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ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Στις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθµό της βασικής φράσης και, δίπλα του, το
γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της .
 

1. Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο του γενετικού κώδικα
ανήκει σε ένα µόνο κωδικόνιο οδηγεί στο χαρακτηρισµό
του κώδικα ως
α. συνεχούς .
β. µη επικαλυπτόµενου.
γ. εκφυλισµένου .
δ. σχεδόν καθολικού .

Μονάδες 5

2. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, το γενετικό υλικό
κατανέµεται
α. στον πυρήνα .
β. στα µιτοχόνδρια και στο πλασµίδιο .
γ. στον πυρήνα, στα µιτοχόνδρια και στους

χλωροπλάστες .
δ. στον πυρήνα και στα ριβοσώµατα .

Μονάδες 5

3. Η ποσότητα του DNA είναι
α. ίδια σε όλα τα είδη των σωµατικών κυττάρων ενός

οργανισµού.
β. διπλάσια στα ηπατικά κύτταρα των οργανισµών .
γ. µικρότερη στους περισσότερο εξελιγµένους

οργανισµούς .
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δ. η µισή στα διπλοειδή κύτταρα σε σχέση µε τα
απλοειδή .

Μονάδες 5

4. Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηµατίζεται από την
ένωση των νουκλεοτιδίων µε
α. δεσµούς υδρογόνου .
β. φωσφοδιεστερικούς δεσµούς.
γ. πεπτιδικούς δεσµούς .
δ. ετεροπολικούς δεσµούς .

Μονάδες 5

5. Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη που ρυθµίζει
α. το µεταβολισµό των υδατανθράκων στο αίµα .
β. τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών στο αίµα .
γ. τη συγκέντρωση των αλάτων στο αίµα .
δ. το µεταβολισµό της χοληστερόλης .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Ποιες είναι συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού

υλικού; 
Μονάδες 15

Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συµπληρώνοντας τα κενά µε τις σωστές
λέξεις .

 
1. Οι αδελφές χρωµατίδες είναι συνδεδεµένες στο

______________ .  
Μονάδες 2

2. Η διαδικασία δηµιουργίας κλώνων βακτηρίων
ονοµάζεται ______________ .

Μονάδες 2



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Κάθε νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από µια
πεντόζη, τη ______________, ενωµένη µε µία
φωσφορική οµάδα και µια ___________  ___________ .

Μονάδες 4

4. Τα κύτταρα, στα οποία το γονιδίωµα υπάρχει σε ένα
µόνο αντίγραφο, ονοµάζονται ______________ .

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Τι είναι τα διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιηµένα
φυτά; 

Μονάδες 5

Β. Να περιγράψετε τη µέθοδο δηµιουργίας των
διαγονιδιακών φυτών .

Μονάδες 15

Γ. Να αναφέρετε δύο δυνατότητες που µπορούν να
προσφέρουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιηµένα
φυτά .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
Η παρακάτω καµπύλη αποδίδει την ανάπτυξη
µικροοργανισµών του είδους Escherichia coli σε κάποια
κλειστή καλλιέργεια .
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Α. Πώς ονοµάζεται η φάση από τη χρονική στιγµή t0 έως και t1 και
τι συµβαίνει µε τον πληθυσµό των µικροοργανισµών;

Μονάδες 5

Β. Πού οφείλεται η αύξηση του αριθµού των
µικροοργανισµών που παρατηρείται στο διάστηµα από t1

έως t2 και πώς ονοµάζεται η φάση αυτή; 
Μονάδες 5

Γ. Τη χρονική στιγµή t3, και ενώ η σταθερή φάση είναι σχεδόν στο
µέσον της, από βλάβη στο βιοαντιδραστήρα η θερµοκρασία
ανεβαίνει απότοµα στους 80 0C. Η βλάβη αποκαθίσταται
ταχύτατα. Να ερµηνεύσετε τις µεταβολές του πληθυσµού των
µικροοργανισµών από τη στιγµή t3 και µετά, όπως αυτές
περιγράφονται από την καµπύλη ανάπτυξης.

Μονάδες 15

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
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: µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


