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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει 
σωστά την ημιτελή πρόταση . 
 

1. Πολύσωμα είναι 
α. το οργανίδιο που γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση . 
β.  ομάδα ριβοσωμάτων στο κυτταρόπλασμα . 
γ. το σύνολο των εξωνίων ενός ώριμου mRNA.  
δ. το σύμπλεγμα πολλών ριβοσωμάτων με το mRNA. 

Μονάδες 5 
 

2. Ένα αγόρι πάσχει από μερική αχρωματοψία στο 
πράσινο και στο κόκκινο χρώμα . Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι 
α. κληρονόμησε αυτή την ιδιότητα από τον πατέρα του . 
β. κληρονόμησε αυτή την ιδιότητα από τη μητέρα του . 
γ. κληρονόμησε αυτή την ιδιότητα και από τους δύο 

γονείς του . 
δ. είναι ομόζυγο για το υπολειπόμενο γονίδιο της 

αχρωματοψίας . 
Μονάδες 5 

 

3. Η ποσότητα του γενετικού υλικού ενός κυττάρου 
αλλάζει στην περίπτωση της χρωμοσωμικής ανωμαλίας 
α. της αναστροφής . 
β. του διπλασιασμού . 
γ. της μετατόπισης . 
δ. της αμοιβαίας μετατόπισης . 

Μονάδες 5 
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4. Στην ex vivo γονιδιακή θεραπεία τα κύτταρα του ασθενούς 
α. τροποποιούνται μέσα στον οργανισμό του . 
β. τροποποιούνται έξω από τον οργανισμό του και 

εισάγονται πάλι σ ’ αυτόν . 
γ.  συντήκονται με καρκινικά κύτταρα. 
δ. ιχνηθετούνται με ραδιενεργό φώσφορο . 

Μονάδες 5 
 

5. Για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA ενώνονται 
τμήματα DNA διαφορετικών οργανισμών, τα οποία 
κόπηκαν από την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση . Η 
ένωση αυτή γίνεται με τη βοήθεια του ενζύμου  
α. DNA ελικάση . 
β. DNA πολυμεράση . 
γ. RNA πολυμεράση . 
δ. DNA δεσμάση . 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
1. Πώς οργανώνεται το γενετικό υλικό στα προκαρυωτικά 

κύτταρα ;  
Μονάδες 4 

 

2. Ποια βήματα ακολουθούνται για την κατασκευή μιας 
cDNA βιβλιοθήκης ;   

Μονάδες 8 

 
3. Ποιοι παράγοντες μπορεί να δράσουν ως 

μεταλλαξογόνοι και με ποιο τρόπο τα κύτταρα 
αντιμετωπίζουν τις αλλαγές που εμφανίζονται από τη 
δράση τους;  

Μονάδες 5 
4. Ποιες φάσεις ανάπτυξης παρατηρούνται σε μια κλειστή 

καλλιέργεια μικροοργανισμών ; Να τις περιγράψετε . 
Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ 3ο  
Ένας γεωργός καλλιεργεί στο κτήμα του ένα φυτό που έχει 
κίτρινα ή κόκκινα άνθη και καρπούς με στρογγυλό ή 
ωοειδές σχήμα . Από τη διασταύρωση φυτών με κίτρινα άνθη 
και στρογγυλούς καρπούς με φυτά που έχουν κόκκινα άνθη 
και ωοειδείς καρπούς πήρε μόνο φυτά με πορτοκαλί άνθη 
και ωοειδείς καρπούς . Τα στελέχη που διασταυρώθηκαν 
ήταν αμιγή και τα γονίδια που ελέγχουν τις δύο ιδιότητες 
βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων .  
1. Να κάνετε τη διασταύρωση και να αιτιολογήσετε τα 

αποτελέσματα . 
Μονάδες 8 

2. Αν διασταυρωθούν μεταξύ τους τα φυτά, που προέκυψαν 
από την πρώτη διασταύρωση, να υπολογίσετε την 
πιθανότητα να προκύψουν φυτά με πορτοκαλί άνθη και 
στρογγυλούς καρπούς . 

Μονάδες 12 
 

3. Τι ονομάζεται φαινότυπος και τι γονότυπος ενός 
οργανισμού ; 

Μονάδες 5 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται το πεπτίδιο  

H2N – Μεθειονίνη – Αλανίνη – Τυροσίνη – Προλίνη – Σερίνη – COOH, 
που κωδικοποιείται από το παρακάτω τμήμα μορίου DNA 
ευκαρυωτικού κυττάρου: 
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Να γράψετε την αλληλουχία του πρόδρομου mRNA, την 
αλληλουχία του ώριμου mRNA που προκύπτει μετά τη 
μεταγραφή του παραπάνω τμήματος DNA και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 9). Να γράψετε 
την αλληλουχία του εσωνίου που βρίσκεται στο παραπάνω 
τμήμα του μορίου DNA (μονάδες 8). Να περιγράψετε τη 
διαδικασία ωρίμανσης του πρόδρομου mRNA (μονάδες 8). 
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∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και 
κωδικονίων από το γενετικό κώδικα : 
Αλανίνη  →  GCC 
Μεθειονίνη →  AUG 
Προλίνη  →  CCC 
Σερίνη  →  AGC 
Τυροσίνη →  UAU 

Μονάδες 25 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία , 
κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο . Τα σχήματα  που θα χρησιμοποιήσετε στο 
τετράδιο μπορείτε να τα σχεδιάσετε και με μολύβι .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων , αμέσως  μόλις σας παραδοθούν . Καμιά άλλη 
σημείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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