
 

 
 

 
 

Φροντιστή
 

 
ΘΕΜΑ A 

1. Ο π
πεί

 β.  
  

2. Κυ
δ.  

 
3. Τα 

 γ. 
 

4. Στο
μιτο
δ. 
μητ
 

5. Ραδ
          α. Σ

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αν
Κάθε κύττ
ΣΤΗΛΗ I  
α. Ωάριο (
β. Βακτήρ
γ. Μεταφα
   (3,4,5,6
                
                
                
                
                
                
Β2. Να δώ
κατά την ο
                
Ιχνηθέτησ
φθορίζου
Β3. Να εξ
παρακάτω
 

ΜΑΘΗ

ΗΜ

ήρια Εν-τάξη

πνευμονιό
ίραμα, είνα

βακτή

κλικά μόρι
 σε όλα τα

πρωταρχι
το πρ

ο ζωικό κ
οχονδριακ
Το ίδιο μ
τέρας του

διενεργός 3

Σε ένα γον

ντιστοιχήσε
ταρο αντιστ
                

(1,3, 4,8,9)
ριο(1,2,7,9)
ασικό ηπατ
,8,9)         
                
                
                
                
                
                

ώσετε τον 
οποία χρησ
                

ση είναι 
υσες ουσίε
ξηγήσετε π

ω 4 (τέσσερ

ΗΜΑ / ΤΑΞΗ

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

η                 

κοκκος, τα
αι : 
ήριο 

α DNA συν
α παραπά

ικά τμήματ
ιμόσωμα.

κύτταρο, D
κό DNA στα
με το μιτο
.  

2Ρ και ραδ
νίδιο και σ

ετε τα κύττ
τοιχεί σε π
                
)                
)               
τικό κύτταρ
                 
                
                
                
                
                
                
ορισμό τη

σιμοποιήθη
                

η σήμα
ες- αναφο
ποιο είναι 
ρις) ιοί. 

 

Η :  ΒΙΟΛΟΓ

Α:  1/09/2

   

 

                  

α δύο στελέ

ναντάμε: 
άνω 

α κατά την
  

DNA παρα
α κύτταρα 
οχονδριακ

διενεργό 35S
ε ένα μόρ

αρα της στ
περισσότερ

                
                
                

ρο              
                
                
                
                
                
                
                
ς ιχνηθέτη
ηκε. 
                

ανση χη
ρά στο πε
το είδος κ

ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟ

018 ‐ ΑΠΑΝ

                      

                      

                 

έχη του οπ

ν αντιγραφ

ατηρείται 
ενός ανθρ

κό DNA τ

S είναι δυν
ριο DNA ελ

τήλης I με 
ρες από μία

       ΣΤΗΛ
                
               
                
                
               
                
                
                
                
                

ησης και να

                
μικών εν
είραμα He
και η μορφ

ΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ

ΝΤΗΣΕΙΣ 

                     

        ΔΙΑΓΩΝ

                  

ποίου χρησ

ή του DNA

στον πυρ
ώπου είνα

της γιαγιά

νατό να ενσ
λικάσης. 

τους έννοι
α έννοιες. 
ΛΗ II 

  1. Απλοε
  2. Προκα
 3. Νουκλε
 4. Γραμμ
 5. Κατασκ
 6. Διπλοε
 7. Πλασμ
 8. Ευκαρυ
 9. Κυκλικό
 Μονάδες 

α περιγράψ

  Μονάδες
νώσεων 
ershey – C
φή του γεν

ΑΤΟΛΙΣΜΟ

                     

ΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. Ε

                 

σιμοποίησε

A συντίθεντ

ρήνα και σ
αι:  
άς του  απ

σωµατωθο

ες της στήλ

ειδές κύττα
αρυωτικό κ
εοσώματα 
ικό DNA 
κευή καρυό
ιδές κύτταρ
ίδιο 
υωτικό κύτ
ό DNA 
6 

ψετε την π

ς 6 
με ραδιε

Chase σχολ
νετικού υλικ

ΟΥ  / Γ’ λυκε

                      

ΕΤΟΥΣ 2012

              Σε

ε ο Griffith 

ται από 

στα μιτοχ

πό την π

ούν αντίστο

λης II. 

αρο            
κύτταρο 

ότυπου 
ρο 

τταρο 

πειραματική

ενεργά ι
λικό βιβλί
κού που δ

είου  

                     

‐2013 

ελίδα 1 από 

στο γνωστ

χόνδρια. Τ

πλευρά τη

οιχα:  

        

ή διαδικασί

σότοπα 
ίο σελ 14
διαθέτουν ο

                   

6               

τό 

Το 

ης 

ία 

ή 

οι 

 



                                                                                                                                      
 

                                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012‐2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 6                
 

 
 
 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 
Φ.Δ.:φωσφωδιεστερικοί δεσμοί 
ν     :αριθμός νουκλεοτιδίων 
Ιός 1: Διαθέτει Τ και άρα DNA γενετικό υλικό 
A=T & C=G  ενώ ΦΔ=ν.  Επομένως δίκλωνο κυκλικό DNA 
Ιός 2: Διαθέτει U και άρα RNA γενετικό υλικό 
A=U & C=G ενώ ΦΔ=ν-2. Επομένως δίκλωνο γραμμικό RNA 
Ιός 3: Διαθέτει Τ και άρα DNA γενετικό υλικό 
A διαφ. της Τ  & C διαφ. της G   ενώ ΦΔ=ν. Επομένως μονόκλωνο κυκλικό DNA 
Ιός  4: Διαθέτει U και άρα RNA γενετικό υλικό 
Α διαφ. της Τ & C διαφ. της G    ενώ ΦΔ=ν-1. Επομένως μονόκλωνο γραμμικό RNA 
 
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 
1. Μόνο τα γονίδια που μεταγράφονται σε m-RNA κωδικοποιούν πρωτείνες ενώ δεν 
κωδικοποιούν πρωτείνες τα γονίδια που  μεταγράφονται σε t,r και sn-RNA. 
2. Σε κάθε κυτταρικό τύπο μεταγράφονται ορισμένα και όχι όλα τα γονίδια του 
πυρηνικού DNA όπως για παράδειγμα τα γονίδια των αντισωμάτων εκφράζονται 
μόνο στα λεφοκύτταρα και τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης μόνο στα πρόδρομα 
ερυθροκύτταρα.  
 
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, 
Γ1 
α) 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 
α) Στον πυρήνα των παραπάνω κυττάρων θα συναντήσουμε δίκλωνα γραμμικά 
μόρια DNA ο αριθμός και το μέγεθος των οποίων είναι χαρακτηριστικό του είδους 
ενώ σε κάθε μιτοχόνδριο θα συναντήσουμε 2 εώς 10 αντίγραφα του δίκλωνου 
κυκλικού τους DNA. 
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β) Με δεδομένο ότι οι γαμέτες ενός είδους περιέχουν τη μισή ποσότητα γενετικού 
υλικού από τα σωματικά κύτταρα  και ότι ένα σωματικό κύτταρο κατά το τέλος της 
μεσόφασης αντιγράφει το γενετικό του υλικό συμπεραίνουμε ότι το 1ο κύτταρο είναι 
γαμέτης ενώ το 2ο κύτταρο είναι σωματικό μετά την αντιγραφή του DNA του.  
 
Γ2 
α)  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 
α) Η φωσφωρική ομάδα του κάθε νουκλεοτιδίου ενώνεται με το 5ο άτομο άνθρακα 
της δεόξυριβόζης. 
Επίσης εκτός της φωσφωρικής ομάδας του πρώτου νουκλεοτιδίου κάθε αλυσίδας οι 
φωσφωρικές ομάδες των άλλων νουκλεοτιδίων ενώνονται με το -ΟΗ του 3ου 
άνθρακα του προηγούμενου νουκλεοτιδίου. 
β) Οι αζωτούχες βάσεις του DNA συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου 
σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Η Αδενίνη συνδέεται με τη Τ με 
διπλό δεσμό ενώ η Κυτοσίνη συνδέεται με την Γουανίνη με τριπλό δεσμό. Οι δεσμοί 
υδρογόνου σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου του DNA στο χώρο. 
 
Γ3 
α) Εάν  στον πυρήνα του κυττάρου 1 υπάρχουν   4 (τέσσερα) μόρια DNA, να υπολογίσετε 
τον 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 
 
 
α) Σε κάθε δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA ισχύει ότι ΦΔ=ν-2 και άρα στα 4 δίκλωνα 
γραμμικά μόρια DNA ΦΔ=ν-8. 
Επομένως ΦΔ= 8*109-8 
β) Οι γαμέτες είναι απλοειδή κύτταρα αφού διαθέτουν ένα αντίγραφο του γενετικού 
τους υλικού και επομένως δεν υπάρχουν πανομοιότυμα(ούτε σε αριθμό ούτε σε 
αλληλουχία βάσεων) μόρια DNA στο γονιδίωμά τους. 
γ) Με δεδομένο ότι το κύτταρο 2 είναι σωματικό άρα διπλοειδές, και επίσης έχει 
αντιγράψει το γενετικό του υλικό κάθε χρωμόσωμα θα αποτελείται από δύο αδελφές 
χρωματίδες οι οποίες μεταξύ τους είναι πανομοιότυπες σε αριθμό και αλληλουχία 
βάσεων. 
Ακόμη τα χρωμοσώματα του κάθε ζεύγους ομόλογων χρωμοσωμάτων(με εξαίρεση 
τα φυλετικά Χ και Ψ) είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους σε αριθμό αλλά όχι σε 
αλληλουχία βάσεων αφού το ένα είναι μητρικής και το άλλο πατρικής προέλευσης. 
 
Γ4 
α) Από το ίδιο άτομο του αρχικού ερωτήματος  απομονώθηκαν γαμετικά κύτταρα. Τα 
γαμετικά αυτά κύτταρα έχουν όλα την ίδια ποσότητα DNA;          Να αιτιολογήσετε την 
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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 
α) Με δεδομένο ότι πρόκειται για αρσενικό άτομο και γνωρίζοντας ότι το φυλετικό  
χρωμόσωμα Χ έχει μεγαλύτερο μήκος του Ψ συμπεραίνουμε ότι οι γαμέτες που θα 
περιέχουν το Χ ως φυλετικό χρωμόσωμα θα έχουν μεγαλύτερη ποσότητα DNA από 
τους γαμέτες που θα περιέχουν το Ψ ως φυλετικό χρωμόσωμα. 
β) Τα αρσενικά άτομα κληρονομούν το Χ φυλετικό χρωμόσωμα από τη μητέρα και το 
Ψ από τον πατέρα. Επομένως ο ίδιος κληρονόμησε από τον πατέρα του πατέρα του 
το Ψ και όχι το Χ φυλετικό χρωμόσωμα.  
 
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 
3΄UGACACG 5΄ 
 
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 
 
                                                                                        3΄UGACACG 5΄(πρ. τμ.) 
I    5΄CCGGTGCCTCAGAATCTAAAGATCAATTCGTCAΑCTGTGC 3΄ 
II   3΄GGCCACGGAGTCTTAGATTTCTAGTTAAGCAGTTGACACG 5΄ 
 
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 
Η μητρική αλυσίδα Ι αντιγράφεται με συνεχή τρόπο ενώ η αλυσίδα ΙΙ με ασυνεχή 
τρόπο. 
Να αιτιολογήσετε συνοπτικά  τις απαντήσεις σας.   Μονάδες 5 
Επειδή η DNA πολυμεράση δεν έχει την ικανότητα να αρχίσει την αντιγραφή ένα 
σύμπλοκο ενζύμων το πριμόσωμα τοποθετεί στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής και 
στα ασυνεχή τμήματα DNA που δημιουργούνται μικρά πρωταρχικά τμήματα RNA. 
Τα πρωταρχικά τμήματα επιμηκύνονται από τη DNA πολυμεράση μόνο από το 3΄ 
άκρο και οι δύο αλυσίδες κάθε μορίου DNA που δημιουργείται είναι αντιπαράλληλες. 
Για να ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας η σύνθεση του DNA στη μία από τις δύο 
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αλυσίδες που συντίθενται θα είναι συνεχής και στην άλλη ασυνεχής.  
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 
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 

                                           3΄ 5’ 

 
3’ 

                                           5΄ 
 
 
 
Α) από σχολικό βιβλίο : Κάθε αλυσίδα DNA μπορεί να χρησιμεύει ως καλούπι για τη 
σύνθεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας, ώστε τελικά να σχηματίζονται δύο δίκλωνα 
μόρια DNA πανομοιότυπα με το μητρικό μόριοΟι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, 
δηλαδή το 3' άκρο της μίας είναι απέναντι από το 5' άκρο της άλλης σελ. 16 και 17 
 
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 
 

α,β,γ) Πρόκειται για μικρά δίκλωνα τμήματα DNA που συναντώνται σε ορισμένα 
βακτήρια επιπλέον του κυρίως μορίου DNA τους τα πλασμίδια. 
Τα πλασμίδια έχουν την ικανότητα να αντιγράφονται ανεξάρτητα από το κυρίως 
μόριο DNA των βακτηρίων ενώ μεταξύ των γονιδίων που περιέχουν είναι και αυτά 
που προσδίδουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη 
μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε άνα άλλο. 
δ) Στα πειράματα του Griffith ο μετασχηματισμός των αδρών μη παθογόνων 
βακτηρίων σε λεία παθογόνα, σύμφωνα με τα παραπάνω, επιτεύχθηκε με μεταφορά 
του πλασμιδίου. 
 
Δ4. Μόριο DNA μήκους 2*105 ζεύγη βάσεων απομονώνεται από χλωροπλάστη φυτικού 

 Κλώνος Ι 
ΟΗ3
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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 
α) Το DNA των χλωροπλαστών είναι δίκλωνο κυκλικό μόριο λίγο μεγαλύτερου 
μήκους από αυτό των μιτοχονδρίων. Περιέχει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτείνες 
απαραίτητες για τη φωτοσύνθεση. Επειδή όμως οι πιο πολλές πρωτείνες για τη 
φωτοσύνθεση κωδικοποιούνται από το DNA του πυρήνα χαρακτηρίζονται ως 
ημιαυτόνομα οργανίδια.  
β) Σύμφωνα με τον ημισυντηριτικό τρόπο της αντιγραφής κάθε νέο μόριο DNA που 
συντίθεται θα έχει μια αλυσίδα μητρικής προέλευσης και μία νεοσυντιθέμενη. 
Επειδή η αντιγραφή γίνεται σε περιβάλλον με ραδιενεργά νουκλεοτίδια κάθε νέος 
κλώνος DNA που συντίθεται θα είναι ραδιενεργός με αποτέλεσμα από τα 4 μόρια 
DNA που προκύπτουν (8 κλώνοι) οι δύο αρχικοί κλώνοι να είναι μη ραδιενεργοί και 
οι άλλοι 6 ραδιενεργοί. Κάθε κλώνος αποτελείται από 2*105 βάσεις επομένως οι 6 
νέοι κλώνοι αποτελούνται από 12*105 ραδιενεργά νουκλεοτίδια. 
 

 


