
ΘΕΜΑ Α
Να 
γράψετε 
τον αριθμό
της 
ερώτησης 
και το 
γράμμα 
που 
αντιστοιχεί

στη φράση που 
συμπληρώνει σωστά την πρόταση, π.χ. 5ε 
Α1. Σε ποιο από τα ακόλουθα μόρια δεν υπάρχουν πεπτιδικοί 
δεσμοί
α. στον καταστολέα του οπερονίου της λακτόζης.
β. στον επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης
γ. στους μεταγραφικούς παράγοντες
δ. στην RNA πολυμεράση

(μονάδες 5)
Α2. Το παρακάτω σχήμα παριστάνει τη διαδικασία της μετάφρασης
του mRNA. Οι χημικές ομάδες που αντιστοιχούν στις θέσεις Χ και Υ
είναι αντίστοιχα:
α. φωσφορική ομάδα και υδροξύλιο
β. καρβοξυλομάδα και υδροξύλιο
γ. υδροξύλιο και  αμινομάδα
δ. φωσφορική ομάδα και αμινομάδα

 
(μονάδες 5)

Α3. Το μιτοχονδριακό DNA του ανθρώπου 
α. μπορεί να είναι κυκλικό η γραμμικό
β. έχει γονίδιά που βρίσκονται και στον πυρήνα του κυττάρου
γ. κληρονομείται μόνο από τη μητέρα 
δ. ισχύουν όλα τα προηγούμενα.

 
(μονάδες 5)

Α4. Κυτταρική δομή που αποτελείται από DNA και πρωτεϊνες είναι:
α. τα νουκλεοσώματα
β. το γονιδίωμα των βακτηρίων
γ. το ριβόσωμα
δ. το ώριμο mRNA                                                                               
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(μονάδες 5)

Α5. Αν μια αλυσίδα DNA με αλληλουχία 5΄...AATTCCGG... 
3΄χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του πρωταρχικού τμήματος, 
τότε αυτό (το πρωταρχικό τμήμα) θα έχει αλληλουχία 
α. 5΄TTAAGGCC 3΄
β. 3΄UUAAGGCC 5΄
γ. 5΄UUAAGGCC 3΄
δ. 5΄CCGGUUAA 3΄

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα για το γενετικό υλικό 

σωματικών κυττάρων των ειδών που αναφέρονται:

Είδος

Μόρια DNA-

αρχή

μεσόφασης

Χρωμοσώματα
Χρωματίδες

- μετάφαση

Μόρια DNA

καρυότυπος

Ινίδια

χρωματίνης

-τέλος

μεσόφασης
Άλογο 64
Γάτα 76

Βάτραχος 40
Σκύλος 54
Μπιζέλι 28

 (Μονάδες 8)

Β2.  Για  ποιους λόγους είναι  δυνατή η  σύνθεση μιας ανθρώπινης
πολυπεπτιδικής αλυσίδας από ένα ώριμο mRNA που έχει αποσπαστεί
από  ένα  ανθρώπινο  κύτταρο και  έχει  συνδεθεί  με  ένα  ριβόσωμα
προκαρυωτικού κυττάρου;

 (μονάδες 4)

Β3.  Ποια  τμήματα  του  DNA μεταγράφονται  αλλά  δεν
μεταφράζονται;

(μονάδες 4)

Β4. Τι  είναι  ο  καρυότυπος;  Να  περιγράψετε  τη  διαδικασία
κατασκευής ενός καρυότυπου.

(μονάδες 6)

Β5.  Να σημειώσετε σε ποια από τα παρακάτω θα διαφέρουν ένα
ηπατικό και ένα μυϊκό κύτταρο του ίδιου οργανισμού:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ
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1. Στον αριθμό των χρωμοσωμάτων
2. Στα γονίδια που περιέχουν
3. Στα γονίδια που εκφράζουν
4. Στα είδη των πρωτεϊνών που περιέχουν
5. Στα είδη των μορίων tRNA που περιέχουν
6. Στα είδη των μεταγραφικών παραγόντων που περιέχουν
7. Στις αλληλουχίες των υποκινητών τους
8. Στην αναλογία A+T/G+C
9. Στα φυλετικά χρωμοσώματα

(μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Σε  καλλιέργεια  E.coli προστίθεται  θρεπτικό  υλικό  το  οποίο
περιέχει ως πηγή άνθρακα λακτόζη και γλυκόζη (χρόνος  t0). Μετά
την εξάντληση και  των  δύο πηγών (χρόνος  t2)  προστέθηκε  στην
καλλιέργεια μόνον γλυκόζη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση της λακτόζης (καμπύλη α) και της
β-γαλακτοσιδάσης (καμπύλη β). Η β-γαλακτοσιδάση είναι ένα από
τα  τρία  ένζυμα  που  απαιτεί  η  διάσπαση  της  λακτόζης.  Τα
αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα:

 

Δεδομένου  ότι  το  βακτήριο  σε  περιβάλλον  γλυκόζης  και
λακτόζης,  διασπά  πρώτα  τη  γλυκόζη  να  απαντήσετε  στα
ερωτήματα:  

i Σε ποιο  ή ποια  χρονικά διαστήματα 0-t1,  t1-t2  και  t2-t3  το
οπερόνιο της λακτόζης βρίσκεται σε καταστολή; Να μην
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ii Πόσα μόρια  mRNA και  πόσες πρωτεΐνες παράγονται  από
την έκφραση του οπερονίου της λακτόζης κατά το χρονικό
διάστημα t1-t2; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ



 (μονάδες 1+4)
Γ2. Να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις αλυσίδα DNA είναι δυνατό
να είναι συνδεδεμένη με αλυσίδα RNA.

 (μονάδες 4)

Γ3. Η πεψίνη είναι ένα ένζυμο που εκκρίνεται και δρα στο στομάχι
διασπώντας πρωτεΐνες.  Το μόριο αυτό συνθέτεται και  εκκρίνεται
αρχικά ως ανενεργό προένζυμο (πεψινογόνο). Η ενεργοποίηση του
γίνεται με ενζυμική αφαίρεση ενός ολιγοπεπτιδίου από το ανενεργό
προένζυμο  μέσα  στο  στομάχι.  Σε  ποιο  στάδιο  ρύθμισης  της
γονιδιακής  έκφρασης  θα  κατατάσσατε  την  παραπάνω
ενεργοποίηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3)

Γ4. Τι είναι το κωδικόνιο; Πόσα κωδικόνια υπάρχουν στον γενετικό
κώδικα  και  τι  ορίζουν  αυτά;  Σας  δίνονται  οι  εξής  τριπλέτες
νουκλεοτιδίων AUU, ACU, UUU. Οι τριπλέτες αυτές αντιστοιχούν σε
κωδικόνια ή αντικωδικόνια; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

(μονάδες 6)

Γ5.  Δίνεται  η  σειρά  των  αντικωδικονίων  των  μορίων  tRNA που
συμμετέχουν στη σύνθεση ενός πεπτιδίου

5’ AGC 3’, 5’ CCG 3’, 5’ UUC 3’, 5’ AUU 3’ 
      2ο                   3ο              4ο                5ο     

I. Να  γράψετε  την  αλληλουχία  των  βάσεων  του  mRNA που
κωδικοποιεί το πεπτίδιο.

(μονάδες 2)

II. Να  γράψετε  την  αλληλουχία  των  βάσεων  της  κωδικής
αλυσίδας του DNA.

(μονάδες 2)

Η περιοχή του DNA που φέρει το γονίδιο (γραμμοσκιασμένο τμήμα)
αντιγράφεται σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ



III. Να μεταφέρεις την κωδική αλυσίδα του γονιδίου στο σχήμα

IV. Με  τι  τρόπο  –συνεχή  ή  ασυνεχή-  αντιγράφεται  η  κωδική
αλυσίδα του γονιδίου;

V. Να σημειώσετε τα 5’ και 3’ άκρα στις δύο αλυσίδες του DNA.
(μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Η αλληλουχία βάσεων αποτελεί τμήμα DNA που αντιγράφεται
και  στο  τέλος  της  αλληλουχίας  βρίσκεται  η  θέση  έναρξης
αντιγραφής:
1. 3’  AGCGTGTCTATGCCCAGTTATTATGCACTGAGΑTAGACGTAGAGTA
5’ 
2. 5’ TCGCACAGATACGGGTCAATAATACGTGACTCTATCTGCATCTCAT 3’ 
Ποια από τις δύο αλυσίδες (1 ή 2) αντιγράφεται με τρόπο συνεχή;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(μονάδες 5)

Δ2. Σε  θηλιά  αντιγραφής  ευκαρυωτικού  DNA σχηματίστηκαν  20
συνολικά πρωταρχικά τμήματα. 
Να  εξηγήσετε  πόσα  είναι  τα  τμήματα  που  σχηματίστηκαν  με
ασυνεχή τρόπο σε κάθε νέα αλυσίδα της θηλιάς αυτής.

 (μονάδες 5)

Δ3.  Το  mRNA που  παράγεται  από  τη  μεταγραφή  ενός  γονιδίου
κωδικοποιεί μία πολυπεπτιδική αλυσίδα 100 αμινοξέων. 

Το ακόλουθο τμήμα του mRNA:

3΄……….UAU-CCG-AGC-GGU-CGU…..5’

κωδικοποιεί  τα  πέντε  τελευταία αμινοξέα  της  πολυπεπτιδικής
αλυσίδας, τα οποία είναι:
 
 NH2…. .κυστείνη - τρυπτοφάνη – αργινίνη – αλανίνη –τυροσίνη -…
COOH

Δ4. Να γράψετε την αλληλουχία του τμήματος του γονιδίου από τη
μεταγραφή του 

οποίου  προκύπτει  το  παραπάνω  mRNA και  να  σημειώσετε  την
πλευρά προς την

οποία βρίσκεται ο υποκινητής του γονιδίου. Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.

(μονάδες 5)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ



Δ5. Ποιο είναι το αντικωδικόνιο του tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ
κυστείνη, κατά 

τη  μετάφραση  του  παραπάνω  mRNA;  Να  αιτιολογήσετε  την
απάντησή σας.

 (μονάδες 5)

Δ6. Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης του παραπάνω mRNA, 
όταν απομακρύνεται 

από το ριβόσωμα το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ αργινίνη:

1.  Πόσα αμινοξέα είναι συνδεδεμένα στο tRNA της αλανίνης;
             Να μην αιτιολογήσετε.

(μονάδες 2)

2. Ποιο αμινοξύ θα μεταφέρει το επόμενο tRNA που θα εισέλθει 
στο ριβόσωμα;
Να μην αιτιολογήσετε.

(μονάδες 2)

3. Ποια θα είναι η μετέπειτα πορεία του  tRNA που μετέφερε το
αμινοξύ αργινίνη; Να μην αιτιολογήσετε.

(μονάδες 1)

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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