
 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΘΕΜΑ 1 

Να επιλέξετε τη  σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. 

1. Ο 3΄- 5΄φωσφοδιεστερικός δεσμός συνδέει 
α. τον 3΄άνθρακα ενός νουκλεοτιδίου με τον 5΄άνθρακα του επόμενου 
β. ομοιοπολικά μόρια 
γ. τις αζωτούχες βάσεις στις αλυσίδες της έλικας του DNA  
δ. το ΟΗ ενός νουκλεοτιδίου με την φωσφορική ομάδα του επόμενου 
 

2. Στη συμπληρωματικότητα των βάσεων στηρίζεται 
α. η διατήρηση και η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας 
β. η αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας 
γ. η έκφραση της γενετικής πληροφορίας 
δ. η υδρόφοβη ιδιότητα των βάσεων 
 

3. Οι Hershey και Chase στα πειράματά τους χρησιμοποίησαν  
α. πνευμονιόκοκκους 
β. ποντίκια 
γ. ιχνηθετημένους βακτηριοφάγους 
δ. μετασχηματισμένα βακτήρια 
 

4. Το νουκλεόσωμα αποτελείται από 
α. 54 ζεύγη βάσεων και 8 ιστόνες 
β. 146 ζεύγη βάσεων και οκταμερές ιστονών 
γ. Ινίδια χρωματίνης 
δ. 146 βάσεις και 8 ιστόνες  
 

5. Το γονιδίωμα  
α. είναι πάντοτε γραμμικό 
β. αναφέρεται στο DNA του πυρήνα μόνο 
γ. υπάρχει μόνο σε ευκαρυωτικά κύτταρα 
δ. είναι το συνολικό κυτταρικό DNA  
 

ΘΕΜΑ 2 

Α. Ένας εξελικτικός βιολόγος ερευνά την εξελικτική σχέση μεταξύ δύο σπονδυλοζώων, 
του Α και του Β. Για το σκοπό αυτό ζητά την συνδρομή ενός βιοχημικού δίνοντας του 



 

 

δείγμα των ιστών τους. Από τη βιοχημική ανάλυση προκύπτει πως ο οργανισμός Α 
περιέχει στα σωματικά κύτταρα του, 4*109ζεύγη βάσεων. Ο οργανισμός Β περιέχει στα 
ωάριά του ποσότητα DNA ίση με 12*108 ζεύγη βάσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα 
ποιο από τα δύο σπονδυλόζωα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (5 μονάδες)  
 
B. Από τη μύγα Drosophila απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα 
οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων.  Στο πρώτο 
κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2·108 ζεύγη βάσεων, στο 
δεύτερο κύτταρο σε 1,6·108 ζεύγη βάσεων και στο τρίτο κύτταρο σε 6,4·108 ζεύγη 
βάσεων.  Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του 
γονιδιώματος των τριών κυττάρων.  (6 μονάδες) 

 
Γ. Η ανάλυση  του γενετικού υλικού 3 ιών περιελάμβανε τον προσδιορισμό  

α) του ποσοστού των βάσεων 
β) και αν το γενετικό υλικό κάθε ιού περιελάμβανε ελεύθερο 5΄άκρο ή όχι. Τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ιός Α T C G Άκρο5’ 

Α 15% - 30% 40% Ναι 

Β 20% 20% 20% 40% Ναι 

Γ 45% - 10% 10% Όχι  

 
           (6 μονάδες) 

Δ. Τι ονομάζουμε ημιαυτόνομα οργανίδια; (2 μονάδες) Ποιες λειτουργίες επιτελούν; (2 

μονάδες) Τι μορφή έχει το γενετικό τους υλικό; (2 μονάδες) 

Ε. Να δώσετε τους ορισμούς των εννοιών ιχνηθέτηση και πλασμίδιο (2 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ 3 

Ένας επιστήμονας επιθυμεί να φτιάξει τον καρυότυπο ενός κυττάρου.  

Α. Τι ονομάζουμε καρυότυπο; (2 μονάδες)  

Β. Τι είδους κύτταρα θα χρησιμοποιήσει και γιατί; (3 μονάδες)  

Γ. Ποιες ουσίες θα χρησιμοποιήσετε για την κατασκευή του καρυοτύπου; (2 μονάδες)  

Δ. Πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο; (3 μονάδες) 

Ε. Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από τη μελέτη του καρυοτύπου; (4 μονάδες)   

Στ. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία οδηγούν 
στην κατασκευή καρυότυπου, γράφοντας μόνο τους αριθμούς 
1. Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα. 



 

 

2. Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης. 
3. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. 
4. Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση. 
5. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος. 
6. Τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρωματίζονται με ειδικές 
χρωστικές ουσίες.       (6 μονάδες) 
 
Ζ. Ποιες είναι οι λειτουργίες του γενετικού υλικού; (5 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 4 

Δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από 5*106 ζεύγη βάσεων, εκ των οποίων το 20% είναι Τ. 

Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε: 

α. τα ποσοστά των βάσεων στο μόριο (5 μονάδες) 

β. τον αριθμό της κάθε βάσης (3 μονάδες) 

γ. τον λόγο A+T/G+C στο μόριο (3 μονάδες) 

δ. τους δεσμούς υδρογόνου του μορίου (5 μονάδες) 

ε. τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς στο μόριο (5 μονάδες) 

στ. Αν ο οργανισμός από όπου απομονώθηκε το μόριο αυτό έχει 38 χρωμοσώματα να 

βρείτε πόσες αδελφές χρωματίδες και πόσα μόρια DNA θα υπάρχουν στα κύτταρα του 

οργανισμού στην αρχή της μεσόφασης και στη μετάφαση της μίτωσης. (4 μονάδες) 

  


