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Διαγώνισμα : Βιολογία κατεύθυνση 

 

Γενετικό υλικό  Ροή γενετικής πληροφορίας  Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης 

Διάρκεια εξέτασης : το πολύ  3 ώρες....αυστηρά....... 

 

Λίγα λόγια πριν ξεκινήσω.....το λόγια είναι περιττά και συνάμα 

τετριμμένα..Συγκέντρωση πάνω στο γραπτό , οι απαντήσεις είναι δικές μας και όχι 

των γειτόνων...και φυσικά οι απαντήσεις είναι κάαααααααπου μεσα στις πρώτες 

43 σελίδες του βιβλίου όπου και εξετάζεστε.....καλή δύναμη καλή αρχή και καλή 

μου διάθεση για τη σύνταξη του εγγράφου υψηλής ποιότητας..... 

Κ Α Λ Η     Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 

 

Θέμα Α  

 

1, Να επιλεγούν οι σωστές απαντήσεις στις παρακάτω προτεινόμενες ερωτήσεις:  

     Α, Τα ινίδια χρωματίνης :  

          1, είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο 

          2, έχουν το μέγιστο βαθμό συσπείρωσης  

          3, αποτελούνται από νουκλεοσώματα  

    Β,  Ο καρυότυπος ενός φυσιολογικού άνδρα:  

          1, έχει όλα τα χρωμοσώματα σε ζεύγη  

          2, περιέχει 23 χρωμοσώματα  

          3, περιέχει 92 μόρια DNA 

    Γ, Τα μυϊκά κύτταρα ενός ανθρώπου :  

         1, εκφράζουν τα γονίδια των αντισωμάτων  

         2, περιέχουν τα γονίδια των αλυσίδων των αιμοσφαιρινών  

         3, περιέχουν μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες 

   Δ,  Μια πρωτεϊνη περιέχει 99 πεπτιδικούς δεσμούς , άρα:  

         1, το γονίδιο που την κωδικοποιεί  περιέχει το μέγιστον 610 νουκλεοτίδια 

         2, το γονίδιο που την κωδικοποιεί περιέχει τουλάχιστον 608 

φωσφοδιεστερικούς δεσμούς  

         3, τα αντικωδικόνια που ευθύνονται για τη σύνθεσή της είναι 101 

   Ε,  Το ένζυμο DNA πολυμεράση :  

         1, καθοδηγεί τη διάσπαση δεσμών υδρογόνου 

         2, δεν ανιχνεύεται στα μιτοχόνδρια  

        3, συντίθεται στα ριβοσώματα  

 

2,  Να αναγνωριστούν οι  παρακάτω προτάσεις ως  ΣΩΣΤΕΣ   ή   ΛΑΘΟΣ  και 

οι λανθασμένες να αποδοθούν ΣΩΣΤΑ : 

 Α, Οι Avery McCarthy McLeod  έδωσαν την οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA 

αποτελεί γενετικό υλικό των οργανισμών 

  Β, Το ωάριο μιας φυσιολογικής γυναίκας περιέχει 46 μόρια DNA και συνολικά 

23 χρωμοσώματα  

  Γ, Το πολύσωμα είναι ένα σύμπλοκο των μορίων mRNA και των ριβοσωμάτων 

που τα μεταφράζουν ταυτόχρονα  

  Δ, Δεν είναι εφικτή η κατασκευή καρυότυπου σε βακτήριο E,coli γιατί είναι 

ένας απλοειδής οργανισμός  

  Ε, Είναι σωστή η παρακάτω κατάταξη προς το μικρότερο μέγεθος;;;;; 
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Καρυότυπος , χρωμόσωμα , γονίδιο, χρωματίδα , νουκλεόσωμα , δινουκλεοτίδιο , 

θυμίνη , αδενίνη. 

Αν είναι λάθος να αποδοθεί   ΣΩΣΤΑ  

 

Θέμα Β  

 

 1, Ποιά είναι τα βιοχημικά δεδομένα που ενίσχυαν την άποψη ότι το DNA 

αποτελεί το γενετικό υλικό των κυττάρων  

 2, Ποιά μόρια γενετικού υλικού σε ένα κύτταρο αντιγράφονται ανεξάρτητα από 

το βασικό γενετικό υλικό του κυττάρου 

 3, Έχουν όλα τα σπερματοζωάρια ενός φυσιολογικού άνδρα τον ίδιο αριθμό 

νουκλεοτιδίων;; 

4,  Τι εξυπηρετεί η καθολικότητα και ο εκφυλισμός του γενετικού κώδικα;;;; 

 

Θέμα  Γ 

 

 1, Το βακτήριο E,coli αναπτύσσεται σε περιβάλλον όπου απαιτεί την ύπαρξη του 

μορίου : περμεάση .  Σε τι συνθήκες αναπτύσσεται το βακτήριο και με ποιο 

μηχανισμό θα εξασφαλιστεί η σύνθεση του μορίου;;;; 

 2, Ένα κύτταρο από τον σπλήνα μιας γάτας περιέχει  στην αρχή της μεσόφασης 

18 μόρια DNA. Πόσα χρωμοσώματα και πόσα μόρια DNA έχει ένα κύτταρο 

σπλήνα στη μετάφαση  και  πόσα στο τέλος της διαίρεσης; Πόσα μόρια DNA και 

πόσα χρωμοσώματα έχει ένα ωάριο της γάτας  

 3, Σε ποιες διαδικασίες   με ποιον τρόπο και    για για ποιό λόγο                  

σπάζουν  οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί στη ροή της γενετικής πληροφορίας ;;;; 

 

Θέμα Δ 

 

1, Δίνεται τμήμα της κωδικής αλυσίδας μορίου DNA που κωδικοποιεί τα 4 

πρώτα αμινοξέα μιας πρωτεϊνης του σκύλου: 

                     ….AGTCAATGCCATCAATGCC….. 

Να δοθεί το πιθανό μόριο mRNA που θα συντεθεί , να συμπληρωθούν τα άκρα 

στις αλυσίδες των μορίων , να προσδιοριστούν τα κωδικόνια , τα αντικωδικόνια 

και να υπολογιστούν οι δεσμοί υδρογόνου μεταξύ mRNA  και  tRNAs  

2, Δίνεται ένα τμήμα μορίου DNA που «βρίσκεται» σε διαδικασία αντιγραφής 

που εξελίσσεται( οι δύο παράλληλες γραμμές υποδηλώνουν το τμήμα του μορίου 

που δεν έχει ξεδιπλωθεί ):  

    

   _____________AGTCCAGTCAAGTCCCCCCAGTC 5΄ 

  ______________ 

 

Να δοθεί η συμπληρωματική αλυσίδα του μορίου , ποια αλυσίδα αντιγράφεται 

ασυνεχώς ποιά συνεχώς και στην συνεχή αλυσίδα να δοθεί το πρωταρχικό τμήμα 

που περιέχει 5 βάσεις.Εξήγηση........ 

 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

          

                                                                                          

 

 


