
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ∆ʹ  ΤΑΞΗΣ  
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ  :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 

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 .  

 
Ι ΙΙ 

α. ζυµοµύκητες 1. βακτήριο 
β. πλασµίδιο 2. εσώνιο 
γ. κωδικόνιο 3. ιστόνες 
δ. νουκλεόσωµα 4. τριπλέτα 
  5. µικροέγχυση 
  6. ζύµωση 

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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 ανά τρία 
νουκλεοτίδια χωρίς να παραλείπεται κάποιο 
νουκλεοτίδιο . 

3. Με τη Βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρµακευ-
τικών πρωτεϊνών µπορεί να γίνει από     ζώα . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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 γράψετε στο 
τετράδιό σας το δίκλωνο µόριο του DNA απ' 
το οποίο προήλθε . 

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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  τετράδ ιο  να  γράψετε  µόνον  τα  προκαταρκτ ικά  

(ηµ εροµην ία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµ ενο  µάθηµα ) .  ∆εν  θα  

µ εταφέρετε  στο  τετράδ ιο  τα  κε ίµ ενα  και  τ ι ς  παρατηρήσε ι ς .   

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µ έρος  των  

φωτοαντ ιγράφων ,  αµ έσως  µόλ ι ς  σας  παραδοθούν .   

 ∆εν  επ ι τρέπετα ι  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµ ε ίωση .  Κατά  

την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε  µαζ ί  µ ε  το  τ ετράδ ιο  

και  το  φωτοαντ ίγραφο .   

3 .  Να  απαντήσετε  σε  όλε ς  τ ι ς  ερωτήσε ι ς .  

4 .  ∆ιάρκε ια  εξ έτασης  :  τρε ι ς  ( 3 )  ώρες .  

5 .  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  Μια  ( 1 )  ώρα  µ ε τά  την  

έναρξη  της  εξ έτασης .  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Στις προτάσεις 1 έως 3, να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθµό της βασικής πρότασης και δίπλα του το 
γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της . 

  
1. Οι DNA πολυµεράσες που συµµετέχουν στην 

αντιγραφή του DNA µπορούν να ξεκινήσουν τη 
διαδικασία της αντιγραφής, αν βοηθηθούν από 
α. τα ένζυµα που διορθώνουν τα λάθη της 

αντιγραφής . 
β. το πριµόσωµα .  
γ. τη DNA δεσµάση. 
δ. το κωδικόνιο . 

Μονάδες 5 
 

2. Οι δύο αδερφές χρωµατίδες συγκροτούν ένα 
α. µεταφασικό χρωµόσωµα . 
β.  υβρίδωµα . 
γ. νουκλεόσωµα. 
δ. κύτταρο . 

Μονάδες 5 
 

3. Το πλασµίδιο είναι 
α. δίκλωνο RNA. 
β. κυκλικό δίκλωνο DNA. 
γ. µονόκλωνο DNA. 
δ. µονόκλωνο RNA. 

Μονάδες 5 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

 
 

B. Να γράψετε στο τετράδιό σας, ένα προς ένα, τα 
περιεχόµενα της Στήλης Ι και, δίπλα στο καθένα απ' 
αυτά, το αντίστοιχο από τα περιεχόµενα της Στήλης ΙΙ, 
ώστε να δηµιουργείται µία σωστή συσχέτιση . 

 
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

µεταφασικό χρωµόσωµα αποδιάταξη 
 

υποχρεωτικά αερόβιοι 
µικροοργανισµοί 
 

ωρίµανση 
 

mRNA πολυσακχαρίτης από φύκη 
 

κλειστή καλλιέργεια κεντροµερίδιο 
 

άγαρ εκθετική φάση ανάπτυξης 
 

 οξυγόνο 
 

 υποκινητής 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
A. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις, αφού 

συµπληρώσετε τα κενά µε τις σωστές λέξεις . 
 
1. Η ινσουλίνη είναι µία ορµόνη που αποτελείται από  

51 ........... και παράγεται από ειδικά κύτταρα του ............. . 
Η ορµόνη αυτή ρυθµίζει το µεταβολισµό των .............. και 
ειδικότερα το ποσοστό της γλυκόζης στο .......... . 

2. Το πρόδροµο mRNA µετατρέπεται σε mRNA µε τη 
διαδικασία της ............ , κατά την οποία τα ..........  
κόβονται από µικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια 
και αποµακρύνονται . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

Μονάδες 9 
Β. Να απαντήσετε στις τρεις ερωτήσεις που ακολουθούν . 

 
1. Ποια οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου 

χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα και γιατί ; 
Μονάδες 8 

2. Τι είναι το νουκλεόσωµα; 
Μονάδες 4 

3. Τι είναι το πολύσωµα; 
Μονάδες 4 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
 

Α.  1. Τι είναι τα µονοκλωνικά αντισώµατα; 
Μονάδες 5 

 
 2. Πώς λειτουργούν τα µονοκλωνικά αντισώµατα ως 

θεραπευτικά µέσα ; 
Μονάδες 8 

  
Β. Να περιγράψετε από µία µέθοδο µεταφοράς γονιδίων 

1. σε φυτά. 
2. σε ζώα . 

Μονάδες 12 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
∆ίνεται τµήµα διπλής έλικας του DNA : 

α) Ποια από τις δύο αλυσίδες έχει προσανατολισµό 3΄→5΄ 
και ποια 5΄→3΄; Ποια από τις δύο αλυσίδες είναι η 
µεταγραφόµενη και γιατί ; 

Μονάδες 8 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

 
β) Ποιο είναι το mRNA που θα προκύψει από τη 

µεταγραφόµενη αλυσίδα ; 
Μονάδες 8 

γ) Το mRNA που προκύπτει από τη συγκεκριµένη 
µεταγραφόµενη αλυσίδα δεν υφίσταται διαδικασία 
ωρίµανσης . Να γράψετε στο τετράδιό σας τα tRNA που 
θα πάρουν µέρος στη µετάφραση . 

Μονάδες 9 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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. Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 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 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6  ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθµό της βασικής πρότασης και, δίπλα του, το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση-συµπλήρωµα. 
  

1. Οι ιντερφερόνες είναι 
α.  αντιικές πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα που 

έχουν µολυνθεί από ιούς . 
β.  ένζυµα που ελέγχουν το µεταβολισµό των σακχάρων. 
γ.  πρωτεΐνες που προκαλούν σύντηξη των καρκινικών 

κυττάρων . 
δ.  χηµικές ενώσεις που προκαλούν αλλαγές στα γονίδια . 

Μονάδες 5 
 

2. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα του ανθρώπου  
α. δεν περιέχουν γονίδια. 
β. είναι όµοια  µορφολογικά στους άνδρες και στις 

γυναίκες . 
γ. καθορίζουν το φύλο . 
δ. δεν µεταβιβάζονται στους απογόνους . 

Μονάδες 5 
 

3. Ο γενετικός κώδικας είναι 
α.  ο αριθµός των γονιδίων του κυττάρου . 
β. η αντιστοίχιση τριπλετών βάσεων σε αµινοξέα . 
γ. το σύνολο των ενζύµων ενός κυττάρου. 
δ. ο τρόπος αντιστοίχισης των νουκλεοτιδίων µεταξύ 

τους . 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

Μονάδες 5 

 

4. Το πλασµίδιο Τi 
α.  υπάρχει σε όλα τα βακτήρια . 
β. χρησιµοποιείται στη µικροέγχυση. 
γ. χρησιµοποιείται στη γενετική τροποποίηση φυτών . 
δ. υπάρχει στο Bacillus thuringiensis. 

Μονάδες 5 

5. Το είδος του RNA που µεταφέρει στα ριβοσώµατα την 
πληροφορία για τη σύνθεση µιας πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας είναι το 
α.  ριβοσωµικό RNA (rRNA). 
β. µικρό πυρηνικό RNA (snRNA). 
γ. αγγελιαφόρο RNA (mRNA). 
δ. µεταφορικό RNA (tRNA). 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 

προτάσεις, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις σωστές 
λέξεις . 

  
1. Κάθε µόριο tRNA έχει µια ειδική τριπλέτα 

νουκλεοτιδίων, το ______________, µε την οποία 
προσδένεται, λόγω συµπληρωµατικότητας, µε το 
αντίστοιχο ______________ του mRNA. 

Μονάδες 5 
 

2. Οι περιοριστικές ______________ παράγονται από 
______________ και ο φυσιολογικός τους ρόλος είναι  
να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου» DNA. 

Μονάδες 5 
 

3. Η διαδικασία δηµιουργίας κλώνων βακτηρίων 
ονοµάζεται ______________. Το σύνολο των 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

βακτηριακών κλώνων αποτελεί τη ______________ 
βιβλιοθήκη. 

Μονάδες 5 
Β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν . 

 
1. Ποιοι µικροοργανισµοί χαρακτηρίζονται ως 

υποχρεωτικά αερόβιοι και ποιοι ως υποχρεωτικά 
αναερόβιοι ; 

Μονάδες 5 
2. Τι είναι το κωδικόνιο έναρξης και τι τα συνώνυµα 

κωδικόνια ; 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
 

Α. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis που ζει στο έδαφος, 
παράγει µια τοξίνη η οποία είναι ισχυρότατο 
εντοµοκτόνο . Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας 
παραγωγής ενός γενετικά τροποποιηµένου φυτού που 
παρουσιάζει αντοχή στα έντοµα αξιοποιώντας την 
παραπάνω ιδιότητα του βακτηρίου αυτού; 

Μονάδες 10 
 
  
Β. Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα ; 

Μονάδες 5 
Ποια πλεονεκτήµατα έχει η χρήση των ζώων αυτών για 
την αύξηση της ζωικής παραγωγής έναντι της κλασικής 
µεθόδου των διασταυρώσεων ; 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
∆ίνονται τα παρακάτω αµινοξέα και, δίπλα τους, τριπλέτες 
του γενετικού κώδικα που κωδικοποιούν τα αµινοξέα αυτά : 

τυροσίνη  (tyr)  – UAU 
φαινυλαλανίνη  (phe) –  UUU 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

προλίνη  (pro) – CCC 
α) Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες να δώσετε το 

mRNA που κωδικοποιεί το ακόλουθο τµήµα 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας : 

..... - phe – phe – pro – tyr – tyr – pro - ..... 
 

Μονάδες 5 
 
β) Να γράψετε την κωδική αλυσίδα του DNA και τη 

συµπληρωµατική της, προσδιορίζοντας το 3΄ και 5΄ άκρο  
καθεµιάς απ ’ αυτές . 

Μονάδες 15 
γ) Πόσοι είναι οι δεσµοί υδρογόνου που σταθεροποιούν τις 

δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες στο παραπάνω µόριο 
του DNA; 

Μονάδες 5 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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. Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 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 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 7  ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

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 .



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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 .



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε 

στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της . 

 

1. Οι DNA πολυμεράσες, μεταξύ άλλων,  
α. καταλύουν την ωρίμανση του πρόδρομου mRΝΑ . 
β. αρχίζουν την αντιγραφή του DNA.  
γ. επιδιορθώνουν λάθη που συμβαίνουν στην 

αντιγραφή του DNA. 
δ. συνδέουν τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας του 

DNA. 
Μονάδες 3 

2. Τα πλασμίδια 
α. είναι δίκλωνα, κυκλικά μόρια DNA με διάφορα 

μεγέθη . 
β.  απαντούν σε όλους τους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς . 
γ. φέρουν πληροφορίες για πρωτεΐνες με αντιγονική 

δράση . 
δ. αποτελούν βασικό συστατικό του νουκλεοσώματος . 

Μονάδες 3 
3. Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το 

επιθυμητό τμήμα DNA γίνεται με 
α. χρήση αντιβιοτικών . 
β. χρήση ειδικών μορίων ανιχνευτών . 
γ. ένζυμα πρωτεϊνοσύνθεσης . 
δ. χρήση βιοαντιδραστήρων . 

Μονάδες 3 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

4. Η κλωνοποίηση είναι διαδικασία 
α. παραγωγής αντισωμάτων . 
β. δημιουργίας πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή 

οργανισμών . 
γ.  αύξησης του χρόνου διπλασιασμού των κυττάρων. 
δ. δημιουργίας της συμπληρωματικής αλυσίδας σε 

μονόκλωνο μόριο DNA. 
Μονάδες 3 

5. Ως ημιαυτόνομα οργανίδια χαρακτηρίζονται 
α.  τα μιτοχόνδρια και τα ριβοσώματα . 
β. οι χλωροπλάστες και ο πυρήνας . 
γ. οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια . 
δ. τα ζεύγη των φυλετικών χρωμοσωμάτων . 

Μονάδες 3 
 
 

B. Ποιες είναι, συνοπτικά, οι λειτουργίες του γενετικού 
υλικού;  

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε στοιχείου 

της Στήλης Ι και δίπλα στον αριθμό αυτό το γράμμα 
από στοιχείο της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει σωστή 
αντιστοίχιση . ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν . 

 
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. αντικωδικόνιο α. αδελφές χρωματίδες 
2. κεντρομερίδιο β. ορμόνη 
3. βιοαντιδραστήρας γ. υβρίδωμα 
4. διαγονιδιακά ζώα δ. tRNA 
5. ινσουλίνη ε. μικροέγχυση 
  ζ. ιντερφερόνη 
  η. ζύμωση 

Μονάδες 10 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της και ακριβώς δίπλα την 
ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι 
λανθασμένη . 

 
1. Ο γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος, 

δηλαδή κάθε κωδικόνιο ανήκει σε ένα μόνο 
νουκλεοτίδιο . 

Μονάδες 3 
2. Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι 

σταθερή και δεν μεταβάλλεται από τις αλλαγές στο 
περιβάλλον . 

Μονάδες 3 
3. Οι μικροοργανισμοί για τους οποίους το οξυγόνο 

είναι τοξικό χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά 
αναερόβιοι . 

Μονάδες 3 
4. Η γονιδιακή θεραπεία στηρίζεται στην εφαρμογή της 

τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA. 
Μονάδες 3 

5. Το πλασμίδιο Τi υπάρχει σε όλα τα διαγονιδιακά 
ζώα . 

Μονάδες 3 
ΘΕΜΑ 3ο  

Ο οργανισμός μας είναι ικανός να παράγει αντισώματα 
εναντίον κάθε  ξένου αντιγόνου . 
1.  Πώς ο αντιγονικός καθοριστής σχετίζεται με την 

παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων από τον 
οργανισμό ; 

Μονάδες 10 
 
2.  Πώς παράγονται στο εργαστήριο μεγάλες ποσότητες 

μονοκλωνικών αντισωμάτων για ένα επιλεγμένο 
αντιγόνο ; 

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 4ο  
Η αλληλουχία των βάσεων ενός βακτηριακού mRNA 
είναι : 
A U G A A A U U U C C C G G G G A U U G A U A A 

 
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την αλληλουχία των 

βάσεων του δίκλωνου μορίου DNA από το οποίο 
προήλθε . 

Μονάδες 8 
2.  Πόσα αμινοξέα συγκροτούν την ολιγοπεπτιδική αλυσίδα 

που θα προκύψει από την μετάφραση του παραπάνω 
μορίου mRNA; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 6 
3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το μόριο του mRNA 

επισημαίνοντας το 5΄ και το 3΄ άκρο της αλυσίδας του . 
Μονάδες 2 

4. Στο μόριο του mRNA που σας δόθηκε υπάρχει μία 
τριπλέτα η οποία, σύμφωνα με το γενετικό κώδικα, 
απαντάται σε κάθε μόριο mRNA. Ποια είναι αυτή, πώς 
ονομάζεται και ποιο αμινοξύ κωδικοποιεί; 

Μονάδες 9 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα 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 . 

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

4.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων . 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
 

 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε 

στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της . 

 

1. H μεταγραφή του DNA καταλύεται από την  
α. DNA πολυμεράση . 
β. RNA πολυμεράση . 
γ. DNA δεσμάση και DNA πολυμεράση . 
δ. DNA πολυμεράση και RNA πολυμεράση . 

Μονάδες 3 
2. Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου απαντώνται  

α. μόνο στους γαμέτες . 
β.  μόνο κατά την αναπαραγωγική ηλικία . 
γ. μόνο κατά τη μεσόφαση . 
δ. σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος . 

Μονάδες 3 
3. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες  

α. παράγονται από ιούς . 
β. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής . 
γ. συμμετέχουν στην αντίστροφη μεταγραφή . 
δ. παράγονται από βακτήρια . 

Μονάδες 3 
4. Τα αντισώματα είναι 

α. νουκλεϊκά οξέα . 
β. πρωτεΐνες . 
γ.  υδατάνθρακες . 
δ. λιπίδια. 

Μονάδες 3 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

5. Ένα νουκλεοτίδιο DNA μπορεί να αποτελείται από 
α.  δεοξυριβόζη, φωσφορική ομάδα, ουρακίλη . 
β. ριβόζη, φωσφορική ομάδα, θυμίνη . 
γ. DNA δεσμάση, φωσφορική ομάδα, αδενίνη . 
δ. δεοξυριβόζη, φωσφορική ομάδα, αδενίνη . 

Μονάδες 3 
 
 

B.  Ποια είναι τα τέσσερα είδη μορίων RNA που 
παράγονται με τη μεταγραφή και ποιος ο ρόλος του 
καθενός από αυτά;  

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις δύο ενότητες που 

ακολουθούν, αφού παραλείψετε όρους από τους 
ευρισκόμενους μέσα σε παρένθεση, έτσι ώστε οι 
προτάσεις που θα παραμείνουν να είναι σωστές . 

1. Τα μιτοχόνδρια περιέχουν ως γενετικό υλικό 
(DNA– RNA), το οποίο κωδικοποιεί μικρό αριθμό 
πρωτεϊνών που ελέγχουν τη λειτουργία της 
(φωτοσύνθεσης – οξειδωτικής φωσφορυλίωσης). Τα 
μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως (αυτόνομα –
 ημιαυτόνομα) οργανίδια και στους ανώτερους 
οργανισμούς έχουν (μητρική – πατρική) προέλευση . 

Μονάδες 4 
 
2. Η ινσουλίνη είναι μία (ορμόνη – βιταμίνη) που 

αποτελείται από 51 (αμινοξέα – νουκλεοτίδια) και 
παράγεται   από ειδικά  κύτταρα του (ήπατος – 
παγκρέατος). Ρυθμίζει το μεταβολισμό των 
(υδατανθράκων – πρωτεϊνών) και ειδικότερα το 
ποσοστό τους (στο αίμα – στα ούρα). Η ασθένεια 
που οφείλεται στην έλλειψη ή μείωση της 
ινσουλίνης ονομάζεται (διαβήτης – αναιμία). 

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από 
τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη . 

 

1. Οι γενετικά τροποποιημένες τομάτες δημιουργούνται 
με ελεγχόμενες διασταυρώσεις. 

Μονάδες 3 

2. Σε μία συνεχή καλλιέργεια δεν σημειώνονται 
θάνατοι των μικροοργανισμών . 

Μονάδες 3 

3. Η γονιδιακή θεραπεία στοχεύει να “διορθώσει” τη 
γενετική βλάβη εισάγοντας στους ασθενείς 
φυσιολογικά αλληλόμορφα του μεταλλαγμένου 
γονιδίου . 

Μονάδες 3 

4. Οι DNA ελικάσες σπάνε τους δεσμούς υδρογόνου 
μεταξύ δύο πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων RNA. 

Μονάδες 3 

5. Σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό 
μόριο DNA, υπάρχουν και τα πλασμίδια . 

Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Η παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης 
προέλευσης μπορεί να γίνει και από τα διαγονιδιακά ζώα . 

1.  Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας που προηγούνται 
της γέννησης ενός διαγονιδιακού ζώου; 

Μονάδες 6 

2.  Εκτός από τα διαγονιδιακά ζώα, από ποιους άλλους 
οργανισμούς είναι δυνατή η παραγωγή ανθρώπινης 
φαρμακευτικής πρωτεΐνης και σε ποιο χαρακτηριστικό 
του γενετικού κώδικα στηρίζεται η δυνατότητα αυτή; 

Μονάδες 10 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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χρόνος 

Α 

Β

3. Γιατί η κλωνοποίηση είναι χρήσιμη για τον 
πολλαπλασιασμό των διαγονιδιακών ζώων; 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Σε αποστειρωμένο θάλαμο καλλιεργειών όπου η 
θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 35 οC έχουν τοποθετηθεί 
δύο φιάλες με καλλιέργειες μικροοργανισμών. Στη μία 
φιάλη καλλιεργείται ο μικροοργανισμός Α και στην 
άλλη ο μικροοργανισμός Β . Από τις φιάλες αυτές έχει 
απομακρυνθεί ο αέρας . Ο μικροοργανισμός Α έχει 
άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης τους 35 οC, ενώ ο 
μικροοργανισμός  Β τους 45 οC.  

 

Τη χρονική στιγμή t1, για κάποιο λόγο, 
απομακρύνονται τα πώματα από τις φιάλες των 
καλλιεργειών και οι μικροοργανισμοί έρχονται σε 
επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

1. Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, ποια είναι η αλλαγή 
που παρατηρείται στους πληθυσμούς των 
μικροοργανισμών Α και Β; 

Μονάδες 5 
2.  Να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει η αλλαγή αυτή στον 

καθένα από τους δύο πληθυσμούς . 
Μονάδες 10 

3. Στη χρονική στιγμή t2 η θερμοκρασία του θαλάμου 
καλλιέργειας αλλάζει στους 45 οC.  

α. Ποια θα είναι η επίδραση της αλλαγής αυτής στον 
πληθυσμό του μικροοργανισμού Α; 

Μονάδες 5 

β. Ποια θα είναι η επίδραση της αλλαγής αυτής στον 
πληθυσμό του μικροοργανισμού Β; 

Μονάδες 5 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα 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. 

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα. 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε 

στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της. 

 

1. Το κωδικόνιο είναι 
α. μία τριάδα νουκλεοτιδίων . 
β. μία τριάδα αμινοξέων . 
γ. έξι νουκλεοτίδια συνδεδεμένα με δεσμούς 

υδρογόνου . 
δ. το αμινοξύ μεθειονίνη . 

Μονάδες 3 
 

2. Κάθε μεταφορικό RNA 
α. σχηματίζει το ριβόσωμα . 
β. περιέχει θυμίνη . 
γ. καταλύει την ωρίμανση του mRNA. 
δ.  μεταφέρει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ στο ριβόσωμα . 

Μονάδες 3 
 

3. Ο φορέας κλωνοποίησης είναι 
α. ειδικό ένζυμο που αποκόπτει γονίδια . 
β. ένα μόριο DNA όπως για παράδειγμα ένα 

πλασμίδιο . 
γ. ένας οργανισμός που έχει υποστεί κλωνοποίηση . 
δ. κρατικός φορέας που ελέγχει τις κλωνοποιήσεις . 

Μονάδες 3 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

4. Υποχρεωτικά αερόβιοι είναι οι οργανισμοί που 
α. για την ανάπτυξή τους απαιτούν υψηλή 

συγκέντρωση οξυγόνου . 
β. για την ανάπτυξή τους απαιτούν χαμηλή 

συγκέντρωση οξυγόνου . 
γ.  το οξυγόνο είναι τοξικό για αυτούς . 
δ. αναπτύσσονται παρουσία οξυγόνου ταχύτερα απ ’ 

ότι χωρίς αυτό . 
Μονάδες 3 

5. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis  
α.  προκαλεί καρκίνο στα φυτά . 
β. χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαγονιδιακών 

ζώων . 
γ. παράγει μια τοξίνη με εντομοκτόνο δράση . 
δ. προκαλεί το μετασχηματισμό των κυττάρων. 

Μονάδες 3 
 
 

B.  Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα της αντιγραφής 
του DNA. 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
A. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το κείμενο, αφού 

συμπληρώσετε τα κενά με τις σωστές λέξεις . 
 

Μία μικροβιακή καλλιέργεια ξεκινάει με την προσθήκη 
μικρής ποσότητας κυττάρων στο θρεπτικό υλικό, μια 
διαδικασία που ονομάζεται ____. Σε μεγάλη κλίμακα 
χρησιμοποιούνται συσκευές (ζυμωτήρες ή ____) που 
επιτρέπουν τον έλεγχο και τη ρύθμιση των συνθηκών 
(____, ____ συγκέντρωση Ο2) της καλλιέργειας . Με τον 
όρο ____ εννοούμε τη διαδικασία ανάπτυξης 
μικροοργανισμών σε υγρό θρεπτικό υλικό. 

 

Μονάδες 10 
 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

B. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε στοιχείου 
της Στήλης Ι και δίπλα στο γράμμα αυτό τον αριθμό 
ενός στοιχείου της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η 
σωστή αντιστοίχιση . ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ 
περισσεύουν . 

 

Στήλη Ι 
(ασθένεια) 

Στήλη ΙΙ 
(φαρμακευτική  ουσία  που  

ενδείκνυται) 

α. διαβήτης 1. α1 -αντιθρυψίνη 
β. καρκίνος 2. απαμινάση της 

αδενοσίνης 
γ. εμφύσημα 3. ιντερφερόνες 
δ. κληρονομική ανεπάρκεια 

ανοσοποιητικού 
συστήματος 

4. παράγοντας ΙΧ 

ε. αιμορροφιλία Β 5. φαινυλαλανίνη 
  6. αυξητική ορμόνη 
  7. ινσουλίνη 

Μονάδες 10 
 
Γ. Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια 

διπλοειδή; 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
Για τη δημιουργία ενός κλωνοποιημένου προβάτου - όπως 
ήταν η Dolly - χρησιμοποιούνται τρία πρόβατα Α, Β, Γ. 

Από το πρόβατο Α απομονώνεται ο πυρήνας από κύτταρο 
των μαστικών αδένων.  

Από ένα ωάριο του προβάτου Β αφαιρείται ο πυρήνας και 
στη θέση του εισάγεται ο πυρήνας του κυττάρου από το 
πρόβατο Α . Προκύπτει έτσι ένα νέο κύτταρο . 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Το κύτταρο αυτό υφίσταται λίγες διαιρέσεις και το έμβρυο 
που προκύπτει εμφυτεύεται στη μήτρα του προβάτου Γ. 
Μετά από λίγους μήνες γεννιέται το νέο πρόβατο (πρόβατο 
∆).  

 
 
1.  Ποιο από τα πρόβατα Α, Β, Γ έχει ταυτόσημο πυρηνικό 

DNA με το πρόβατο ∆ και γιατί; 
Μονάδες 8 

2.  Ποιο από τα πρόβατα Α, Β, Γ έχει ταυτόσημο 
μιτοχονδριακό DNA με το πρόβατο ∆ και γιατί ; 

Μονάδες 8 
3. Με ποιο τρόπο η κλωνοποίηση μπορεί να συνεισφέρει 

στην προστασία από την εξαφάνιση διαφόρων ζωικών 
οργανισμών του πλανήτη μας ; 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο  

∆ίνονται πέντε αμινοξέα και δίπλα τους, τριπλέτες του 
γενετικού κώδικα που κωδικοποιούν τα αμινοξέα αυτά: 
τυροσίνη  (tyr) — UAU 
φαινυλαλανίνη (phe) — UUU 
προλίνη (pro) — CCC 
μεθειονίνη (met) — AUG 
γλυκίνη (gly) — GGG 
 

Τα πέντε παραπάνω αμινοξέα συγκροτούν ολιγοπεπτίδιο 
κάποιου βακτηριακού κυττάρου. 

 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιο είναι το πρώτο 
(αρχικό) και ποιο το τέταρτο αμινοξύ του 
ολιγοπεπτιδίου . 

 phe pro  gly 
1 2 3 4 5 

Μονάδες 4 
β. Να γράψετε μία αλληλουχία νουκλεοτιδίων του mRNA 

που κωδικοποιεί το παραπάνω ολιγοπεπτίδιο . 
Μονάδες 6 

γ. Να γράψετε την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων της 
κωδικής αλυσίδας του DNA (μονάδες 6) και να 
σημειώσετε το 5΄ και το 3΄ άκρο της (μονάδες 3). 

Μονάδες 9 
δ. Πόσα άτομα φωσφόρου υπάρχουν στη διπλή έλικα του 

DNA που κωδικοποιεί αυτό το ολιγοπεπτίδιο ; 
 ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας . 

Μονάδες 6 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. 

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα. 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
 
 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  
 

 

Στα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης 

 

Στο 2ο Θέμα, Α Ερώτηση, στη σελίδα 2, η φράση   

 

(____, ____ συγκέντρωση Ο2 ) 
 

 να μετατραπεί σε  

 

(____, ____, συγκέντρωση Ο2 )  
 

δηλαδή προστίθεται ένα κόμμα. 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

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

1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες  
α. παράγονται μόνο από μύκητες . 
β. είναι απαραίτητες για τη διαδικασία της 

αντίστροφης μεταγραφής . 
γ. παράγονται από βακτήρια . 
δ. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής 

του DNA. 
Μονάδες 5 

 

2. Ως ημιαυτόνομα οργανίδια χαρακτηρίζονται 
α. τα ριβοσώματα και οι χλωροπλάστες . 
β. οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια . 
γ. τα χρωμοσώματα και τα ριβοσώματα . 
δ.  ο πυρήνας και οι χλωροπλάστες . 

Μονάδες 5 
 

3. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis που ζει στο έδαφος 
α. παράγει μια ισχυρή τοξίνη . 
β. εκκρίνει μια χρήσιμη ορμόνη . 
γ. επιβιώνει για πολύ χρόνο . 
δ. μολύνει τα διαγονιδιακά ζώα . 

Μονάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

4. Κατά την in vivo γονιδιακή θεραπεία  
α. χρησιμοποιούνται μεταλλαγμένα βακτήρια ως 

φορείς . 
β. τα κύτταρα τροποποιούνται έξω από τον 

ανθρώπινο οργανισμό . 
γ.  γίνεται αντικατάσταση των μεταλλαγμένων 

γονιδίων . 
δ. τα φυσιολογικά γονίδια εισάγονται κατευθείαν 

στον οργανισμό . 
Μονάδες 5 

5. Η ωρίμανση του mRNA  
α.  είναι μια διαδικασία που καταλύεται από DNA 

ελικάσες . 
β. συμβαίνει μόνο στους προκαρυωτικούς 

οργανισμούς . 
γ. συμβαίνει στον πυρήνα των ευκαρυωτικών 

κυττάρων . 
δ. είναι μία διαδικασία στην οποία παραμένουν για 

μετάφραση τα εσώνια . 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 
1. Ποια χρωμοσώματα χαρακτηρίζονται ως αυτοσωμικά, 

ποια ως φυλετικά και πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο;  
Μονάδες 9 

2. Γιατί η “διόρθωση” μιας γενετικής βλάβης που 
επιτυγχάνεται με τη γονιδιακή θεραπεία δεν 
μεταβιβάζεται στους απογόνους ;   

Μονάδες 8 

3.  Γιατί ο μηχανισμός αυτοδιπλασιασμού του DNA 
ονομάζεται ημισυντηρητικός; 

Μονάδες 8 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ 3ο  

Για την παραγωγή του προδρόμου μορίου της ινσουλίνης, 
δηλαδή της προϊνσουλίνης, κατάλληλα μετασχηματισμένα 
κύτταρα Escherichia coli καλλιεργήθηκαν σε 
βιοαντιδραστήρα . Η απεικόνιση της μεταβολής του 
πληθυσμού του βακτηρίου (Ν) σε σχέση με τον χρόνο (t) 
έδωσε το παρακάτω διάγραμμα : 

 
  
1.  Με βάση το διάγραμμα αυτό, να χαρακτηρίσετε τον 

τύπο της καλλιέργειας και να περιγράψετε τις φάσεις 
της. 

Μονάδες 10 

2.  Σε ποια συνήθως χρονικά διαστήματα της καλλιέργειας 
των βακτηρίων αναμένεται να παραχθεί η 
προϊνσουλίνη; Αφού παραλάβουμε την προϊνσουλίνη 
από τον βιοαντιδραστήρα, πώς θα την μετατρέψουμε σε 
ινσουλίνη ; 

Μονάδες 10 

3. Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της ινσουλίνης και 
ποια ασθένεια προκαλεί η μείωση ή η έλλειψή της;  

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 4ο  

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα mRNA που προκύπτει από τη 
μεταγραφή ενός γονιδίου βακτηριακού κυττάρου: 

... 
5΄

AUG–CCU–CAU–CGU–UCU–ACU–UUU–UAA 
3΄

... 

α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μη κωδική αλυσίδα 
από την οποία προήλθε το παραπάνω mRNA και να 
ορίσετε τον προσανατολισμό της.  

Μονάδες 5 

β. Αντικαθιστούμε μία τριπλέτα του παραπάνω mRNA με 

την τριπλέτα ...
5΄

UGA
3΄

... και το πεπτίδιο που 
κωδικοποιείται δεν υφίσταται την παραμικρή αλλαγή. Ποια 
είναι η τριπλέτα αυτή; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. (μονάδες 8) 

Μονάδες 10 

γ. Η τριπλέτα ...
5΄

UCU
3΄

. . . του παραπάνω mRNA 
κωδικοποιεί το αμινοξύ σερίνη. Αν αντικαταστήσουμε 

αυτή την τριπλέτα με την τριπλέτα ...
5΄

UCC
3΄

. . ., δεν 
προκύπτει η παραμικρή αλλαγή στο πεπτίδιο . Πώς 
ερμηνεύεται το γεγονός αυτό με βάση τα χαρακτηριστικά 
του γενετικού κώδικα;   

Μονάδες 10 

 
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.  

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό . 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή . 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

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

1. Το πλασμίδιο Τi εντοπίζεται στο βακτήριο   
α. πνευμονιόκοκκος (Diplococcus pneumoniae). 
β. Escherichia coli. 
γ. Bacillus thuringiensis. 
δ. Agrobacterium tumefaciens. 

Μονάδες 5 
 

2. Τα υβριδώματα μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες 
α. ινσουλίνης . 
β. ιντερφερονών . 
γ. μονοκλωνικών αντισωμάτων . 
δ.  α1 – αντιθρυψίνης . 

Μονάδες 5 
 

3. Στον ανθρώπινο φυσιολογικό καρυότυπο απεικονίζονται 
α. 23 χρωμοσώματα . 
β. 22 ζεύγη χρωμοσωμάτων . 
γ. 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων . 
δ. 46 ζεύγη χρωμοσωμάτων . 

Μονάδες 5 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

4. Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το 
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο γίνεται με :   
α. χρήση ειδικών μορίων ανιχνευτών . 
β. χρήση αντιβιοτικών . 
γ.  ένζυμα πρωτεϊνοσύνθεσης . 
δ. χρήση βιοαντιδραστήρων . 

Μονάδες 5 
 

5. Το κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης του mRNA σε 
όλους τους οργανισμούς είναι το   
α.  ΑUG. 
β. UUU. 
γ. CAA. 
δ. UAA. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε στοιχείου της 
Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα από στοιχείο 
της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο 
στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν: 

 
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. διαβήτης α. αδελφές χρωματίδες 

2. διαγονιδιακά ζώα β. ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 
“σωματίδια” 

3. κεντρομερίδιο γ. ινσουλίνη 
4.  ωρίμανση mRNA δ. μικροέγχυση 
5.  βιοαντιδραστήρας ε.  ιντερφερόνη 
  ζ. ζύμωση 

  η. περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες 

 
Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β. Ένας νέος τομέας της βιοτεχνολογίας που αναπτύσσεται 
ταχύτατα είναι η γονιδιακή θεραπεία .  
1. Ποιος είναι ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας ;  

Μονάδες 5 
 

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 
γονιδιακής θεραπείας ;  

 Μονάδες 6 
 

3. Να αναφέρετε ονομαστικά τους τύπους γονιδιακής 
θεραπείας . 

 Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

Πρόκειται να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο ένας ετερότροφος 
μικροοργανισμός . 

1.  Να αναφέρετε ονομαστικά τα θρεπτικά συστατικά τα 
οποία πρέπει να προστεθούν στο μέσο καλλιέργειας, 
ώστε ο μικροοργανισμός αυτός να αναπτυχθεί 
φυσιολογικά . 

Μονάδες 8 
 

2.  Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ο 
μικροοργανισμός αυτός είναι υποχρεωτικά αναερόβιος ; 

Μονάδες 7 
 

3. Τι γνωρίζετε για τους άλλους παράγοντες που 
επιδρούν στην ανάπτυξη του μικροοργανισμού ;  

Μονάδες 10 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο  

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα DNA στο οποίο έχει αρχίσει η 
διαδικασία της αντιγραφής: 

 

1. Στις θέσεις Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ να αντιστοιχίσετε τις ενδείξεις 3΄ 
ή 5΄ ώστε να φαίνεται ο προσανατολισμός των αρχικών 
και των νεοσυντιθέμενων αλυσίδων . 

Μονάδες 6 

2. Τι είναι τα πρωταρχικά τμήματα, πως δημιουργούνται 
και πως επιμηκύνονται ; 

Μονάδες 9 

3. Εξηγήστε γιατί πρέπει, στην παραπάνω διαδικασία να 
ενεργοποιηθεί το ένζυμο DNA δεσμάση και πώς θα 
δράσει αυτό ;   

Μονάδες 6 

4. Ποια ένζυμα θα επιδιορθώσουν τα πιθανά λάθη της 
διαδικασίας της αντιγραφής ;   

Μονάδες 4 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

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

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
  

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

ΘΕΜΑ Α 
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 έως και Α5, να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα του το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της . 
 

Α1. Η ποσότητα του DNA είναι 
α. διπλάσια στα νευρικά κύτταρα σε σχέση με τα 

ηπατικά του ίδιου οργανισμού . 
β. η μισή στα διπλοειδή κύτταρα σε σχέση με τα 

απλοειδή . 
γ. ίδια σε όλα τα είδη των σωματικών κυττάρων ενός 

οργανισμού . 
δ. συνήθως μικρότερη στους περισσότερο εξελιγμένους 

οργανισμούς .  
Μονάδες 5 

 

Α2. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που ρυθμίζει 
α. τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών . 
β. τη συγκέντρωση των αλάτων στα ούρα . 
γ. τον μεταβολισμό των υδατανθράκων στο αίμα . 
δ.  τη συγκέντρωση της χοληστερόλης στο αίμα . 

Μονάδες 5 
 

Α3. Τα διαγονιδιακά ζώα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή  
α. αυξητικής ορμόνης . 
β. μικροβιακής βιομάζας . 
γ. νουκλεϊκών οξέων . 
δ. σακχάρων . 

Μονάδες 5 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
α. κόβουν το DNA σε καθορισμένες θέσεις . 
β. παράγονται από βακτήρια . 
γ. προστατεύουν το βακτήριο από την εισβολή ξένου 

DNA. 
δ. όλα τα παραπάνω . 

Μονάδες 5 
 

Α5. Το πλασμίδιο Ti  
α.  υπάρχει σε πολλά είδη βακτηρίων . 
β. βρίσκεται στο βακτήριο Agrobacterium tumefaciens. 
γ. ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των ζωϊκών 

κυττάρων . 
δ. απομονώνεται από τους ιούς. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και 
δίπλα σε κάθε γράμμα, τον αριθμό της Στήλης ΙΙ, ώστε να 
προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ 
περισσεύουν. 

  
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. πριμόσωμα 1. ημιαυτόνομο οργανίδιο 
β. πολύσωμα 2. πλασμίδιο 
γ. χλωροπλάστης 3. μεταγραφή 
δ.  φορέας κλωνοποίησης 4. ζύμωση  
ε.  καρυότυπος 5.  μετάφραση 
  6. αντιγραφή 
  7. μεταφασικά χρωμοσώματα 

 
Μονάδες 10 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Β2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους. 

1. Οι ιντερφερόνες παράγονται από κύτταρα που 
έχουν μολυνθεί από .......... . 

2. Τα υβριδώματα μπορούν να παράγουν μεγάλες 
ποσότητες ενός ............... αντισώματος . 

3. Η εισαγωγή ξένου DNA σε γονιμοποιημένο ωάριο 
γίνεται με τη μέθοδο της ..................... . 

4. Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η 
ανάπτυξη μικροοργανισμών σε υγρό θρεπτικό 
υλικό ονομάζεται .......... . 

5. Τα ένζυμα που διασπούν τους δεσμούς υδρογόνου 
μεταξύ των δύο αλυσίδων του DNA ονομάζονται 
..........    .......... . 

Μονάδες 10 
Β3. Τι είναι το μικρό πυρηνικό RNΑ (snRNΑ) και ποιoς είναι ο 

ρόλος του; 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Γ  

∆ίνονται τα παρακάτω διαγράμματα Α και Β. Στο Α 
απεικονίζονται οι φάσεις (α,β,γ και δ) ανάπτυξης ενός 
μικροοργανισμού . Στο Β απεικονίζεται η παραγωγή του 
προϊόντος από τον μικροοργανισμό, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα . 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Γ1. Με βάση το διάγραμμα Α να χαρακτηρίσετε τον τύπο 
της καλλιέργειας (μονάδες 3) και να ονομάσετε τις 
φάσεις της. (μονάδες 4)  

Μονάδες 7 

Γ2. Σε ποια φάση παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα του 
προϊόντος; (μονάδες 2) Nα αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας . (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 

Γ3. Αν το προϊόν εκκρίνεται από τον μικροοργανισμό, πώς 
θα το παραλάβουμε από την καλλιέργεια ; 

Μονάδες 6 

Γ4. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον 
ρυθμό ανάπτυξης του μικροοργανισμού . 

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνεται τμήμα μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που 
περιέχει το ασυνεχές γονίδιο  

 
το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω 
πεπτιδίου: 

H2N- μεθειονίνη – αλανίνη – λευκίνη – ασπαραγίνη – COOH 

 

∆1. Να γράψετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του 
γονιδίου . (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας . (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

∆2.Να γράψετε το πρόδρομο mRNA, το ώριμο mRNA, το 
εσώνιο του γονιδίου (μονάδες 6) και να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας . (μονάδες 9) 

Μονάδες 15 

∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και 
κωδικονίων :  Aλανίνη  = GCU 

 Λευκίνη  = UUG 

 Ασπαραγίνη  = AAU 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των θεμάτων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση . 
 
Α1. Κατά τη λανθάνουσα φάση σε μια κλειστή καλλιέργεια 

ο πληθυσμός των μικροοργανισμών  
α. παραμένει σχεδόν σταθερός . 
β. αυξάνεται σταθερά . 
γ. αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται . 
δ. μειώνεται σταθερά . 

Μονάδες 5 
 
Α2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες  

α. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA. 
β. καταλύουν την ωρίμανση του mRNA. 
γ. συμμετέχουν στη μετάφραση του mRNA. 
δ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA. 

Μονάδες 5 
 

Α3. Το πλασμίδιο Ti χρησιμοποιείται στη διαδικασία  
α. της μικροέγχυσης . 
β. δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων . 
γ. δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών . 
δ. παραγωγής υβριδωμάτων . 

Μονάδες 5 
 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α4. Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο 
κωδικόνιο σημαίνει ότι ο γενετικός κώδικας είναι 
α. συνεχής . 
β. μη επικαλυπτόμενος . 
γ. εκφυλισμένος . 
δ. σχεδόν καθολικός . 

Μονάδες 5 
Α5. Tα υβριδώματα παράγονται ύστερα από  

α. σύντηξη βακτηρίων με καρκινικά κύτταρα. 
β. σύντηξη Β λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα. 
γ. σύντηξη Β λεμφοκυττάρων με ιούς . 
δ. υβριδοποίηση δύο μονόκλωνων αλυσίδων DNA. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και 
δίπλα σε κάθε γράμμα, τον αριθμό της Στήλης ΙΙ, ώστε να 
προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ 
περισσεύουν. 

  
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. 
in vivo γονιδιακή 
θεραπεία 1. μικροέγχυση 

β. 
γενετική τροποποίηση 
ζώων 2. 

περιοριστική 
ενδονουκλεάση 

γ. ημιαυτόνομα οργανίδια 3. ριβοσώματα 

δ.  
ένζυμο που συνδέει 
τμήματα DNA 4. RNA πολυμεράση 

ε.  πλασμίδιο Ti 5.  DNA δεσμάση 

στ. 
σύνθεση 
κυτταροπλασματικών 
πρωτεϊνών 

6. μιτοχόνδρια 

  7. Agrobacterium tumefaciens 
  8. κυστική ίνωση 

 
Μονάδες 12 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β2. Να ταξινομήσετε τις παρακάτω μορφολογικές δομές 
του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού κυττάρου 
αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο 
βαθμό συσπείρωσης : 

1. ινίδια χρωματίνης 

2. μεταφασικά χρωμοσώματα 

3. «χάντρες» νουκλεοσωμάτων 

4. διπλή έλικα DNA 

5. αδελφές χρωματίδες 

Μονάδες 5 
Β3. Να γράψετε συνοπτικά τα στάδια παραγωγής ινσουλίνης 

από βακτήρια.  

Μονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Μια πρωτεΐνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου 
αποτελείται από μια πολυπεπτιδική αλυσίδα 100 
αμινοξέων . Το γονίδιο από το οποίο κωδικοποιήθηκε η 
πρωτεΐνη αποτελείται από πολύ περισσότερα 
νουκλεοτίδια από αυτά που κωδικοποιούν τα 100 
αμινοξέα . Να αναφέρετε τους λόγους αυτής της 
διαφοράς .  

Μονάδες 7 
 

Γ2. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές 
καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα : στην πρώτη 
καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη 
δεύτερη βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. Να 
εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών 
ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος . 

Μονάδες 6 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ3. Με ποιους τρόπους γίνεται η καλλιέργεια 
μικροοργανισμών σε μεγάλη κλίμακα ; 

Μονάδες 12 
 
ΘΕΜΑ ∆  

Σ’ ένα μόριο DNA ευκαρυωτικού κυττάρου υπάρχουν δύο 
γονίδια Α και Β, όπως φαίνεται στο σχήμα: 

 
 

∆1. Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να ορίσετε 
τους προσανατολισμούς των αλυσίδων του DNA (μονάδες 
2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

∆2. Τα γονίδια Α και Β μεταγράφονται σε RNA. Να ορίσετε 
τους προσανατολισμούς του RNA (μονάδες 2). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

∆3. Ποια είναι η κωδική αλυσίδα για το γονίδιο Α και ποια 
για το Β (μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 7 

∆4. Τι είναι ο υποκινητής (μονάδες 2); Να ορίσετε τη θέση 
του υποκινητή για κάθε γονίδιο με ένα βέλος (μονάδες 
4). 

Μονάδες 6 

 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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

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 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο 
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες . 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
  

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 
ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση . 
Α1. Η διπλή έλικα του DNA ξετυλίγεται κατά τη μεταγραφή 

από το ένζυμο 
α. RNA πολυμεράση 
β. DNA πολυμεράση 
γ. DNA ελικάση 
δ. DNA δεσμάση . 

Μονάδες 5 
 
Α2. Οι ιστόνες είναι  

α. DNA 
β. RNA 
γ. πρωτεΐνες 
δ. υδατάνθρακες . 

Μονάδες 5 
 
Α3. Τα υβριδώματα παράγονται ύστερα από σύντηξη 

α. β-λεμφοκυττάρων με ιούς 
β. β-λεμφοκυττάρων με βακτήρια 
γ. μονοκλωνικών αντισωμάτων με καρκινικά κύτταρα 
δ. β-λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα . 

Μονάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α4. Σύνδεση κωδικονίου με αντικωδικόνιο πραγματοποιείται 
κατά την 
α. αντιγραφή 
β. μετάφραση 
γ. μεταγραφή 
δ. αντίστροφη μεταγραφή . 

Μονάδες 5 
Α5. Στα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 

χορηγείται  
α. α1−αντιθρυψίνη 
β. παράγοντας ΙΧ 
γ. ινσουλίνη 
δ. αυξητική ορμόνη . 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :  

Β1. Πώς χρησιμοποιούνται τα μονοκλωνικά αντισώματα για 
την επιλογή οργάνων συμβατών στις μεταμοσχεύσεις ;  

Μονάδες 6 
Β2. Να  περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης με την 

οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο Dolly. 

Μονάδες 7 

Β3. Να εξηγήσετε γιατί η αντιγραφή του DNA έχει 
προσανατολισμό 5΄ προς 3΄. 

Μονάδες 6 

Β4. Να αναφέρετε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα 
για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός σε μια 
καλλιέργεια .  

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Σε τρεις διαφορετικούς βιοαντιδραστήρες πραγματοποιείται 
κλειστή καλλιέργεια τριών διαφορετικών μικροοργανισμών 
Α, Β και Γ αντίστοιχα . Στα παρακάτω διαγράμματα 
απεικονίζεται ο αριθμός των μικροοργανισμών σε σχέση με 
το χρόνο . Στο χρονικό διάστημα από 0 έως t1 η συγκέντρωση 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

του οξυγόνου στους βιοαντιδραστήρες είναι υψηλή και 
σταθερή, ενώ στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2 η 
συγκέντρωση του οξυγόνου είναι χαμηλή και σταθερή . 

t2

t1 t2

χρόνοςt1 t2

αρ
ιθ
μό

ς
μι
κρ

οο
ργ

αν
ισ
μώ

ν

0

μικροοργανισμός Α

μικροοργανισμός Β

μικροοργανισμός Γ

χρόνος

χρόνος0

αρ
ιθ
μό

ς
μι
κρ

οο
ργ

αν
ισ
μώ

ν

0

αρ
ιθ
μό

ς
μι
κρ

οο
ργ

αν
ισ
μώ

ν

t1

 
 

Γ1. Με βάση τα σχήματα να χαρακτηρίσετε τους μικρο-
οργανισμούς Α, Β, Γ σε σχέση με την εξάρτηση της 
ανάπτυξής τους από τη συγκέντρωση του οξυγόνου 
(μονάδες 6). 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 12 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ2. Με βάση τα σχήματα σε ποια φάση της καλλιέργειας 
των μικροοργανισμών γίνεται η μεταβολή της 
συγκέντρωσης του Ο2 στον  βιοαντιδραστήρα όπου 
καλλιεργείται ο μικροοργανισμός Α (μονάδες 2); 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 2). 

Μονάδες 4 
Γ3. Πώς εξηγείται η εκθετική φάση σε μία κλειστή 

καλλιέργεια μικροοργανισμών ; 
Μονάδες 4 

Γ4.  Τι εννοούμε σήμερα με τον όρο ζύμωση (μονάδες 3); 
Ποια είναι τα προϊόντα της ζύμωσης (μονάδες 2); 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνεται το παρακάτω πεπτίδιο που παράγεται από ένα 
βακτήριο: 

HOOC−μεθειονίνη−αλανίνη−σερίνη−ασπαραγίνη−μεθειονίνη−NH2 

∆1. Να γράψετε το τμήμα του δίκλωνου DNA που 
κωδικοποιεί το παραπάνω πεπτίδιο (μονάδες 2).  
Να ορίσετε το 5΄ και 3΄ άκρο κάθε αλυσίδας (μονάδες 2) 
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).  
Να καθορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα 
(μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(μονάδες 5). 

 ∆ίνονται τα κωδικόνια : 
αλανίνη  GCU, ασπαραγίνη  AAU, μεθειονίνη  
AUG, σερίνη  UCU. Το κωδικόνιο λήξης είναι το : 
UGA. 

Μονάδες 15 
 
∆2. Μπορεί η παραπάνω αλυσίδα να κοπεί από την 

περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI (μονάδες 1); Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 5 
 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆3. Πώς σχηματίζεται το σύμπλοκο έναρξης της 
πρωτεϊνοσύνθεσης (μονάδες 3);  
Από τι αποτελείται το πολύσωμα (μονάδες 2); 

Μονάδες 5 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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

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 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο 
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες . 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ Α 
Να  γράψετε  στο  τετράδιό σας  τον  αριθμό  κάθε μίας από τις  παρακάτω  ημιτελείς  
προτάσεις  Α1  έως  Α5  και δίπλα  το  γράμμα  που αντιστοιχεί  στη  λέξη  ή  στη  φράση 
η  οποία  συμπληρώνει  σωστά  την ημιτελή  πρόταση.  

Α1. Βασική μονάδα  οργάνωσης  της  χρωματίνης αποτελεί  το 
 α . νουκλεοτίδιο  
 β . πολύσωμα  
 γ . νουκλεόσωμα  
 δ . κεντρομερίδιο  

Μονάδες 5 

Α2. Επιδιορθωτικά ένζυμα  χρησιμοποιούνται  από το  κύτταρο  κατά  
 α . τη  μεταγραφή  
 β . την αντιγραφή  
 γ . την ωρίμανση  
 δ . τη  μετάφραση  

Μονάδες 5 

Α3. Το  ένζυμο  που  προκαλεί  τη  διάσπαση  των δεσμών  υδρογόνου στη  θέση  
έναρξης  αντιγραφής  είναι  

 α . η  DNA ελικάση  
 β . η  RNA πολυμεράση  
 γ . η  DNA δεσμάση  
 δ . το  πριμόσωμα  

Μονάδες 5 

Α4. Με τον εμβολιασμό προστίθενται  στο θρεπτικό υλικό  μιας  καλλιέργειας  
 α . πρωτεΐνες      
 β . πλασμίδια   
 γ . αντισώματα  
 δ . μικροοργανισμοί  

Μονάδες 5 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Α5. Το  μόριο που  θα  μεταφέρει  την  γενετική  πληροφορία  από  τον πυρήνα  στα 
ριβοσώματα  είναι  το   

 α . αγγελιοφόρο RNA (mRNA) 
 β . μεταφορικό  RNA (tRNA) 
 γ . ριβοσωμικό  RNA (rRNA) 
 δ . μικρό πυρηνικό RNA (snRNA) 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να περιγράψετε τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1990 

στη γονιδιακή θεραπεία της ανεπάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος, η 
οποία οφείλεται στην έλλειψη του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης (ADA). 

Μονάδες 8 
Β2. Να  περιγράψετε  τη  μέθοδο της  μικροέγχυσης . 

Μονάδες 6 
Β3. Ποιες  πληροφορίες  περιέχει  το  μιτοχονδριακό  DNA και γιατί  τα 

μιτοχόνδρια  χαρακτηρίζονται  ως  ημιαυτόνομα  οργανίδια ;  
Μονάδες 6 

Β4. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος; 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ  
 
Στο παρακάτω  διάγραμμα  απεικονίζεται  η καμπύλη  ανάπτυξης  μικροοργανισμών  
σε  μια καλλιέργεια . Με  τα γράμματα  α,  β,  γ και δ   συμβολίζονται  οι  φάσεις 
ανάπτυξης  τους.  
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 
 
Γ1. Να χαρακτηρίσετε το είδος της καλλιέργειας. 

Μονάδες 3 
Γ2. Να ονομάσετε τις φάσεις ανάπτυξης α, β, γ και δ των μικροοργανισμών. 

Μονάδες 4 
 

Γ3. Να  περιγράψετε  τις  φάσεις ανάπτυξης  α, β, γ και δ των μικροοργανισμών . 
Μονάδες 12  

 
Γ4. Σε ποιες φάσεις οι μικροοργανισμοί  παράγουν  χρήσιμα  προϊόντα ; 

Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δίνεται  μια  αλυσίδα  DNA ενός γονιδίου  ευκαρυωτικού κυττάρου: 

3’-TATACTCAACGTTCTAGTGAACTTTT-5’ 
 
Δ1. Να γράψετε τη συμπληρωματική της αλυσίδα, σημειώνοντας τον 

προσανατολισμό της. 
Μονάδες 2 

 
Δ2. Να  γράψετε  το  πρόδρομο  mRNA που  θα  προκύψει  από  τη  μεταγραφή  του  

γονιδίου  (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε  την  απάντησή σας  (μονάδες  5). 
Μονάδες 7 

 
Δ3. Το  γονίδιο  αυτό κωδικοποιεί  το παρακάτω ολιγοπεπτίδιο :  

H2N – Μεθειονίνη – Σερίνη – Ισολευκίνη – Θρεονίνη – COOH 

 Να γράψετε το ώριμο mRNA, η μετάφραση του οποίου δίνει το παραπάνω 
ολιγοπεπτίδιο (μονάδες 5). Να αναφέρετε ονομαστικά τα χαρακτηριστικά του 
γενετικού κώδικα που εφαρμόστηκαν στην παραπάνω διαδικασία (μονάδες 5); 

Μονάδες 10 
 

Δ4. Να  περιγράψετε  την  διαδικασία  της ωρίμανσης  του πρόδρομου mRNA. 
Μονάδες 6  

 Δίνονται  τα  κωδικόνια: 
 

AUG : Μεθειονίνη  
AGU : Σερίνη  
AUC : Ισολευκίνη  
ACU : Θρεονίνη  

 
 
 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  
εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην  
αρχή  των απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  
γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις σας  το όνομά  σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό με μελάνι  που  δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια  εξέτασης: Τρεις  (3) ώρες  μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.30 π.μ.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ Α 
Να  γράψετε στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό καθεμίας  από  τις  παρακάτω  ημιτελείς  
προτάσεις  Α1  έως  Α5  και δίπλα  το  γράμμα που αντιστοιχεί  στη  λέξη  ή  στη  
φράση, η οποία συμπληρώνει  σωστά την ημιτελή  πρόταση. 

Α1. Τα πλασμίδια  είναι   
 α . κυκλικά δίκλωνα  μόρια RNA  
 β . γραμμικά  μόρια DNA 
 γ . μονόκλωνα μόρια DNA 
 δ . κυκλικά δίκλωνα  μόρια DNA. 

Μονάδες 5 

Α2. Το  αντικωδικόνιο είναι  τριπλέτα  νουκλεοτιδίων του  
 α . mRNA 
 β . snRNA 
 γ . tRNA 
 δ . rRNA. 

Μονάδες 5 

Α3. Η εισαγωγή  ανασυνδυασμένου  DNA σε  βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται  
 α . μικροέγχυση  
 β . μετασχηματισμός 
 γ . εμβολιασμός 
 δ . κλωνοποίηση . 

Μονάδες 5 

Α4. Στην  εκθετική  φάση  σε μια  κλειστή  καλλιέργεια , ο  αριθμός  των  
μικροοργανισμών   

 α . παραμένει  σχεδόν  σταθερός     
 β . μειώνεται   
 γ . αυξάνεται  ταχύτατα 
 δ . παρουσιάζει  αυξομειώσεις . 

Μονάδες 5 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Α5. Με τη γονιδιακή θεραπεία  
 α . παράγονται  μονοκλωνικά αντισώματα  
 β . γίνεται  εισαγωγή  του  φυσιολογικού αλληλόμορφου  γονιδίου 
 γ . γίνεται  αντικατάσταση  του μεταλλαγμένου  γονιδίου από το  φυσιολογικό 
 δ . μεταβιβάζεται  στους  απογόνους  το  φυσιολογικό  γονίδιο . 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία οδηγούν 

στην κατασκευή καρυότυπου, γράφοντας μόνο τους αριθμούς 
 

1. Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.  
2. Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης. 
3. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. 
4. Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση. 
5. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος. 
6. Τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρωματίζο-

νται με ειδικές χρωστικές ουσίες. 
Μονάδες 6 

Β2. Να  αναφέρετε  ονομαστικά τα  ένζυμα  ή  τα  σύμπλοκα  ενζύμων  τα  οποία  
καταλύουν  τις παρακάτω διαδικασίες 

 α .  Επιμήκυνση  πρωταρχικού  τμήματος κατά  την  αντιγραφή . 
 β .  Σύνθεση πρωταρχικών  τμημάτων . 

γ .  Σύνδεση  των  κομματιών  της ασυνεχούς  αλυσίδας  μεταξύ τους  κατά  την  
αντιγραφή . 

 δ .  Ξετύλιγμα  της διπλής  έλικας  του DNA κατά την  αντιγραφή. 
 ε .  Σύνδεση ριβονουκλεοτιδίων κατά τη μεταγραφή . 

Μονάδες 5 
Β3. Γιατί  ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται  σχεδόν  καθολικός ; 

Μονάδες 6 
Β4. Ποια ζώα ονομάζονται διαγονιδιακά; 

Μονάδες 2 

Β5. Τι εννοούμε με τον όρο ζύμωση; (μονάδες 2) Ποια είναι τα προϊόντα της 
ζύμωσης; (μονάδες 4) 

Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 
Γ1. Να  τοποθετήσετε κατά μέγεθος  από  το  μικρότερο στο  μεγαλύτερο ,  

ανάλογα με  την ποσότητα του  γενετικού  υλικού, τα  παρακάτω 
νουκλεόσωμα , μεταφασικό  χρωμόσωμα , γονίδιο, αδελφή χρωματίδα  

 (Το μέσο γονίδιο  αποτελείται  περίπου από 1000 ζεύγη  βάσεων.) 
Μονάδες 4  

 
Γ2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μια θηλιά αντιγραφής. 

 

 
 
Ποια  από  τα  τμήματα  Α,  Β ,  Γ  και Δ  αντιγράφονται  συνεχώς  και  ποια  
αντιγράφονται  ασυνεχώς;  (μονάδες 4) Να  αιτιολογήσετε  την απάντησή  
σας . (μονάδες 4) 

Μονάδες 8 
 
Γ3. Το  γενετικό  υλικό  των  ευκαρυωτικών  κυττάρων  αν  και  είναι  πολύ  

μεγαλύτερο  από το  γενετικό  υλικό  των προκαρυωτικών  κυττάρων , 
αντιγράφεται  πολύ γρήγορα . Για ποιο λόγο  συμβαίνει  αυτό ; 

Μονάδες 6  
 
Γ4. Γιατί  ο  τρόπος  αντιγραφής  του  DNA  ονομάζεται  ημισυντηρητικός ;  

(μονάδες 4) Ποια  είναι  η  σημασία  της  συμπληρωματικότητας  των  
αλυσίδων  της διπλής  έλικας του DNA; (μονάδες  3)     

Μονάδες 7  

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δίνεται  το παρακάτω  τμήμα  DNA προκαρυωτικού  κυττάρου  το  οποίο  κωδικοποιεί  
ένα ολιγοπεπτίδιο. 
 

TTTCATGTCTCGGGCTGCATGGCT αλυσίδα Ι. 
AAAGTACAGAGCCCGACGTACCGA  αλυσίδα ΙΙ 

. 
 
Δ1. Να  εντοπίσετε  την  κωδική  αλυσίδα .  (μονάδα  1) Να σημειώσετε τον 

προσανατολισμό των αλυσίδων. (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. (μονάδες 4)  

Μονάδες 6 
 

Δ2. Να  γράψετε  το  mRNA που  προκύπτει  από  τη μεταγραφή  του  παραπάνω  
τμήματος DNA και  να  ορίσετε  τα  5 ′  και  3 ′ άκρα  του .  (μονάδες  2) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) 

Μονάδες 6 
Δ3. Από πόσα αμινοξέα θα αποτελείται το ολιγοπεπτίδιο το οποίο παράγεται; 

(μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6) 
Μονάδες 8 

 
Δ4. Να γράψετε τα αντικωδικόνια, με τον προσανατολισμό τους, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη μετάφραση του mRNA.  
Μονάδες 5 

 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 

 
1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  

εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχεία  μαθητή. 
Στην  αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  
και  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Να  μην αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις  σας  το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την αποχώρησή  σας  να 
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα. 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .  Μολύβι  επιτρέπεται ,  μόνο  αν  το  
ζητάει  η εκφώνηση , και  μόνο για  πίνακες , διαγράμματα  κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής  αποχώρησης:  10.30 π.μ. 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό καθεμία̋ από τι̋ παρακάτω ημιτελεί̋ 
προτάσει̋ Α1  έω̋  Α5  και δίπλα το γράμμα , που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη 
φράση , η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

Α1.  Οι περιοχέ̋ του DNA που μεταφράζονται σε αμινοξέα ονομάζονται    

 α.  εσώνια   

 β. εξώνια  

 γ. υποκινητέ̋  

 δ. 5΄ αμετάφραστε̋ περιοχέ̋.  
Μονάδε̋ 5 

Α2.  Το νουκλεόσωμα αποτελείται  

 α.  από RNA και ιστόνε̋ 

 β. μόνο από RNA  

 γ . από DNA και ιστόνε̋ 

 δ. μόνο από DNA. 
Μονάδε̋ 5 

Α3.  Για τη  θεραπεία του εμφυσήματο̋ χρησιμοποιείται   

 α.  η α1-αντιθρυψίνη  

 β. η ινσουλίνη  

 γ. ο παράγοντα̋ VII Ι  

 δ. η αυξητική ορμόνη .  
Μονάδε̋ 5 

Α4. Το πλασμίδιο Ti βρίσκεται  στο  βακτήριο  

 α.  E. coli   

 β. Bacil lus thuringiensis  

 γ. Lactobacillus  

 δ. Agrobacterium tumefaciens.  
Μονάδε̋ 5 

  

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α5. Ο ι  περιοριστικέ̋ ενδονουκλεάσε̋   

 α.  παράγονται φυσιολογικά από  ευκαρυωτικά κύτταρα   

 β. αναγνωρίζουν και κόβουν μόρια DΝΑ σε συγκεκριμένε̋ αλληλουχίε̋  

 γ. παράγονται από ιού̋  

 δ. εισάγονται στα βακτήρια από βακτηριοφάγου̋ .  
Μονάδε̋ 5 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε σωστά  τον αριθμό καθεμία̋ από τι̋ φράσει̋ τη̋ στήλη̋ Ι 
με ένα μόνο γράμμα, Α ή Β, τη̋ στήλη̋ ΙΙ. 

 

Στήλη Ι 
 

Στήλη ΙΙ 

1. Στον άνθρωπο περιέχουν ένα φυλετικό 
χρωμόσωμα. 

 

Α: Σωματικά 
κύτταρα στην 

αρχή τη̋ 
μεσόφαση̋  

2. Στον άνθρωπο περιέχουν δύο φυλετικά 
χρωμοσώματα. 

 

3. Έχουν 23 χρωμοσώματα. 
 

4. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού μήκου̋  δύο 
μέτρων. 

 

5. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού  μήκου̋ 
 6X109 ζεύγη βάσεων. 

 

Β: Γαμέτε̋ 

6. Είναι διπλοειδή κύτταρα. 
 

7. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού  μήκου̋ 
 3X109 ζεύγη βάσεων. 

 

8. Είναι απλοειδή κύτταρα. 
 

Μονάδε̋ 8 

Β2 .  Από τι αποτελείται το σύμπλοκο έναρξη̋ τη̋ πρωτεϊνοσύνθεση̋ ;   

Μονάδε̋ 7 

 

Β3 .  Σήμερα μπορούμε να κατασκευάσουμε στο  δοκιμαστικό σωλήνα ένα 
«ανασυνδυασμένο»  μόριο DNA. Τι  είναι το ανασυνδυασμένο μόριο DNA;  

Μονάδε̋ 4 

Β4. Τι είναι η ινσουλίνη και ποιο̋ είναι ο ρόλο̋ τη̋;  
Μονάδε̋ 6 

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

Στην εικόνα 1  απεικονίζεται  μία βιολογική  διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη .  

 

 C U C U U T C T  

 G A G A A A C A T G C A T A C G A C   

 

Εικόνα 1  

 
Γ1 .  Να ονομάσετε τη διαδικασία τη̋ εικόνα̋ 1  και να εντοπίσετε τη  βάση που 

ενσωματώθηκε  κατά παράβαση του κανόνα τη̋ συμπληρωματικότητα̋ 
(μονάδε̋ 2). Να γράψετε το τελικό δίκλωνο μόριο, το οποίο θα παραχθεί 
στο τέλο̋ τη̋ διαδικασία̋ που  απεικονίζει η εικόνα 1  (μονάδε̋ 3). Να 
σημειώσετε τον προσανατολισμό των αλυσίδων του μορίου αυτού 
(μονάδα 1).  

Μονάδε̋  6  

Γ2 .  Να ονομάσετε  τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τη  δημιουργία του 
τελικού δίκλωνου μορίου του ερωτήματο̋ Γ1  και να αναφέρετε τη  δράση 
του καθενό̋ ενζύμου . 

Μονάδε̋  5 

Στην εικόνα 2  απεικονίζεται η καμπύλη ανάπτυξη̋ ενό̋ μικροοργανισμού και 
του προϊόντο̋ που παράγει , όταν αυτό̋ καλλιεργηθεί σε βιοαντιδραστήρα.  

 
Εικόνα 2 

 

Γ3 .  Ποια καμπύλη απεικονίζει την ανάπτυξη του  μικροοργανισμού  και ποια  
καμπύλη το παραγόμενο προϊόν (μονάδε̋ 2); Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σα̋ (μονάδε̋ 3).   

Μονάδε̋  5  

Γ4 .  Να ονομάσετε τι̋ φάσει̋ ανάπτυξη̋ του μικροοργανισμού που σχετίζονται 
με την παραγωγή του προϊόντο̋, αναφέροντα̋ τα αντίστοιχα χρονικά 
διαστήματα.        Μονάδε̋  4  

Γ5 .  Ποιε̋ διαδικασίε̋ θα ακολουθήσουμε για την παραλαβή και αξιοποίηση 
του προϊόντο̋, αν υποθέσουμε ότι αυτό εκκρίνεται από τον 
μικροοργανισμό ;      Μονάδε̋  5  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Ένα βακτήριο περιέχει κυκλικό μόριο DNA που αποτελείται από 100.000 ζεύγη 
βάσεων.  Το βακτήριο αυτό αναπτύσσεται  σε θρεπτικό υλικό που περιέχει 
αποκλειστικά ω̋ πηγή φωσφόρου ραδιενεργό  32P, με αποτέλεσμα όλα τα νέα 
νουκλεοτίδια να είναι ραδιενεργά.  

Δ1. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ραδιενεργών νουκλεοτιδίων που θα 
περιέχονται στο σύνολο των βακτηρίων μετά από δύο διαδοχικέ̋ διαιρέσει̋ 
του αρχικού βακτηρίου (μονάδε̋ 4). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ 
(μονάδε̋ 4). 

Μονάδε̋ 8 
 

Στον πίνακα Ι δίνονται τα αντικωδικόνια των tRNAs και η σειρά με την οποία 
χρησιμοποιούνται κατά τη  μετάφραση ενό̋ μορίου  mRNA, που περιέχει 
7 κωδικόνια.  

Πίνακα̋ Ι  

Σειρά 1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 

Αντικωδικόνια 
tRNA 

3΄UAC5 ΄  5΄AUC3΄  3΄GAC5΄  5΄AUC3΄  5΄CAG3΄  3΄UGG5΄  

  

Δ2. Να γράψετε μία αλληλουχία βάσεων του μορίου mRNA, 
συμπεριλαμβανομένου του 7ου κωδικονίου, για τη  μετάφραση του οποίου 
χρησιμοποιούνται τα tRNAs του πίνακα Ι.  

Μονάδε̋ 9 

 

Δ3. Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του γονιδίου, η μεταγραφή του οποίου 
δίνει το mRNA του ερωτήματο̋ Δ1  (μονάδε̋ 2) και να ορίσετε τα 5′ και 3′ 
άκρα του  (μονάδε̋ 2). Να εντοπίσετε την κωδική και μη κωδική αλυσίδα 
(μονάδε̋ 2). Να υποδείξετε τη θέση του υποκινητή στο παραπάνω γονίδιο, 
τοποθετώντα̋ το γράμμα Υ στο κατάλληλο άκρο του μορίου (μονάδε̋ 2). 

Μονάδε̋ 8 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  

 

1. Στο εξώφυλλο  του τετραδίου  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. 
Στην αρχή των απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία 
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋ να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα  τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  Μολύβι επιτρέπεται, μόνο  αν το 
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο  για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ . 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.30 π.μ.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  –  ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 IOYNIOΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό καθεμιά̋  από τι̋ παρακάτω ημιτελεί̋ 
προτάσει̋ Α1  έω̋  Α5  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη 
φράση , η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

Α1.  Ένα γονίδιο μεταγράφεται σε tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ μεθειονίνη. Η 
τριπλέτα τη̋ μεταγραφόμενη̋ αλυσίδα̋ του γονιδίου , που είναι  
συμπληρωματική με το αντικωδικόνιο του tRNA, είναι  

 α.  3΄ CAT 5΄  

 β.  3΄ TAC 5΄  

 γ.  5΄ GTA 3΄  

 δ.  3΄ GTA 5΄.  
Μονάδε̋ 5 

Α2.  «Για όλου̋ σχεδόν του̋ ζωντανού̋ οργανισμού̋ το αμινοξύ προλίνη 
κωδικοποιείται από τα κωδικόνια CCU, CCC, CCA, CCG» . Στην παραπάνω 
πρόταση τα  χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα που αναγνωρίζονται είναι  

 α.  καθολικό̋, τριαδικό̋, μη επικαλυπτόμενο̋  

 β.  καθολικό̋, τριαδικό̋, με κωδικόνια έναρξη̋ και λήξη̋  

 γ.  καθολικό̋, τριαδικό̋, συνεχή̋  

 δ.  καθολικό̋, τριαδικό̋, εκφυλισμένο̋.  

Μονάδε̋ 5  

Α3.  Νουκλεοσώματα εντοπίζονται   

 α.  σε μιτοχόνδρια ανθρώπινου μυϊκού κυττάρου  

 β.  σε πυρήνα φυτικού κυττάρου  

 γ. στο κυτταρόπλασμα του βακτηρίου Escherichia coli (E. coli)  

 δ.  σε χλωροπλάστη φυτικού κυττάρου . 

Μονάδε̋ 5 

Α4.  Σταθερότερη δευτεροταγή δομή μεταξύ  μορίων DNA ίσου μήκου̋ έχει το 
μόριο με  

 α.  30% Α  

 β.  20% Α  

 γ.  10% Α  

 δ.  40% Α .     

Μονάδε̋ 5 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  –  ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α5. Ο ανθρώπινο̋ αντιαιμορροφιλικό̋ παράγοντα̋ ΙΧ παραλαμβάνεται από   

 α.  διαγονιδιακά θηλυκά πρόβατα  

 β.  διαγονιδιακά αρσενικά πρόβατα  

 γ.  διαγονιδιακά αρσενικά και θηλυκά πρόβατα  

 δ.  μικρή̋ ηλικία̋ θηλυκά πρόβατα .  

Μονάδε̋ 5 

 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σα̋ την αντιστοιχία καθενό̋ από του̋ αριθμού̋ 

I, II, III, IV, V, VI, VII τη̋ εικόνα̋ 1 με μια από τι̋ παρακάτω 

έννοιε̋: 
Α.  φωσφορική ομάδα Ε.  υδροξύλιο 
Β.  mRNA ΣΤ.  αμινομάδα 
Γ.  μεταγραφόμενη αλυσίδα  Ζ.  RNA πολυμεράση 

Δ.  κωδική αλυσίδα Η. πυρηνική μεμβράνη 

 

Εικόνα 1  
Μονάδε̋ 7  

Β2.  Η εικόνα 1  αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό ή σε ευκαρυωτικό κύτταρο ; 
(μονάδε̋ 2)  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ . (μονάδε̋ 3)  

Μονάδε̋ 5 

Β3.  Στο  μαστικό αδένα ενό̋ προβάτου υπάρχει συγκεκριμένο̋ κυτταρικό̋ 
τύπο̋ στον οποίο εκφράζεται το γονίδιο τη̋ κα ζεΐνη̋, μια̋ πρωτεΐνη̋ του 
γάλακτο̋. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτεΐνη α1 -αντιθρυψίνη από το γάλα 
ενό̋ διαγονιδιακού προβάτου . Για το λόγο αυτό  εισάγουμε μέσα στο γονίδιο 
τη̋ καζεΐνη̋ με κατάλληλο προσανατολισμό το γονίδιο τη̋ α1 -
αντιθρυψίνη̋. Να  εξηγήσετε γιατί θα εκφραστεί το γονίδιο τη̋ α1 -
αντιθρυψίνη̋ στα κύτταρα του μαστικού αδένα.  

Μονάδε̋ 6  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  –  ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β4. Κατά  την έναρξη τη̋ κύηση̋ ο οργανισμό̋ τη̋ εγκυμονούσα̋ παράγει μια 
ειδική ορμόνη, τη χοριακή γοναδοτροπίνη. Να περιγράψετε τη διαδικασία 
παραγωγή̋ μονοκλωνικών  αντισωμάτων που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε διαγνωστικού̋ ελέγχου̋ (τεστ) κύηση̋.  

Μονάδε̋ 7 

ΘΕΜΑ Γ  
 

Γ1 .  Προκειμένου να κλωνοποιήσουμε επιλεγμένο τμήμα DNA, κατασκευάσαμε 
ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, το οποίο περιλαμβάνει:  

 α)  γονίδιο ανθεκτικότητα̋ στο αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη  
 β)  γονίδιο που κωδικοποιεί ένζυμο , το οποίο μετατρέπει την άχρωμη 

ουσία Α σε έγχρωμο (μπλε) σύμπλοκο Β. Το γονίδιο αυτό 
περιλαμβάνει την αλληλουχία που αναγνωρίζεται από την 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI.  

 Αφού πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια παραγωγή̋ ανασυνδυασμένου 
μορίου DNA (πλασμιδίου) και εισαγωγή̋ του σε βακτήρια -ξενιστέ̋ , 
προέκυψαν:  

 i)  βακτήρια χωρί̋ ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη.  
 i i )  άχρωμε̋ αποικίε̋ με βακτήρια ανθεκτικά στη στρεπτομυκίνη.  

 i i i)  αποικίε̋ μπλέ χρώματο̋ με βακτήρια ανθεκτικά στη στρεπτομυκίνη.  
 Από ποια αποικία θα επιλεγούν τα βακτήρια που περιέχουν το επιλεγμένο 

τμήμα DNA; (μονάδε̋  3) 
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σα̋.  (μονάδε̋  6) 
 (Χρησιμοποιήσαμε ω̋ ξενιστέ̋ βακτήρια που δεν έχουν πλασμίδια και είναι 

ευαίσθητα σε αντιβιοτικά) .  
Μονάδε̋ 9 

 

Γ2.  Το τμήμα DNA, που απεικονίζεται στην εικόνα 2,  έχει προκύψει μετά από 
επίδραση με ενδονουκλεάση EcoRΙ.  

 

Εικόνα 2  

Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα του , αιτιολογώντα̋ την απάντησή σα̋.  
(μονάδε̋ 4) 

 Να εξηγήσετε αν είναι δυνατόν το συγκεκριμένο τμήμα να κλωνοποιηθεί με 
τη βοήθεια πλασμιδίου χρησιμοποιώντα̋ τεχνολογία ανασυνδυασμένου 
DNA; (μονάδε̋ 2) 

Μονάδε̋ 6 

Γ3 .  Τι είναι οι περιοριστικέ̋ ενδονουκλεάσε̋  και ποιο̋ ο φυσιολογικό̋ του̋ 
ρόλο̋;  

Μονάδε̋ 4  

Γ4. Σε μια συνεχή καλλιέργεια απομακρύνονται κύτταρα, τοξικέ̋ ουσίε̋ και 
άλλα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού, ενώ ταυτόχρονα προστίθενται 
συνεχώ̋ θρεπτικά συστατικά. Ποιο από τα δύο διαγράμματα τη̋ εικόνα̋  3  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  –  ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

παριστάνει την ανάπτυξη των οργανισμών σε αυτή τη συνεχή καλλιέργεια ;  
(μονάδε̋ 2) 

i) 

 

i i )  

 

Εικόνα 3  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ . (μονάδε̋ 4) 
          Μονάδε̋ 6 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Εικόνα 4 
 
Η αλληλουχία τη̋ εικόνα̋ 4  είναι τμήμα ενό̋ μορίου DNA, που αντιγράφεται σε 
μια διχάλα αντιγραφή̋ ,  στην οποία συμμετέχουν τα εξή̋ πρωταρχικά τμήματα:   

 i) 5΄  AAAUGGU 3΄,   ii) 5΄ CUCCUC 3΄ και  iii) 5΄ ACGCCA 3΄   

Δ1 . Πώ̋ ονομάζεται το σύμπλοκο ενζύμων που συνθέτει τα πρωταρχικά 
τμήματα;  

 Μονάδε̋ 3  
 

Δ2.  Ποια αλυσίδα  (Α ή Β) αντιγράφεται συνεχώ̋ και ποια ασυνεχώ̋;  
 Μονάδε̋ 6  

 

Δ3.  Να εντοπίσετε αν η θέση έναρξη̋ βρίσκεται στη θέση Χ ή στη θέση Υ.  
 Μονάδε̋ 4  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  –  ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Δ4.  Ποιο ένζυμο επιμηκύνει τα πρωταρχικά τμήματα ;  (μονάδε̋ 3) Να 
επιμηκύνετε το πρωταρχικό τμήμα τη̋  συνεχού̋ αλυσίδα̋ . (μονάδε̋ 3) 

 Μονάδε̋ 6 

 

Δ5. Σε ένα κύτταρο κατά την αντιγραφή του τμήματο̋ DNA τη̋ εικόνα̋  4, η μη 
κωδική αλυσίδα χρησιμοποιείται ω̋ καλούπι για τη σύνθεση τη̋ κωδική̋ 
αλυσίδα̋ . Κατά παράβαση του κανόνα τη̋ συμπληρωματικότητα̋, το 10ο 
νουκλεοτίδιο που ενσωματώνει η DNA πολυμεράση είναι  η θυμίνη (T) αντί 
τη̋ γουανίνη̋ (G). Μετά από δυο διαδοχικέ̋ κυτταρικέ̋ διαιρέσει̋ 
προκύπτουν τέσσερα κύτταρα. Σε πόσα από αυτά θα εμφανιστεί μεταβολή 
στην αλληλουχία των αμινοξέων κατά τη μετάφραση του σ υγκεκριμένου 
αλληλομόρφου;    

Μονάδε̋ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων, 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋, 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι  που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


