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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Μέσα σ’ ένα φυτικό ευκαρυωτικό κύτταρο, DNA 
υπάρχει µόνο : 
α) στον πυρήνα 
β) στον πυρήνα και στα µιτοχόνδρια 
γ) στα µιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες 
δ) στον πυρήνα, στα µιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες 

Μονάδες 3 
2. Το είδος του RNA που µεταφέρει την πληροφορία 

για τη σύνθεση της πρωτεΐνης στο ριβόσωµα είναι : 
α) το ριβοσωµικό RNA (rRNA) 
β) το µικρό πυρηνικό RNA (snRNA) 
γ) το αγγελιαφόρο RNA (mRNA) 
δ) το µεταφορικό RNA (tRNA) 

Μονάδες 3 
3. ∆ιαγονιδιακά ονοµάζονται τα ζώα στα οποία έχει 

τροποποιηθεί το γενετικό τους υλικό µε :  
 α) ακτινοβολία 
 β) προσθήκη γονιδίων 
 γ) διασταυρώσεις 
 δ) υψηλή θερµοκρασία 

Μονάδες 3 
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4. Στη φύση τα πλασµίδια βρίσκονται :  
 α) στα φυτικά κύτταρα 
 β) στους ιούς 
 γ) στα βακτήρια 
 δ) στα ζωικά κύτταρα 

Μονάδες 3 
5. Ο γενετικός κώδικας είναι : 

α) το σύνολο των χρωµοσωµάτων του κυττάρου 
β) η αντιστοίχιση τριπλετών βάσεων σε αµινοξέα 
γ) µια συνεχής αλληλουχία αµινοξέων 
δ) ο τρόπος ελέγχου της ενζυµικής δράσης στο   

κύτταρο 
Μονάδες 3 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 

στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της 
στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Ι ΙΙ 
α . χρωµόσωµα 1. ένζυµο 
β . σύµπλεγµα ριβοσωµάτων

µε mRNA 
2. αποδέσµευση  

πολυπεπτιδίου 
γ . διαγονιδιακά φυτά 3. πυρήνας 
δ . κωδικόνιο λήξης 4. αντοχή στα παρά- 

σιτα και στα έντοµα 
  5. πολύσωµα 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις προτάσεις 

που ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασµένη, 
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον 
αριθµό κάθε πρότασης, το γράµµα Σ για τις 
σωστές ή το γράµµα Λ  για τις λανθασµένες . 
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1. Τα δύο θυγατρικά µόρια που προκύπτουν από το 
διπλασιασµό του DNA είναι πανοµοιότυπα 
µεταξύ τους . 

2. Η σύνδεση µε δεσµούς υδρογόνου της Α (αδενίνης) µε τη 
Τ (θυµίνη) είναι τόσο ισχυρή όσο και η σύνδεση της C 
(κυτοσίνης) µε τη  G (γουανίνη). 

3. Παραγωγή φαρµακευτικών πρωτεϊνών µπορεί να 
γίνει από διαγονιδιακά ζώα . 

4. Κατά τη µετάφραση της γενετικής πληροφορίας 
παράγονται πρωτεΐνες , λίπη και σάκχαρα . 

5. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens διαθέτει 
τη φυσική ικανότητα να µολύνει τα φυτικά 
κύτταρα και να µεταφέρει σ΄ αυτά γενετικό υλικό . 

Μονάδες 10 
 
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 

προτάσεις, συµπληρώνοντας τα κενά µε τις 
κατάλληλες λέξεις . 

1. Τα     ζώα µπορούν να δηµιουργηθούν µε 
µία µέθοδο που ονοµάζεται µικροέγχυση . 

2. Το DNA, όπως και το RNA, είναι ένα µακροµόριο 
που αποτελείται από     

3. Η Γενετική Μηχανική εφαρµόζει τεχνικές µε τις οποίες ο 
άνθρωπος επεµβαίνει στο                του 
κυττάρου . 

4. Ο Γενετικός Κώδικας είναι µη    , δηλαδή 
κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σ΄ ένα µόνο κωδικόνιο . 

5. Το ένζυµο          που υπάρχει σε 
ορισµένους ιούς χρησιµοποιεί ως καλούπι το 
RNA, για να συνθέσει DNA. 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ 3ο 
Α. Ο αριθµός και η µορφολογία των χρωµοσωµάτων 

είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κυττάρων 
κάθε ζωντανού οργανισµού . 
α) Ποια είναι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 

των χρωµοσωµάτων που παρατηρούνται σ ’ ένα 
καρυότυπο ; 

 Μονάδες 7 
β) Πώς µπορεί να διαπιστωθεί το φύλο ενός 

ανθρώπου από τον καρυότυπο των σωµατικών 
κυττάρων του ;    

 Μονάδες 8 
 
Β. Σ ’  ένα ανθρώπινο σωµατικό κύτταρο και σ ’ ένα 

ανθρώπινο γαµέτη, ποια διαφορά υπάρχει στο 
γονιδίωµά τους και πώς ονοµάζονται τα κύτταρα 
αυτά λόγω της συγκεκριµένης διαφοράς ; 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνεται τµήµα διπλής έλικας DNA 

-TAC-AGT-GGA-GAA-GCT-ATT-   (αλυσίδα 1) 
  |  |  |    |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |    |  |  |    
-ATG-TCA- CCT- CTT- CGA-TAA-   (αλυσίδα 2) 

 
α) Ποια από τις δυο αλυσίδες είναι αυτή που 

µεταγράφεται και γιατί ; 
Μονάδες 8 

β) Ποιο είναι το mRNA που προκύπτει από τη 
µεταγραφή της αλυσίδας αυτής ; 

Μονάδες 8 
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γ) ∆εδοµένου ότι το mRNA που προκύπτει από τη 
συγκεκριµένη µεταγραφή δεν υφίσταται 
διαδικασία ωρίµανσης, να δώσετε τον αριθµό των 
αµινοξέων που θα έχει το πεπτίδιο που θα 
συντεθεί κατά τη µετάφραση αυτού του mRNA 
και να εξηγήσετε πώς προκύπτει ο αριθµός αυτός . 

Μονάδες 9 
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