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ΒΙΟΛΟΓΙΑ  θετικής κατεύθυνσης          καθηγητής: Αργύρης Ιωάννης  
1ο Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο    Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ο     Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ      

(Ενότητες: 1η 2η και 4η )        (διάρκεια 3 ώρες) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Να γράψετε τον αριθμό καθενός από τα παρακάτω θέματα και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση.  
1.  Τα είδη δεσμών που συναντώνται σε ένα μόριο DNA είναι:  

Α. δεσμοί υδρογόνου και πεπτιδικοί δεσμοί  
Β. φωσφοδιεστερικοί και πεπτιδικοί δεσμοί  
Γ. φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και δεσμοί υδρογόνου  
Δ. δεσμοί υδρογόνου και δισουλφιδικοί δεσμοί  

2.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα μιας αλυσίδας DNA.  
   AGATGAGTCCGACTGACTTGTAACCG -OH 
Αν γνωρίζουμε ότι στο τμήμα αυτό υπάρχει μία γενετική πληροφορία για τη σύνθεση πεπτιδίου, το 
κωδικόνιο λήξης της πληροφορίας αυτής είναι:  

Α. TAA  
Β. ATA 
Γ. TAG  
Δ. TGA 

3. Ο τεμαχισμός του DNA γίνεται:  
Α. με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση για όλα τα δείγματα  
Β. με διαφορετική περιοριστική ενδονουκλεάση για κάθε δείγμα  
Γ. με θέρμανση για όλα τα δείγματα  
Δ. με την ίδια DNA ελικάση για όλα τα δείγματα  

4.  Μητρική προέλευση παρουσιάζουν μόνον τα γονίδια που εντοπίζονται στο:  
Α. Χ χρωμόσωμα.  
Β. Υ χρωμόσωμα.  
Γ. μιτοχονδριακό γονιδίωμα.  
Δ. 5ο χρωμόσωμα.   

5.Στα ευκαρυωτικά κύτταρα ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο μεταγραφής, σημαίνει 
ότι:  

Α. η RNA πολυμεράση καθορίζει ποια γονίδια και με ποια ταχύτητα θα μεταγραφούν  
Β. μόνο όταν ο σωστός συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων προσδεθεί στον χειριστή ενός 
γονιδίου, αρχίζει η RNA πολυμεράση τη μεταγραφή του γονιδίου  
Γ. ποικίλει η ικανότητα πρόσδεσης του mRNA στα ριβοσώματα  
Δ. ένας αριθμός μηχανισμών ελέγχει ποια γονίδια και με ποια ταχύτητα θα μεταγραφούν  

6.  Στην κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης  
Α. απαιτούνται πριμοσώματα  
Β. είναι απαραίτητη η RNA πολυμεράση  
Γ. απαιτούνται επιδιορθωτικά ένζυμα  
Δ. δεν απαιτείται κανένα από τα παραπάνω  

7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ ισχύει;  
Α. ένα κωδικόνιο αποτελείται από τρία νουκλεοτίδια.  
Β. ένα κωδικόνιο μπορεί να κωδικοποιεί το ίδιο αμινοξύ με άλλο κωδικόνιο.  
Γ. ένα κωδικόνιο δεν κωδικοποιεί ποτέ πάνω από ένα αμινοξύ.  
Δ. ένα κωδικόνιο υπάρχει σε μόριο t RNA.  

 (μονάδες7x4=28) 
 
ΘΕΜΑ 2ο  

1. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κλωνοποιημένου DNA σε μία 
γονιδιωματική βιβλιοθήκη; (5) 
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2. Πώς χρησιμοποιείται ο όρος αδελφές χρωματίδες, σε ποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης 
εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης και πώς μοιράζονται στα δύο νέα κύτταρα; (5) 

3. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ο τρόπος έκφρασης του  οπερονίου της λακτόζης σε 
δύο διαφορετικά στελέχη του E.coli αφού προστέθηκε λακτόζη σε θρεπτικό μέσο στο οποίο έχει 
εξαντληθεί η γλυκόζη. 

 
Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω προτάσεις υποδεικνύει τον τρόπο έκφρασης του οπερονίου 
της λακτόζης στο 2ο στέλεχος του E.coli. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Α. O καταστολέας δεν εκφράζεται. 
Β. Ο καταστολέας δεν συνδέεται με την λακτόζη, αλλά συνδέεται στο χειριστή. 
Γ. Στον υποκινητή έχει γίνει μετάλλαξη και ο καταστολέας δεν μπορεί να συνδεθεί στο χειριστή. 
Δ. Η RNA πολυμεράση δεν μπορεί να συνδεθεί στον υποκινητή του οπερονίου της λακτόζης.  

 (μονάδες 12) 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

A. Έστω ένα πλασμίδιο το οποίο εκτός από γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη, διαθέτει 
και ένα δεύτερο, το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη. Εντός του γονιδίου της 
τετρακυκλίνης βρίσκεται η αλληλουχία που αναγνωρίζει η E.coRI την οποία χρησιμοποιούμε για τη 
δημιουργία ενός ανασυνδυασμένου πλασμιδίου.  

Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία θα επιλέξετε τα μετασχηματισμένα βακτήρια που 
περιέχουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο.   

Β. Το παρακάτω δίκλωνο DNA είναι τμήμα γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση μορίου  
tRNA. Στο τμήμα αυτό φαίνεται ο υποκινητής και τα άκρα της κάθε αλυσίδας.  
           υποκινητής 
1η αλυσίδα   3΄…   CGAACTACCGA  …  GTTTTAACTGGGAA … AAAATAT   …    5΄  
2η αλυσίδα   5΄…   GCTTGATGGCT  …  CAAAATTGACCCTT … TTTTATA    …    3΄ 

Να εξηγήσετε ποια αλυσίδα είναι η μη κωδική. Ποια είναι η πορεία μεταγραφής της αλυσίδας 
αυτής;  

 (μονάδες 25) 
ΘΕΜΑ 4ο  

Α. Ένας ερευνητής απομόνωσε ένα ασυνεχές γονίδιο από το γονιδίωμα ανθρώπινων κυττάρων. 
Το γονίδιο συνδέθηκε με βακτηριακό υποκινητή σε πλασμίδιο και το πλασμίδιο τοποθετήθηκε σε 
βακτήριο Ε.coli που κλωνοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα όμως απογοήτευσε τον ερευνητή καθώς δεν 
παράχθηκε η προσδοκώμενη πρωτεΐνη. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ως πιο πιθανή αιτία της 
αποτυχίας του; 

1. Τη  μετάλλαξη του γονιδίου 
2.  Την απουσία κατάλληλων μεταγραφικών παραγόντων 
3. Την παρουσία εσωνίων και την αδυναμία των βακτηρίων για ωρίμανση του RNA 
4. Την αδυναμία των βακτηρίων για τροποποίηση της πρωτεΐνης μετά τη σύνθεσή της, ώστε να 
γίνει λειτουργική. 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση που επιλέγετε. 



3o γε
λ η
λιο
ύπ
ολ
ης

Σελίδα 3 / 3 
 

 (μονάδες 12) 
Β. Το παρακάτω μόριο mRNA έχει ήδη συνδεθεί σε ριβόσωμα ώστε να μεταφραστεί.  
…AAAAACGGGCAAUGUGCCUCAUCGUUCUACUUUUCAGGUACUCGGGAG…  

1. Να εντοπίσετε ποιος είναι ο προσανατολισμός των άκρων του.  
2. Να γράψετε τα αντικωδικόνια των δύο πρώτων μορίων tRNA που έχουν μεταφέρει τα 2 πρώτα 
αμινοξέα. 
3. Να διακρίνετε τις 5’ και 3’ αμετάφραστες περιοχές του.  
4. Να υπολογίσετε πόσα αμινοξέα θα περιέχει το πεπτίδιο που θα προκύψει από αυτό το mRNA. 

 (μονάδες 13) 
 

Καλή επιτυχία 




