
 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  απαντήσεις 

ΘΕΜΑ 1 

1. δ 2. α 3.γ 4. β 5. δ 
 
 

ΘΕΜΑ 2 

Α. Για να συγκρίνουμε τα κύτταρα θα πρέπει να είναι όμοια, επομένως θα βρούμε την 
ποσότητα του γενετικού υλικού που θα υπάρχει στα σωματικά κύτταρα του ζώου Β. 
αφού το ωάριο είναι γαμέτης και επομένως απλοειδές κύτταρο θα έχει τη μισή 
ποσότητα γενετικού υλικού από το σωματικό κύτταρο, γιατί οι γαμέτες περιέχουν 1 
αντίγραφο του DNA επομένως το σωματικό κύτταρο θα έχει 24*108 ζεύγη βάσεων. Η 
πολυπλοκότητα ενός οργανισμού είναι ανάλογη της ποσότητας του DNA που περιέχει, 
επομένως αφού 4*109ζεύγη βάσεων>24*108 ζεύγη βάσεων, ο Α οργανισμός θα έχει 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα επειδή έχει μεγαλύτερη ποσότητα.  
 
B. Το κύτταρο με γονιδίωμα 1,6·108 ζεύγη βάσεων αποτελεί έναν γαμέτη της Drosophila, 
ο οποίος είναι απλοειδές κύτταρο και θα έχει τη μικρότερη ποσότητα γενετικού υλικού 
από όλα τα κύτταρα του διπλοειδούς οργανισμού, αφού φέρει 1 αντίγραφο του 
γονιδιώματος. Το κύτταρο με γονιδίωμα σε 3,2·108 ζεύγη βάσεων  αποτελεί ένα 
σωματικό κύτταρο που είναι διπλοειδές καθώς περιέχει τη διπλάσια από τον γαμέτη 
ποσότητα γενετικού υλικού. Το κύτταρο αυτό θα βρίσκεται στη μεσόφαση του 
κυτταρικού κύκλου πριν την αντιγραφή. Το κύτταρο με μέγεθος 6,4·108 ζεύγη βάσεων θα 
είναι σωματικό κύτταρο που βρίσκεται μετά την αντιγραφή του DNA καθώς έχει 
διπλάσια ποσότητα γενετικού υλικού από το προηγούμενο κύτταρο.  
 
 
Γ. Α ιός: Έχει RNA γιατί  δεν περιέχει αζωτούχο βάση Τ, είναι μονόκλωνο γιατί C=30% και 
G=40%, άρα δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα και είναι γραμμικό μόριο γιατί έχει 
ελεύθερο 5 άκρο.   

Β. ιός: Έχει DNA γιατί περιέχει αζωτούχο βάση T, είναι μονόκλωνο γιατί C=20% και G=40%, 
άρα δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα και είναι γραμμικό μόριο γιατί έχει ελεύθερο 5 
άκρο.   
Γ. ιός: Έχει RNA γιατί δεν περιέχει αζωτούχο βάση Τ, είναι δίκλωνο γιατί C= G=10%,, άρα 
υπάρχει συμπληρωματικότητα και είναι κυκλικό μόριο γιατί δεν έχει ελεύθερο 5 άκρο.   
 

Δ. παράγραφος βιβλίου 



 

 

Ε. ιχνηθέτηση: ορισμός βιβλίου,  πλασμίδιο : δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA που υπάρχει σε 

ορισμένα βακτήρια  

ΘΕΜΑ 3 

Ένας επιστήμονας επιθυμεί να φτιάξει τον καρυότυπο ενός κυττάρου.  

Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος, 

ονομάζεται καρυότυπος  

Β. κύτταρα από ιστούς ή κυτταροκαλλιέργειες που διαιρούνται φυσιολογικά με μίττωση 

γιατί σε αυτά τα κύτταρα θα υπάρχει η φάση της μετάφασης, στην οποία τα χρωμοσώματα 

έχουν τον μέγιστο βαθμό συσπείρωσης και είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο, άρα 

μπορούμε να τα μελετήσουμε. 

Γ. Μιτογόνες ουσίες που επιταχύνουν την κυτταροδιαίρεση, ουσίες που σταματούν τον 

κυτταρικό κύκλο στη μετάφαση της μίττωσης, υποτονικό διάλυμα και χρωστικές ουσίες που 

χρωματίζουν το DNA.    

Δ. Από ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων που ονομάζονται φυλετικά και η παρουσία ή απουσία 

του Υ χρωμοσώματος σε αυτό το ζεύγος καθορίζει το αρσενικό ή θηλυκό άτομο αντίστοιχα. 

Ε. Είδος οργανισμού, φύλο, διάγνωση ανωμαλιών από τον αριθμό, μέγεθος, μορφολογία, 

θέση κεντρομεριδίου, ζωνώσεις των μεταφασικών χρωμοσωμάτων  

Στ. 4.2.1.6.5.3 
 
Ζ. αποθήκευση, διατήρηση και μεταβίβαση, έκφραση [παράγραφος βιβλίου]. 
 

ΘΕΜΑ 4 

α.5*106 ζεύγη βάσεων= 2*5*106  βάσεις= 10*106  βάσεις 

Α=T= x και G=C=y λόγω συμπληρωματικότητας 

Α+Τ+G+C=100% 

20+20+G+G=100% 

G=C=30% και Α=Τα=20% 

β. Στις 100β.   οι 20 Α=Τ και 30G=C 

Στις 10*106  βάσεις         x  y 

100x=20*10*106    100y=30*10*106   

X=2*106          y=3*106        

γ. A+T/G+C= x+x/y+y=2x/2y=x/y=2*106 /3*106   =2/3 



 

 

δ. 1 Α συνδέεται με 1 Τ με 2 δΗ 

     x           x         2x 

   1 G συνδέεται με 1 C με 3 δΗ 

     y           y        3y 

δΗ = 2x+3y=2*2*106 + 3*3*106  =4*106 +9*106 =13*106   

ε. Αν το μόριο είναι κυκλικό σε προκαρυωτικό οργανισμό, μιτοχόνδριο ή χλωροπλάστη 

ευκαρυωτικού ή ιό. 

4 νουκλεοτίδια ενώνονται με 4φδ 

6             6 

ν              ν=10*106 

Αν το μόριο είναι γραμμικό σε πυρήνα από ευκαρυωτικό οργανισμό, μιτοχόνδριο 

κατώτερου πρωτόζωου ή ιό. 

4 νουκλεοτίδια ενώνονται με 2φδ 

6             4 

ν              ν-2= 10*106-2 

στ. Στην αρχή της μεσόφασης το γενετικό υλικό δεν έχει αντιγραφεί επομένως δεν θα έχει 

αδελφές χρωματίδες αφού δεν είναι διπλασιασμένο και 

1 χρωμόσωμα έχει 1 μόριο  DNA 

38        38 μόρια  DNA 

Στη μετάφαση της μίττωσης το γενετικό υλικό έχει αντιγραφεί επομένως, αφού είναι 

διπλασιασμένο θα ισχύει 

1 χρωμόσωμα έχει 2 μόρια  DNA 

38        2*38=96 μόρια  DNA 

1 χρωμόσωμα έχει 2 αδελφές χρωματίδες 

38        2*38=96 αδελφές χρωματίδες 

 

 


