
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑ 1  

Α. Επιλέξτε την σωστή απάντηση 

1. Τα μικρόβια που χρησιμοποίησε ο Griffith  ήταν: 
α) Πνευμονιόκοκκοι  
β) Βακτήρια ιχνηθετημένα 
γ) βακτηριοφάγοι  
δ) ποντίκια         (5 μονάδες) 
 

2. Δίκλωνο γραμμικό DNA συναντάμε: 
α) Στο γονιδίωμα ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών και στα μιτοχόνδρια ανώτερων 
πρωτοζώων 
β) Στο γονιδίωμα ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών και στα μιτοχόνδρια 
κατώτερων πρωτοζώων 
γ) Στο γονιδίωμα κατώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών και στα μιτοχόνδρια ανώτερων 
πρωτοζώων 
δ) Τίποτα από τα παραπάνω      (5 μονάδες)  

 
3. Αν το ωάριο ενός διπλοειδούς οργανισμού περιέχει 19 χρωμοσώματα τότε: 

α) το σπερματοζωάριο περιέχει 19 χρωμοσώματα με 2 μόρια DNA το καθένα 
β) το σπερματοζωάριο περιέχει 19 χρωμοσώματα με 1 μόριο DNA το καθένα 
γ) τα σωματικά κύτταρα της περιέχουν 38 διπλασιασμένα χρωμοσώματα μετά την 
αντιγραφή του DNA  
δ)το β και το γ είναι τα σωστά      (5 μονάδες)  
 

4. Τα πλασμίδια είναι 
α) οργανίδια ευκαρυωτικών οργανισμών που περιέχουν δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA 
β) οργανίδια προκαρυωτικών οργανισμών που περιέχουν δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA 
γ) δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA στα βακτηριακά κύτταρα  
δ) δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA στον πυρήνα   (5 μονάδες)  
 

5. Ένας καρυότυπος ανθρώπου έχει: 
α) 92 μόρια DNA και 6 *10 9 ζεύγη βάσεων  
β) 92 μόρια DNA και 12 *10 9 ζεύγη βάσεων 
γ) 46 μόρια DNA και  6 *10 9 ζεύγη βάσεων 
δ) 46 μόρια DNA και 12 *10 9 ζεύγη βάσεων    (5 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ 2 

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 3  

Α. Δώστε τον ορισμό της έκφρασης «in vitro». Δώστε 2 in vitro παραδείγματα. (3 μονάδες) 
 
Β. Με τι δεσμούς ενώνονται δύο νουκλεοτίδια του DNA;   (3 μονάδες)  
 
Γ. Τι ονομάζουμε συμπληρωματικότητα και ποια η σημασία της στη ζωή του κυττάρου;  
           (6 μονάδες)  
 
Δ. Τι ονομάζουμε νουκλεόσωμα; Από τι αποτελείται; Αν ένα μεταφασικό χρωμόσωμα έχει 
μήκος 10 6 ζεύγη βάσεων και το μήκος του DNA μεταξύ δύο νουκλεοσωμάτων είναι 34 
ζεύγη βάσεων, πόσα περίπου είναι τα μόρια των ιστονών στο στάδιο της μετάφασης; 
Θεωρείστε ότι το χρωμόσωμα ξεκινάει και τελειώνει με νουκλεόσωμα.   (7 μονάδες) 
 

Ε. Η δροσόφιλα είναι διπλοειδής οργανισμός με 8 χρωμοσώματα και το φύλο καθορίζεται 

όπως στον άνθρωπο.  

Πόσα χρωμοσώματα δέχεται ένα άτομο από τον αρσενικό γονέα; 

Πόσα αυτοσωμικά χρωμοσώματα έχει ένα σπερματοζωάριο; 

Πόσα φυλετικά χρωμοσώματα έχει ένα σωματικό κύτταρο; 

Πόσα μόρια DNA έχει ένα σωματικό κύτταρο στη μετάφαση; 

Πόσες χρωματίδες υπάρχουν στα φυλετικά χρωμοσώματα στη μετάφαση; 

Πόσα κεντρομερίδια υπάρχουν στο κύτταρο στη μετάφαση;                                   (6 μονάδες) 

ΘΕΜΑ 4 

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 μεσοφασικά του κύτταρα, πριν την αντιγραφή, 4*109ζεύγη βάσεων. Ο 
οργανισμός Β περιέχει στα μεταφασικά του κύτταρα ποσότητα DNA ίση με 12*108 ζεύγη 
βάσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα ποιο από τα δύο σπονδυλόζωα χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα; Ποια θα είναι η ποσότητα του DNA στους γαμέτες των δύο 
οργανισμών; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

(12 μονάδες) 



 

 

 

Β. Στην μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα ενός μορίου DNA υπάρχουν 15A, 30 Τ και 45G. Αν ο 
συνολικός αριθμός δεσμών υδρογόνου στο μόριο είναι 405, ποια είναι τα ποσοστά των 
βάσεων; Σε ποιον οργανισμό μπορεί να ανήκει το παραπάνω μόριο DNA; Δικαιολογήστε τα 
αποτελέσματα σας. 

(13 μονάδες) 

 

 


