσιολογικά κύτταρα αρσενικού ατόμου κάποιου είδους και συγκεκριμένα στον  πυρήνα 
τους , ανιχνεύουμε : 
1ο κύτταρο:   4*109 ζεύγη βάσεων DNA 
2ο κύτταρο: 16*109 ζεύγη βάσεων DNA 
Με δεδομένο ότι στο είδος αυτό  το φύλο καθορίζεται όπως στον άνθρωπο, 
 
Γ1α) Να αναφέρετε  με ποιες μορφές μπορούμε να συναντήσουμε  γενετικό υλικό στα κύτταρα του 
παραπάνω είδους.   
β) Να δικαιολογήσετε τη  διαφορά που παρατηρείται στην ποσότητα του DNA μεταξύ των 
κυττάρων 1 και 2. 
                                                                                Μονάδες 3 +3=6 
 
Γ2α)  Για κάθε νουκλεοτίδιο που συμμετέχει στη δομή του DNA του πυρήνα των κυττάρων 1 και 2, 
να αναφέρετε με τι μπορεί να συνδέεται η φωσφορική του ομάδα. 
β) Για  κάθε μόριο DNA των παραπάνω κυττάρων,  να  αναφέρετε το είδος και τη χρησιμότητα 
των δεσμών που συνδέουν τις αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων .  
                                                                                Μονάδες 2+2=4 
 
Γ3α) Εάν  στον πυρήνα του κυττάρου 1 υπάρχουν   4 (τέσσερα) μόρια DNA, να υπολογίσετε τον 
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αριθμό των ομοιοπολικών δεσμών που συνδέουν μεταξύ τους τα νουκλεοτίδια  των 4 (τεσσάρων) 
αυτών μορίων DNA. 
β) Ανάμεσα στα μόρια αυτά υπάρχουν κάποια που είναι πανομοιότυπα; Αιτιολογήστε συνοπτικά. 
γ) Ανάμεσα στα μόρια του DNA που υπάρχουν στον πυρήνα του κυττάρου 2 υπάρχουν 
πανομοιότυπα μόρια; Αιτιολογήστε συνοπτικά. 
                                                                                Μονάδες 3+3+3=9 
 
Γ4α) Από το ίδιο άτομο του αρχικού ερωτήματος  απομονώθηκαν γαμετικά κύτταρα. Τα γαμετικά 
αυτά κύτταρα έχουν όλα την ίδια ποσότητα DNA;          Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
β) Το ίδιο άτομο, είναι δυνατό το Χ φυλετικό χρωμόσωμα που διαθέτει στα κύτταρά του , να το 
έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του πατέρα του; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις  σας. 
                                                                                Μονάδες 3+3=6 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. GGCCACGGAGTCTTAGATTTCTAGTTAAGCAGTUGACACG 
 
Η παραπάνω αλληλουχία νουκλεοτιδίων περιλαμβάνει και  ένα πρωταρχικό τμήμα RNA, το οποίο 
έχει επιμηκυνθεί από την DNA πολυμεράση κατά τη διαδικασία  της  in vitro αντιγραφής ενός 
μορίου DNA προκαρυωτικού κυττάρου. Το πρωταρχικό τμήμα που απεικονίζεται στην παραπάνω 
αλληλουχία,  άρχισε να συντίθεται ακριβώς στο σημείο που ονομάζουμε Θέση Έναρξης 
Αντιγραφής. 
 
α) Να γράψετε το  πρωταρχικό τμήμα RNA που περιέχεται σε αυτήν την αλληλουχία και να 
σημειώσετε τα άκρα του. 
                                                                                        Μονάδα 1 
β) να γράψετε την αλληλουχία του δίκλωνου τμήματος  DNA που αντιγράφεται και να σημειώσετε 
τα άκρα του. Να ονομάσετε  τη μια αλυσίδα ως Ι και την άλλη ως ΙΙ. 
                                                                                       Μονάδα 1 
γ) αν το πρωταρχικό τμήμα RNA που γράψατε είναι το μοναδικό που σχηματίζεται κατά την 
αντιγραφή αυτού του τμήματος της μητρικής αλυσίδας, να ορίσετε ποια από τις αλυσίδες του 
μητρικού μορίου (Ι ή ΙΙ) αντιγράφεται με συνεχή και ποια με ασυνεχή τρόπο. 
                                                                                       Μονάδα 1 
Να αιτιολογήσετε συνοπτικά  τις απαντήσεις σας. 
                                                                                      Μονάδες 5 
 
Δ2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα τμήμα DNA με μια θέση έναρξης αντιγραφής που η 
διαδικασία της αντιγραφής έχει αρχίσει. Αν γνωρίζουμε ότι κατά την αντιγραφή του παραπάνω 
τμήματος σχηματίζονται 8 (οκτώ) συνολικά πρωταρχικά τμήματα: 
Α) Να σημειώσετε τα άκρα του αρχικού μορίου  

Μονάδες 2 
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Β) Να σχηματίσετε βέλη, που θα δείχνουν  τα συνεχή και τα ασυνεχή  νεοσυντιθέμενα τμήματα 
στις θυγατρικές αλυσίδες με την  αιχμή του βέλους θα δείχνει την κατεύθυνση της αντιγραφής. Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      

Μονάδες 3 
 
 

                    Κλώνος IΙ 

                                    

 
 
 
 
 
 
Δ3. Μελετώντας την in vivo αντιγραφή σε ένα μόριο DNA από το κύτταρο του ερωτήματος Δ1, 
παρατηρούμε ότι παρόλο που αυτό το μόριο αντιγράφεται (3) τρείς φορές το κύτταρο στο οποίο 
περιέχεται δεν διαιρείται.  
α) Πως το εξηγείτε αυτό;      Μονάδες 2 
β) Σχετίζεται το γεγονός αυτό με τις ιδιότητες του συγκεκριμένου μορίου DNA;  

Μονάδες 1 
γ) Που συναντάμε τέτοια μόρια DNA και τι είδους γονίδια περιέχουν;  

Μονάδες 1 
δ) Ποια η πιθανή συμμετοχή των μορίων αυτών στα αποτελέσματα των πειραμάτων που 
ανέδειξαν το DNA ως γενετικό υλικό;  

 Μονάδες 1 
 
Δ4. Μόριο DNA μήκους 2*105 ζεύγη βάσεων απομονώνεται από χλωροπλάστη φυτικού κυττάρου, 
τοποθετείται σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει ραδιενεργά νουκλεοτίδια και όλα τα απαραίτητα 
συστατικά  για να πραγματοποιηθεί in vitro η διαδικασία της αντιγραφής. Τα δύο νέα μόρια που 
προκύπτουν από την αντιγραφή του αντιγράφονται επίσης με αποτέλεσμα να προκύπτουν τελικά 
(4) τέσσερα μόρια DNA.  
α) Ποια είναι η μορφή του DNA που συναντάμε στους χλωροπλάστες και ποιος είναι ο ρόλος του;            
Μονάδες 3 
β) Μετά το τέλος της αντιγραφής πόσα νουκλεοτίδια με ραδιενεργό φώσφορο έχουν ενσωματωθεί 
στα τέσσερα μόρια που προέκυψαν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.            
Μονάδες 4 
 
 

ΟΗ 
 Κλώνος Ι 


