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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις σωστές 

απαντήσεις για τις τρεις ερωτήσεις που 
ακολουθούν: 
1. Ποια είναι (ονοµαστικά) τα 4 είδη 
RNA; 

 
2. Η παρουσία του Ο2 βοηθάει την 
ανάπτυξη µικροοργανισµών σε µια 
καλλιέργεια; 

 
3. Οι ιοί περιέχουν γενετικό υλικό; 
Τι είδους µπορεί να είναι αυτό; 

Μονάδες 15 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα 
γράµµατα της στήλης Ι και δίπλα σε 
κάθε γράµµα τον αριθµό της στήλης ΙΙ 
που συσχετίζει σωστά τους όρους.  
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  5
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µικροέγχυση 
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ζύµωση 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Καθεµιά από τις τρεις προτάσεις που 

ακολουθούν είναι είτε σωστή είτε 
λανθασµένη. Να µεταφέρετε και τις 
τρεις στο τετράδιό σας, τις σωστές 
όπως είναι και  τις λανθασµένες, αφού 
πρώτα τις διορθώσετε. 
1. Η σύνδεση µε δεσµούς υδρογόνου της 

Α (αδενίνης) µε την C (κυτοσίνη) 
είναι τόσο ισχυρή όσο και η σύνδεση 
της Τ (θυµίνης) µε τη G (γουανίνη). 

2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
συνδέουν  
κοµµάτια του DNA ενώ η DNA δεσµάση 
κόβει  
κάθε αλυσίδα του DNA σε συγκεκριµένες 
θέσεις. 

3. Ο βιοαντιδραστήρας και τα θρεπτικά 
υλικά που χρησιµοποιούνται σε µια 
καλλιέργεια µικροοργανισµών είναι 
απαραίτητο να είναι αποστειρωµένα. 

Μονάδες 15 
 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους 

αριθµούς των παρακάτω προτάσεων, και 
δίπλα τις κατάλληλες λέξεις που τις 
συµπληρώνουν σωστά . 
1. Η αλληλουχία των     στο µόριο 

ενός mRNA καθορίζει την αλληλουχία 
των αµινοξέων της αντίστοιχης   
  . 

2. Ο γενετικός κώδικας είναι     
, δηλαδή το mRNA διαβάζεται συνεχώς 
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ανά τρία νουκλεοτίδια χωρίς να 
παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο. 

3. Με τη Βιοτεχνολογία, η παραγωγή 
φαρµακευ-τικών πρωτεϊνών µπορεί να 
γίνει από     ζώα. 
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4. Τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου που 
καθορίζουν αν ένα άτοµο θα είναι 
αρσενικό ή θηλυκό λέγονται     
. 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Nα απαντήσετε στις δύο ερωτήσεις που 
ακολουθούν: 
1. Τα έντοµα δηµιουργούν µεγάλα 

προβλήµατα στη γεωργία και οδηγούν 
σε σηµαντική µείωση της παραγωγής. 
Γνωρίζετε αν η Βιοτεχνολογία µπορεί 
να βοηθήσει στην καταπολέµηση των 
εντόµων και µε ποιο τρόπο µπορεί να 
γίνει αυτό; 

Μονάδες 10 
2. Η ινσουλίνη είναι µία πρωτεΐνη που 

παράγεται από τον ανθρώπινο 
οργανισµό όπως και η αντιθρυψίνη 
(ΑΤΤ). Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να 
παραχθεί η ινσουλίνη αν 
αξιοποιούσαµε τις δυνατότητες της 
γενετικής µηχανικής και τις 
ιδιότητες που έχουν τα διαγονιδιακά 
ζώα;    

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται τυχαίο  τµήµα ενός µορίου 
mRNA: 
- AUU - UCA - CCU - CUU - CGA - CAA -    
1. ∆εδοµένου ότι το mRNA αυτό δεν 

υπέστη διαδικασία ωρίµανσης, να 
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γράψετε στο τετράδιό σας το δίκλωνο 
µόριο του DNA απ' το οποίο προήλθε. 

Μονάδες 10 
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2. Πόσα αµινοξέα κωδικοποιεί το τµήµα 
αυτό; 

Μονάδες 10 
3. Στο αρχικό DNA ποιο ζευγάρι βάσεων 

συµµετέχει σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50%; 

Μονάδες 5 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 
1.  Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατε�θυνση, 

εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο 

τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.  

2.  Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 

µέρος των φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας 

παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη 

σηµείωση. Κατά την αποχώρησή σας, να 

παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και το 

φωτοαντίγραφο.  

3.  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

4.  ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες. 

5.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα 

µετά την έναρξη της εξέτασης. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


