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ΘΕΜΑ 1ο
  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 
έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει 

σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

Α1. Από το μικρό πυρηνικό (snRNA), με κατάλληλες πρωτεΐνες, 
  
α. συρράπτονται τα εσώνια 
 
β. κόβονται τα εξώνια και συρράπτονται τα εσώνια του rRNΑ 
 
γ. προκαλείται η ωρίμανση του tRNA 
 
δ. κόβονται τα εσώνια και ενώνονται τα εξώνια.      Μονάδες 5 
 

 

Α2. Το νουκλεϊκό οξύ RNA είναι το γενετικό υλικό: 
 
α. των προκαρυωτικών κυττάρων 
 
β. των µιτοχονδρίων και χλωροπλαστών 
 
γ. των διπλοειδών οργανισµών 
 
δ. κάποιων ιών          Μονάδες 5 
 

 

Α3. Ένα  γονίδιο που δε φέρει κωδικόνιο έναρξης και λήξης μπορεί να  κωδικοποιεί : 
 
α. την  RNA πολυμεράση 
 
β. μια πρωτεΐνη ιστόνη 
 
γ. ένα μόριο  tRNA 
 
δ. ένα μεταγραφικό παράγοντα        Μονάδες 5 
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Α4. Θα μπορούσε να αποτελεί αντικωδικόνιο η τριπλέτα νουλεοτιδίων  του t-RNA: 
 
α. 3’-ACU-5’ 
 
β. 5’-UCA-3’ 
 
γ. 3’-AUU-5’ 
 
δ. κανένα από τα παραπάνω        Μονάδες 5 
 

Α5. Δεν ανήκει στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  

α. Η γονόρροια  

β. Τα χλαμύδια  

γ. Η  ελονοσία  

δ. Η σύφιλη                     Μονάδες 5 

 
 
 
ΘΕΜΑ  Β  

 

Β1. Στη στήλη Ι να συμπληρώσετε τους αριθμούς από 1 έως 10  που αντιστοιχούν στην 

εικόνα και να τους αντιστοιχήσετε με τις έννοιες της στήλης ΙΙ. 
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ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

  A Μόριο m RNA 

  B Αμινικό  άκρο πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας 

  Γ Καρβοξυλικό άκρο πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας. 

  Δ Ώριμο m RNA   

  Ε Ριβόσωμα 

  Ζ Πρόδρομο mRNA  

  Η Διαδικασία μετάφρασης   

  Θ Ευκαρυωτικό κύτταρο 

  Ι Προκαρυωτικό κύτταρο  

  Κ DNA 

(10 μονάδες) 

 

Β2. Σε μια οικογένεια ο Αλέξανδρος και η Αναστασία είναι τα παιδιά του Γιάννη και της Μαρίας. 

Η Μαρία έχει πατέρα τον Θανάση και μητέρα την Αντωνία, ενώ ο Γιάννης το Μιχάλη και τη 

Σοφία. Ο Γιάννης έχει έναν αδελφό το Σταύρο και η Μαρία μια αδελφή την Ελένη. Από τα 

παραπάνω άτομα κατονομάστε 5 άτομα που έχουν το ίδιο μιτοχονδριακό DNA. Nα 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                       (μονάδες 5) 
Β3. Τι ονομάζουμε δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς; Περιγράψτε έναν τέτοιο 

μικροοργανισμό και αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της  γενικότερης κατηγορίας στην 

οποία ανήκει.            (μονάδες 5) 
 

Β4. Ένας άνδρας που πάσχει από μία αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία, έχει δηλαδή 

διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων από τον συνήθη, προσπαθεί να βρει ποιος από τους 

παρακάτω καρυότυπους, 1 , 2 , 3, ή 4 είναι ο δικός του. Μπορείτε να τον βοηθήσετε; Πως 

καταλήξατε στο συμπέρασμά σας;           

              (μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Από δύο οργανισμούς, τον ιό της πολυομυελίτιδας  και από το βακτήριο της χολέρας, 
απομονώσαμε δυο αλληλουχίες I και ΙΙ που αντιστοιχούν σε δυο γονίδια. Το ένα γονίδιο 
κωδικοποιεί ένα τετραπεπτίδιο, ενώ το άλλο γονίδιο  δεν μεταφράζεται.  
 

           ATATTTACGGGGACCAAACTCATCCGCGCG 
TATAAATGCCCCTGGTTTGAGTAGGCGCGC        αλληλουχία Ι 

 

ATATTTGTGTGGGAGTTCCCCCCCGCGCG 
TATAAACACACCCTCAAGCGCGGGCGCGC      αλληλουχία ΙΙ 
 

Γ1. Ποια από τις δύο αλληλουχίες η Ι ή η ΙΙ αντιστοιχεί στο γονίδιο του ιού; Αιτιολογήστε 
σχετικά. 

(μονάδες 2+3) 

Γ2. Aν γνωρίζετε ότι στον υποκινητή και των δυο γονιδίων ανήκει η αλληλουχία 5 ' ΤΑΤΑΑ  3' 
της κωδικής αλυσίδας , να βρείτε για το ιικό γονίδιο , ποια αλυσίδα είναι η κωδική, ποια η μη 
κωδική καθώς και την κατεύθυνση της μεταγραφής και τα σχετικά άκρα των αλυσίδων αυτών. 
Αιτιολογήστε συνοπτικά .       

(μονάδες 5+5) 

Γ3. Aν γνωρίζετε ότι στον υποκινητή και των δυο γονιδίων ανήκει η αλληλουχία 5 ' ΤΑΤΑΑ  3' 
της κωδικής αλυσίδας και ότι σε όλα τα μόρια RNA που μεταγράφονται υπάρχει 3' 
αμετάφραστη περιοχή 5'GCGCGC 3' , να  γράψετε όλα τα μόρια RNA που θα παραχθούν 
απευθείας ή προέρχονται από τα παραπάνω γονίδια. Ποιο από τα μόρια αυτά θα  
μπορούσαμε να εντοπίσουμε σε ευκαρυωτικό κυτταρόπλασμα; Αιτιολογήστε συνοπτικά . 

(μονάδες 3+2) 

Γ4. Το προκαρυωτικό γονίδιο το οποίο προαναφέραμε σε τι είδους και μορφής μόριο DNA 
μπορεί να ανήκει; Με ποια μορφή συναντάμε το DNA στους προκαρυωτικούς οργανισμούς; 

(μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο και πάνω στο ίδιο τμήμα DNA σε δυο διαφορετικές χρονικές 
στιγμές   παρατηρούνται οι διαδικασίες 1 και 2 . 
Διαδικασία 1: 
 

GATACATACGATATCGAG 
  CUAUGTATGCTATAGCTC 

 
Διαδικασία 2 : 
 

GATACAT ACGATATCGAGA 
 CUAUGUAUGCUAUAGCUCU 

1 
3 

2 

4 
5 
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Δ1.Να ονομάσετε τις διαδικασίες 1 και 2 και να πείτε σε ποιο σημείο, πόσες φορές και ποια 
χρονική στιγμή της ζωής του κυττάρου πραγματοποιείται η κάθε μία. Αιτιολογήστε 
συνοπτικά πως καταλήξατε στη επιλογή κάθε μιας διαδικασίας .     
     

 (μονάδες 5+3) 
 
Δ2. Να αντιστοιχήσετε τις έννοιες, Υποκινητής, Θέση Έναρξης Αντιγραφής, Αλληλουχίες Λήξης 

Μεταγραφής, ελεύθερη φωσφορική ομάδα, ελεύθερο 3 -ΟΗ στις θέσεις από 1 έως 5. 
 (μονάδες 5) 

 

Δ3.Να γράψετε την αλληλουχία 5 νουκλεοτιδίων του πρωταρχικού τμήματος που υπάρχει σε 
κάποιο από τα δύο στιγμιότυπα. Να αναφέρετε το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την 
αντικατάσταση του πρωταρχικού τμήματος και να γράψετε ποιους άλλους ρόλους επιτελεί 
το ένζυμο αυτό κατά τη διάρκεια της αντιγραφής .         (μονάδες 2+2+2) 

 
Δ4.Παρακάτω φαίνεται  μια Θέση Έναρξης Αντιγραφής. Αν απέναντι από τις δυο μητρικές 
 αλυσίδες σχηματίζονται 8 πρωταρχικά τμήματα, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να 
 βρείτε πόσα είναι τα συνεχή και πόσα τα ασυνεχή σε κάθε νεοσυντιθέμενη αλυσίδα. Να 
 αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να τοποθετήσετε με βέλη τα συνεχή και ασυνεχή 
 τμήματα που σχηματίζονται  στις δυο διχάλες αντιγραφής καθώς και τα άκρα των 
 μητρικών αλυσίδων . 
 

(μονάδες 2+2+2) 
 

 

θεση εναρξης 
αντιγραφής 

ΟΗ 


