Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14364 – Β5 (ΚΕΦ. 2, 4)
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Τα μιτοχόνδρια ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία οργανιδίων που μετατρέπουν την
ενέργεια που προσλαμβάνουν τα κύτταρα σε αξιοποιήσιμη μορφή.
α) Να σχεδιάσετε ένα μιτοχόνδριο επισημαίνοντας με σχετικές ενδείξεις 4 χαρακτηριστικά της
κατασκευής του. (3μ+4μ)
β) Σε ποιο από τα χαρακτηριστικά που επισημάνατε στο α. ερώτημα υπάρχει ο απαραίτητος
εξοπλισμός, ώστε το μιτοχόνδριο να έχει σχετική γενετική αυτοδυναμία; Ποια χημικά μόρια και
ποιες δομές που συμπεριλαμβάνονται στον εξοπλισμό αυτόν, επιτρέπουν την σχετική γενετική
αυτοδυναμία του μιτοχονδρίου; (4μ)
γ) Για ποιες βιολογικές διαδικασίες είναι ικανό τα μιτοχόνδριο, χάρη στη σχετική γενετική
αυτοδυναμία του; (2μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14370 – Β9 (ΚΕΦ. 2, 4)
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Μερικά από τα οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου έχουν διπλή στοιχειώδη μεμβράνη.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Να ονομάσετε δύο οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου που έχουν διπλή στοιχειώδη
μεμβράνη (εξαιρουμένου του πυρήνα). Ποιο/α από αυτό/α υπάρχει/ουν και στα φυτικά και στα
ζωικά κύτταρα, ποιο υπάρχει αποκλειστικά στα φυτικά; (6μ)
β) Τα οργανίδια που αναφέρατε στο α. ερώτημα είναι ικανά να παράγουν μερικές από τις
πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη λειτουργία τους. Να αναφέρετε το σύνολο του εξοπλισμού που
τα κάνει ικανά να παράγουν τις πρωτεΐνες αυτές. Ποιο άλλο χαρακτηριστικό των οργανιδίων
αυτών οφείλεται στο εξοπλισμό που αναφέρατε; (7μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14386 – Β18 (ΚΕΦ. 1, 4)
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Το μόριο του DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες και διατάσσεται στο
χώρο, σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας.
α) Πώς συγκρατούνται μεταξύ τους οι δύο κλώνοι του DNA; (2μ)
β) Ποια είναι η σημασία της συμπληρωματικότητας των βάσεων για το βιολογικό ρόλο του μορίου
του DNA; (5μ)
γ) Σε ποια οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου βρίσκεται το μόριο του DNA; (6μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14420 – Β23 (ΚΕΦ. 1, 2, 4)
ΘΕΜΑ Δ:
Σε ένα πείραμα χορηγήθηκε ραδιενεργός ουρακίλη, προκειμένου να ανιχνευθούν τα
μακρομόρια στα οποία ενσωματώνεται καθώς και οι περιοχές του κυττάρου στις οποίες
εντοπίζονται τα μακρομόρια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
I. Σε ποια κατηγορία μακρομορίων θα εντοπιστεί η ραδιενεργός ουρακίλη και σε ποια ιδιαίτερα
είδη του; Σε ποιες από τις ακόλουθες κυτταρικές δομές, οργανίδια και τμήματα του κυττάρου:
• Κυτταρική μεμβράνη 
• Υπεροξειδιοσώματα 
• Πυρηνίσκος 
• Κυτταρόπλασμα 
• Μιτοχόνδρια 
είναι αναμενόμενο να εντοπιστεί η ραδιενεργός ουρακίλη, ενταγμένη στην κατηγορία των
μακρομορίων που αναφέρατε στο προηγούμενο υποερώτημα; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις
σας. (12μ)
II. Το μακρομόριο στο οποίο ενσωματώνεται η ουρακίλη, συνήθως παρουσιάζεται ως ένα μη
αναδιπλωμένο στο χώρο, μόριο. Ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις το μόριο αναδιπλώνεται στο
χώρο. Ποιοι χημικοί δεσμοί ευθύνονται γι΄ αυτό; Μεταξύ ποιων χημικών ομάδων αναπτύσσονται;
Ένα τέτοιο μόριο με ποιες κυτταρικές δομές συνεργάζεται; Που εντοπίζονται οι δομές αυτές σε ένα
φυτικό κύτταρο και ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος τους; (13μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14421 – Β24 (ΚΕΦ. 1, 4)
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σε μερικά από τα μακρομόρια συναντώνται δεσμοί υδρογόνου. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:
α) Να αναφέρετε δύο κατηγορίες μακρομορίων στις οποίες αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου.
Μεταξύ ποιων χημικών ομάδων των μορίων αυτών αναπτύσσονται οι δεσμοί υδρογόνου; (4μ)
β) Ποια είναι η βιολογική σημασία των δεσμών υδρογόνου στα μακρομόρια που αναφέρατε στο
προηγούμενο ερώτημα; (4μ)
γ) Σε δύο τουλάχιστον από τα στάδια της ροής της Γενετικής πληροφορίας που αποδίδεται με το
Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας σπάνε δεσμοί υδρογόνου. Να ονομάσετε το ένα από τα στάδια
αυτά και να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαίο το σπάσιμο των δεσμών υδρογόνου προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία που συμβαίνει κατά τη διάρκειά του. (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ DNA και RNA είναι ότι το RNA
είναι συνήθως μονόκλωνο, αντίθετα από το DNA, το οποίο στους
προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς είναι πάντα
δίκλωνο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Ι. α) Πώς ονομάζεται το μακρομόριο που εικονίζεται στο σχήμα; Να
ονομάσετε ένα οργανίδιο του ζωικού κυττάρου στο οποίο εντοπίζεται
αυτό το μακρομόριο. (4μ)
β) Να εξηγήσετε τι συμβαίνει μεταξύ ορισμένων μονομερών του
μακρομορίου, ώστε αυτό να αποκτά τη διαμόρφωση με την οποία
παρουσιάζεται στην εικόνα.(4μ)
γ) Αν το μόριο υδρολυθεί ποιο είναι το είδος των μονομερών που θα προκύψουν; Από ποιες
επιμέρους χημικές ομάδες αποτελείται το καθένα από τα μονομερή αυτά; (4μ)
ΙΙ. α) Σε ποια βασική διαδικασία του Κεντρικού Δόγματος της Βιολογίας παίζει σημαντικό ρόλο το
εικονιζόμενο μόριο; Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος αυτός; (5μ)
β) Το εικονιζόμενο μόριο στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρατε στο προηγούμενο ερώτημα,
συνδέεται παροδικά με μια αλληλουχία ενός άλλου μορίου, η οποία ονομάζεται κωδικόνιο. Πώς
ονομάζεται το μόριο στο οποίο υπάρχει το κωδικόνιο; Ποια είναι η αλληλουχία των βάσεων του
κωδικονίου που συνδέεται με το εικονιζόμενο μόριο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (8μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14425 – Β28 (ΚΕΦ. 2, 4)
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το ριβόσωμα αποτελεί μια βασική κυτταρική δομή, στην οποία γίνεται η παραγωγή των
πρωτεϊνών. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
α) Ποια μακρομόρια συνιστούν το ριβόσωμα;(4μ)
β) Σε ποια μέρη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου συναντάμε ριβοσώματα; (4μ)
γ) Είναι δυνατό πολλά ριβοσώματα να συνδέονται ταυτόχρονα με το ίδιο μόριο mRNA. Σε τι
αποσκοπεί αυτή η δυνατότητα; (4μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14426 – Β29 (ΚΕΦ. 1, 3, 4)
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σε ένα ανθρώπινο κύτταρο, μεταξύ άλλων υπάρχουν τα μόρια που αναγράφονται στον
πίνακα:
DNA

mRNA

ΑΤΡ

rRNA

χοληστερόλη

tRNA

Καταλάση

RNA
πολυμεράση

Νουκλεοτίδια
Αμινοξέα
Να τοποθετήσετε το σύμβολο + σε όποια σειρά υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο είδος του
μονομερούς της κατακόρυφης στήλης και στα μακρομόρια της οριζόντιας σειράς. (12μ)
ΙΙ. Να επιλέξετε τέσσερα από τα μόρια του πίνακα και να περιγράψετε συνοπτικά το ρόλο που
παίζουν μέσα στο κύτταρο. (13μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14427 – Β30 (ΚΕΦ. 2, 4)
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Σε ένα φυτικό κύτταρο, μεταξύ άλλων, υπάρχουν τα μόρια: DNA, mRNA, ΑΤΡ, πρωτεΐνες,
rRNA, λιπίδια, tRNA, κυτταρίνη.
α) Ποια από τα παραπάνω μόρια παράγονται με τη διαδικασία της μεταγραφής; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. (6μ)
β) Σε ποια κυτταρικά οργανίδια ενός φωτοσυνθετικού φυτικού κυττάρου συντίθεται το mRNA; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (6μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14432 – Β34 (ΚΕΦ. 1, 4)
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Το μόριο του DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες, τους κλώνους, που
σχηματίζουν διπλή έλικα.
α) Πώς συγκρατούνται μεταξύ τους οι δύο κλώνοι του DNA; (2μ)
β) Ποια είναι η σημασία της συμπληρωματικότητας των βάσεων στο DNA; (5μ)
γ) Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος του DNA; Πώς το DNA είναι ικανό να ελέγχει κάθε κυτταρική
δραστηριότητα, χωρίς ποτέ, στο μη διαιρούμενο κύτταρο, να εγκαταλείπει τον πυρήνα; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Στον πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των αζωτούχων βάσεων που έχουν βρεθεί σε 4 δείγματα
νουκλεϊκών οξέων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός του δίκλωνου DNA υπάρχει και μονόκλωνο,
όπως και ότι εκτός του μονόκλωνου RNA, υπάρχει και δίκλωνο:
Βάσεις 1ο δείγμα 2ο δείγμα 3ο δείγμα 4ο δείγμα
T
G
A
C
U

320
320
500
500
-

290
100
100
290

210
305
210
305
-

1004
550
1004
550

Ι. Να προσδιορίσετε το είδος του νουκλεϊκού οξέος που υπάρχει σε κάθε δείγμα, αιτιολογώντας
την απάντησή σας. Από πόσους κλώνους, πιθανότατα, αποτελείται το νουκλεϊκό οξύ κάθε
δείγματος; (12μ)
ΙΙ. Σε ποιες περιοχές του κυττάρου μπορεί να βρίσκεται το είδος του νουκλεϊκού οξέος του 2ου
δείγματος, σε ποιες περιοχές του κυττάρου μπορεί να βρίσκεται το είδος του νουκλεϊκού οξέος
του 3ου δείγματος; (13μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14435 – Β37 (ΚΕΦ. 2, 4)
ΘΕΜΑ Δ:
Mια πρωτεΐνη μήκους 90 αμινοξέων, αφού συντέθηκε, εισήλθε στους αγωγούς του Αδρού
Ενδοπλασματικού Δικτύου και μετά εξάχθηκε από το κύτταρο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Ι. Από τους απειράριθμους συνδυασμούς των 20 αμινοξέων από τα οποία συντίθεται μια
πρωτεΐνη 90 αμινοξέων, πώς το κύτταρο «γνωρίζει» με ποιον ακριβώς συνδυασμό αμινοξέων θα
συνθέσει αυτή την πρωτεΐνη; (12μ)
ΙΙ. Να προτείνετε και να περιγράψετε έναν τρόπο μεταφοράς της πρωτεΐνης αυτής έξω από το
κύτταρο, ο οποίος να χρειάζεται ενέργεια και στον οποίο η ίδια η πρωτεΐνη, να μην έρχεται σε
επαφή με τα φωσφολιπίδια της πλασματικής μεμβράνης. (13μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14437 – Β39 (ΚΕΦ. 1, 4)
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών.
α) Να ονομάσετε τα είδη των χημικών στοιχείων που μετέχουν στην χημική σύσταση του μορίου
του DNA. (4μ)
β) Από ποιες επιμέρους χημικές ομάδες αποτελούνται τα μονομερή του DNA; (3μ)
γ) Να ονομάσετε 3 περιοχές ενός φυτικού κυττάρου που βρίσκεται στη μεσόφαση, στις οποίες
υπάρχει DNA. (6μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_16214 – Β47
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Να προτείνετε έναν τουλάχιστον ρόλο που έχει καθένα από τα ακόλουθα μόρια νουκλεϊκών
οξέων:
 DNA 
 mRNA 
 rRNA 
 tRNA 
προκείμενου να συντεθεί μια πρωτεΐνη. (13μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_16215 – Β48 (ΚΕΦ. 1, 2, 4)
ΘΕΜΑ Β:
ΙΙ. Τα ριβοσώματα αποτελούν τις κυτταρικές δομές στις οποίες γίνεται η σύνθεση των
πολυπεπτιδικών αλυσίδων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Από ποιες χημικές ενώσεις αποτελούνται τα ριβοσώματα; Σε ποια κυτταρική δομή παράγεται
κάθε μια από αυτές; (4μ)
β) Πού υπάρχουν ριβοσώματα στο ευκαρυωτικό κύτταρο; (6μ)
γ) Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες που παράγονται από τα ριβοσώματα συχνά χρειάζεται να
υποστούν επιμέρους τροποποιήσεις, προκειμένου να γίνουν λειτουργικές πρωτεΐνες. Να
παραθέσετε ένα τέτοιο παράδειγμα τροποποίησης και να ονομάσετε τα οργανίδια του κυττάρου
που συμμετέχουν σε αυτές. (3μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23233 - Β52
ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξύ της μίτωσης και της μείωσης υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά και αρκετές
διαφορές που αφορούν την συμπεριφορά των χρωμοσωμάτων, αλλά και τον αριθμό τους στα
τελικά προϊόντα κάθε είδους διαίρεσης. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πόσα χρωμοσώματα περιέχει ένα σωματικό κύτταρο του ανθρώπου, και πόσα χρωμοσώματα
περιέχει ένα ανθρώπινο κύτταρο που είναι γαμέτης; (4μ)
β) Τι είναι το φαινόμενο της σύναψης, σε ποια κυτταρική διαίρεση, και σε ποιο στάδιό της
συμβαίνει; (4μ)
γ) Κατά τη διάρκεια της μίτωσης οι αδελφές χρωματίδες διαχωρίζονται και κατευθύνονται προς
τους αντίθετους πόλους του κυττάρου. Γιατί δεν συμβαίνει το αντίστοιχο κατά την 1η μειωτική
διαίρεση; (4μ)
ΙΙ. Το μόριο του RNA συναντάται στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, με διαφορετικούς τύπους.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Σε ποιες κυτταρικές δομές ενός φυτικού κυττάρου γίνεται σύνθεση του RNA; (6μ)
β) Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του RNA; Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος καθενός από αυτούς;
(7μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ι. Δίνεται ο κλώνος του DNA: CAGTATGCCCTGGATGTTTAAATAGCCAG
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Αν ο κλώνος αυτός χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για να παραχθεί ένας θυγατρικός, ποια θα είναι
η αλληλουχία του θυγατρικού κλώνου που θα προκύψει; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(3μ)
β) Αν ο θυγατρικός κλώνος του ερωτήματος που προέκυψε στο ερώτημα α) μεταγραφεί ώστε να
παραχθεί ένα μόριο mRNA ποια θα είναι η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του mRNA που θα
προκύψει; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.(3μ)
γ) Το μόριο του mRNA που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για τη σύνθεση ενός
ολιγοπεπτιδίου. Να βρείτε την αλληλουχία των αμινοξέων στο ολιγοπεπτίδιο, συμβουλευόμενοι
το απόσπασμα του Γενετικού Κώδικα. (6μ)
UUU
ΑΑΑ
UGG
CCC
Φαινυλαλανίνη Λυσίνη
Τρυπτοφάνη
Προλίνη
ΙΙ. Ένα κύτταρο που υφίσταται μείωση έχει 3 ζευγάρια ομόλογων χρωμοσωμάτων, τα (Α,α), (Β,β)
και (Γ,γ) όπου τα κεφαλαία γράμματα αντιπροσωπεύουν χρωμοσώματα πατρικής προέλευσης
και τα μικρά, χρωμοσώματα μητρικής προέλευσης. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πόσοι είναι οι πιθανοί συνδυασμοί χρωμοσωμάτων που μπορούν να προκύψουν στους γαμέτες
που θα παραχθούν, και ποιοι είναι οι συνδυασμοί αυτοί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(5μ)
β) Πόσοι από τους συνδυασμούς αυτούς περιέχουν μόνο πατρικά, μόνο μητρικά ή μείγμα
πατρικών και μητρικών χρωμοσωμάτων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.(5μ)
γ) Έστω ότι η μειωτική διαίρεση στο κύτταρο γίνεται λανθασμένα και προκύπτει ένας γαμέτης με
ένα (1) περισσότερο χρωμόσωμα από το κανονικό. Ο γαμέτης αυτός γονιμοποιείται από έναν άλλο
γαμέτη, που έχει κανονικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Ποιος θα είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων
στο ζυγωτό που θα προκύψει; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (3μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23235 - Β53
Θέμα Β:
Ι. Tα χρωμοσώματα στα σωματικά κύτταρα των διπλοειδών οργανισμών εμφανίζονται σε
ζευγάρια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πώς ονομάζονται τα μέλη του ίδιου ζευγαριού χρωμοσωμάτων; (2μ)
β) Ποιες είναι οι ομοιότητες των μελών του ίδιου ζευγαριού χρωμοσωμάτων; (5μ)
γ) Πώς διατάσσονται τα μέλη των ζευγαριών των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μίτωσης
ης
και κατά τη μετάφαση της 1 μειωτικής διαίρεσης; (5μ)
II. Πολλές πρωτεΐνες αποκτούν τη λειτουργική μορφή τους μετά το τέλος της μετάφρασης, ενώ
άλλες απαιτούν τη μεταγραφή και τη μετάφραση, περισσοτέρων του ενός γονιδίων,
προκειμένου να παραχθούν.
α) Να εξηγήσετε γιατί για την παραγωγή μερικών πρωτεϊνών απαιτείται η μεταγραφή και η
μετάφραση περισσότερων του ενός γονιδίων και να αναφέρετε ένα συγκεκριμένο σχετικό
παράδειγμα. (7μ)
β) Να αναφέρετε τροποποιήσεις που υφίστανται μετά την παραγωγή τους οι πρωτεΐνες και να
προσδιορίσετε σε ποια τμήματα του ευκαρυωτικού κυττάρου συμβαίνουν. (6μ)
Θέμα Δ:
Ι. Στο ακόλουθο σχήμα εικονίζονται ευκαρυωτικά κύτταρα του ίδιου οργανισμού σε κάποιο
στάδιο, μιας από τις κυτταρικές διαιρέσεις. Με βάση τις πληροφορίες που σας δίνει το σχήμα,
να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο διπλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων του είδους του οργανισμού στον οποίο
ανήκουν τα εικονιζόμενα κύτταρα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (3μ)
β) Σε ποια φάση της μίτωσης ή/και της μείωσης βρίσκεται καθένα από τα κύτταρα Α, Β, Γ, Δ; Να
αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας.(9μ)
ΙΙ. Αν γνωρίζουμε την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων ενός γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την
σύνθεση ενός πολυπεπτιδίου, μπορούμε να γνωρίζουμε την αλληλουχία των αμινοξέων του
πολυπεπτιδίου. Αντίθετα αν γνωρίζουμε την αλληλουχία των αμινοξέων ενός πολυπεπτιδίου
δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του γονιδίου που
είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του πολυπεπτιδίου αυτού. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;
(13μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23237 - Β54
Θέμα Β:
Ι. Στην εικόνα παρουσιάζεται μια από τις μορφές με τις
οποίες γίνεται αντιληπτή η χρωματίνη, κατά τη διάρκεια της
μετάφασης της μίτωσης. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πώς ονομάζεται η εικονιζόμενη δομή; (2μ)
β) Πώς ονομάζoνται τα τμήματά της που επισημαίνονται με τα
γράμματα Α και Β; (5μ)
γ) Αν στη θέση 1 υπάρχει το αλληλόμορφο Α, στη θέση 2 ποιο
αλληλόμορφο θα υπάρχει; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (5μ)

Θέμα Δ:
Ι. Μια πρωτεΐνη έχει σχετική μοριακή μάζα 6.000 Αν η μέση μοριακή μάζα των
ομάδων των αμινοξέων που μετέχουν στο μόριό της είναι 100 να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:
α) Από πόσα νουκλεοτίδια αποτελείται το δίκλωνο μόριο DNA που την κωδικοποιεί,
αν συμπεριλάβετε και τα νουκλεοτίδια του που δεν μεταφράζονται; (8μ)
β) Αν στο μόριο του DNA που την κωδικοποιεί υπάρχουν 50 Α, ποιος είναι ο αριθμός
των υπολοίπων αζωτούχων βάσεών του; (4μ)
II. Στο διάγραμμα εικονίζονται στιγμιότυπα από τη μειωτική διαίρεση ενός
κυττάρου. Με βάση τις πληροφορίες και τη διάταξη των χρωμοσωμάτων στο
κύτταρο 3 να σχεδιάσετε τα χρωμοσώματα που υπάρχουν στα κύτταρα 1, 2, 4, 5, 6,
7, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό κύτταρο περιλαμβάνει χρωμοσώματα
πατρικής προέλευσης (επισημαίνονται με μαύρο χρώμα) και χρωμοσώματα
μητρικής προέλευσης (επισημαίνονται με λευκό χρώμα). Να εξηγήσετε τους
λόγους για τους οποίους επιλέξατε τη διάταξη που σχεδιάσατε στα κύτταρα 1, 2, 5
και 7. (13μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23238 - Β55
Θέμα Β:
Ι. Επειδή το στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης, είναι περισσότερο κινητικό
συγκρινόμενο με τη μεσόφαση, κατά το παρελθόν, η μεσόφαση θεωρείτο ως
αδρανές στάδιο στον κύκλο της ζωής του κυττάρου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Γιατί στην πραγματικότητα η μεσόφαση δεν είναι ένα αδρανές στάδιο, αλλά ένα
στάδιο έντονης κυτταρικής δραστηριότητας; (6μ)
β) Να αναφέρετε και να περιγράψετε δύο φαινόμενα κίνησης κατά την κυτταρική
διαίρεση, ένα που αφορά στα χρωμοσώματα και ένα που αφορά στο
κυτταρόπλασμα. Να εξηγήσετε τη σημασία των κινήσεων αυτών για τη διαίρεση του
κυττάρου. (6μ)
ΙΙ. Το DNA καθορίζει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα δομικά και λειτουργικά
γνωρίσματα των κυττάρων και κατ’ επέκταση των οργανισμών. Χρησιμοποιώντας
τις γνώσεις σας από το Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας και τη βιολογική σημασία
των πρωτεϊνών, να εξηγήσετε συνοπτικά:
α) Τη σχέση των πρωτεϊνών με τα δομικά και λειτουργικά των κυττάρων (6μ) και
β) Το πώς τελικά το DNA κατευθύνει την παραγωγή των πρωτεϊνών. (7μ)
Θέμα Δ:
Ι. Στο σχήμα παρουσιάζεται ένα ζευγάρι
ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια
μιας φάσης της μειωτικής διαίρεσης.
Αντλώντας από τις πληροφορίες που σας
παρέχει το σχήμα να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:
α) Πώς ονομάζεται το εικονιζόμενο φαινόμενο; Σε ποια φάση της μειωτικής
διαίρεσης συμβαίνει; (4μ)
β) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη γαμετών που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση
της μείωσης, σύμφωνα με το σχήμα; Ποια από αυτά θα έχουν τον αρχικό συνδυασμό
αλληλομόρφων, ποια, το νέο συνδυασμό αλληλομόρφων εξαιτίας του εικονιζόμενου
φαινομένου; (8μ)
ΙΙ. Στο σχήμα παρουσιάζεται ένα μικρό μόριο DNA που πρόκειται να
αντιγραφεί σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει επαρκής αριθμός
ραδιενεργά επισημασμένων νουκλεοτιδίων (Α΄, Τ΄, G΄, C΄). Το μόριο υφίσταται
δύο συνεχείς αυτοδιπλασιασμούς. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Μετά τον δεύτερο αυτοδιπλασιασμό, τι ποσοστό των θυγατρικών μορίων θα έχει
μόνο ραδιενεργά νουκλεοτίδια; (3μ)
β) Μετά τον δεύτερο αυτοδιπλασιασμό, τι ποσοστό των θυγατρικών μορίων θα έχει
μόνο μη ραδιενεργά νουκλεοτίδια (A, T, G, C); (3μ)
γ) Μετά τον δεύτερο αυτοδιπλασιασμό, τι ποσοστό των θυγατρικών μορίων θα
αποτελείται από μείγμα ραδιενεργών και μη ραδιενεργών νουκλεοτιδίων; (3μ)
δ) Είναι πιθανό, μετά τον δεύτερο αυτοδιπλασιασμό να προκύψει μια μονόκλωνη
αλυσίδα του DNA που να έχει και ραδιενεργά και μη ραδιενεργά νουκλεοτίδια; Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (4μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23239 - Β56
Θέμα Β:
Ι. Σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί την παραγωγή ενός πολυπεπτιδίου, υπάρχει τουλάχιστον μια
αλληλουχία νουκλεοτιδίων που ενώ μεταγράφεται δεν μεταφράζεται. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:
α) Πώς ονομάζεται η αλληλουχία αυτή; Ποια είναι η σημασία της στη διαδικασία της μετάφρασης;
(3μ)
β) Να γράψετε όλους τους συνδυασμούς νουκλεοτιδίων που μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια
αλληλουχία, χρησιμοποιώντας ως σύμβολα, τα νουκλεοτίδια του RNA στα οποία μεταγράφεται.
(3μ)
γ) Αν σε ένα κύτταρο συμβεί μια γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάστασης στην αλληλουχία αυτή,
ποια μπορεί να είναι η συνέπεια στον αριθμό των αμινοξέων που κωδικοποιεί το γονίδιο. Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (6μ)
ΙΙ. Αφού η γενετική πληροφορία είναι καταγραμμένη στο DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων,
γιατί χρειάζεται το DNA να μεταγραφεί σε mRNA, προκειμένου να συντεθούν οι πρωτεΐνες;
(13μ)
Θέμα Δ:
Ι. Στο διπλανό σχήμα, εικονίζεται ο
καρυότυπος ενός υποθετικού είδους
που παράγεται αμφιγονικά. Με βάση
τις πληροφορίες που σας παρέχει το
σχήμα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιος είναι ο απλοειδής και ποιος ο διπλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων του συγκεκριμένου
είδους; (3μ)
β) Πόσες αδελφές χρωματίδες και πόσα μόρια DNA υπάρχουν στον εικονιζόμενο καρυότυπο; (4μ)
γ) Αν ένα κύτταρο οργανισμού που ανήκει στο συγκεκριμένο υποθετικό είδος, είναι προϊόν της 1ης
μειωτικής διαίρεσης, πόσα χρωμοσώματα θα περιέχει; (5μ)
ΙΙ. Για τη μετάφραση ενός γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου χρησιμοποιούνται 89 μόρια tRNA.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται το πολυπεπτίδιο που κωδικοποιεί το γονίδια αυτό; (4μ)
β) Πόσα νουκλεοτίδια συνολικά περιέχει το μόριο του mRNA, συμπεριλαμβανομένων και των
νουκλεοτιδίων, που ενώ μεταγράφονται δεν μεταφράζονται; (4μ)
γ) Κατά την αντιγραφή του γονιδίου αυτού συνέβη μια μετάλλαξη που οδήγησε στην παραγωγή
ενός πολυπεπτιδίου με 61 αμινοξέα. Να παραθέσετε μια πιθανή εξήγηση για το είδος της
μετάλλαξης που συνέβη. (5μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23240 - Β57
Θέμα Β:
Ι. Μια χαρακτηριστική αρχή που διέπει την σύνδεση των νουκλεοτιδίων τα οποία δεν ανήκουν
στον ίδιο κλώνο των μορίων των νουκλεϊκών οξέων, είναι η αρχή της συμπληρωματικότητας.
α) Να εξηγήσετε τη σημασία της συμπληρωματικότητας στη δόμηση του μορίου του DNA. (4μ)
β) Να αναφέρετε τα στάδια του Κεντρικού Δόγματος της Βιολογίας στα οποία γίνεται εφαρμογή
της αρχής της συμπληρωματικότητας. (4μ)
γ) Σε ένα από τα στάδια που αναφέρατε στο β. ερώτημα, αν και σπάνια, είναι δυνατή η παραβίαση
της αρχής αυτής. Να περιγράψετε το μηχανισμό που διαθέτουν τα κύτταρα, ώστε να διορθώνουν
τα λάθη που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια παραβίαση. (4μ)
ΙΙ. Να συγκρίνετε τη μίτωση και τη μείωση αναφορικά με:
α) Το είδος των κυττάρων στα οποία συμβαίνουν. (4μ)
β) Τον αριθμό των κυττάρων που παράγει, ανά κύτταρο που την υφίσταται, η κάθε μια. (4μ)
γ) Το ποια από τις δύο κυτταρικές διαιρέσεις ευνοεί περισσότερο από την άλλη την γενετική
σταθερότητα, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (5μ)
Θέμα Δ:
Ι. Στο διπλανό σχήμα, εικονίζονται τα χρωμοσώματα ενός κυττάρου κατά τη
διάρκεια της μειωτικής διαίρεσης, όπου τα «λευκά» χρωμοσώματα είναι
μητρικής προέλευσης και τα «μαύρα» πατρικής προέλευσης.
α) Σε ποια φάση της μειωτικής διαίρεσης βρίσκεται το κύτταρο; Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (4μ)
β) Με την πρόοδο της μειωτικής διαίρεσης παράχθηκε ένα κύτταρο που
είχε τα χρωμοσώματα που εικονίζονται στο διπλανό σχήμα: Ποιο
φαινόμενο που γίνεται κατά τη διάρκεια της μειωτικής διαίρεσης είναι
υπεύθυνο για την δημιουργία αυτού του συνδυασμού χρωμοσωμάτων στο
κύτταρο; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (4μ)
γ) Αν κατά την πρόοδο της μειωτικής διαίρεσης παραγόταν ένα κύτταρο που είχε τα
χρωμοσώματα που εικονίζονται στο διπλανό σχήμα, ποιο είναι το φαινόμενο που
είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία τους, εκτός από αυτό που αναφέρατε
στο β. ερώτημα; Σε ποιο φάση της μείωσης συμβαίνει; (4μ)
ΙΙ. Πολλές φορές τα κύτταρα χρειάζονται να παράγουν την ίδια χρονική
περίοδο πολυάριθμα μόρια της ίδιας πρωτεΐνης. Να αναφέρετε δύο
εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους το κατορθώνουν. (13μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23241 - Β58
Θέμα Β:
Ι. H Κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς διαφέρει από την κυτταρική
διαίρεση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, ωστόσο και στις δύο κατηγορίες οργανισμών,
είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί ο αυτοδιπλασιασμός του DNA.
α) Να περιγράψετε την κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς και να εξηγήσετε
ποιες είναι σε γενικές γραμμές οι διαφορές της από την κυτταρική διαίρεση των ευκαρυωτικών
οργανισμών. (6μ)
β) Να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητο πριν τη διεξαγωγή τους, να έχει προηγηθεί ο
αυτοδιπλασιασμός του DNA. (6μ)
ΙΙ. Στα διάφορα στάδια της σύγχρονης έκφρασης του Κεντρικού Δόγματος της Βιολογίας
μετέχουν διαφορετικά είδη ενζύμων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πώς ονομάζεται το κύριο ένζυμο της Αντιγραφής, πώς δρα κατά τη διεξαγωγή της; (5μ)
β) Πώς ονομάζεται το ένζυμο που παίρνει μέρος στη Μεταγραφή, πώς δρα κατά τη διεξαγωγή της;
(3μ)
γ) Να αναφέρετε δύο διαφορές ανάμεσα στη δράση του κύριου ενζύμου της Αντιγραφής και στη
δράση του ενζύμου της Μεταγραφής. (5μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23241 - Β58, ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23254 – Β71
Θέμα Δ:
Ι. Σε έναν φανταστικό οργανισμό βρέθηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη αζωτούχων βάσεων στο
mRNA του οι: Χ, Υ, Ζ, W, όπου το ζευγάρι X και Y, και το ζευγάρι W και Z είναι συμπληρωματικά.
Όταν οι μοριακοί βιολόγοι απέσπασαν ένα μόριο mRNA του οργανισμού αυτού, (1η οριζόντια
σειρά), και το άφησαν να προσδεθεί σε ριβοσώματα, τότε παρήχθη ένα ολιγοπεπτίδιο, του
οποίου η αλληλουχία των αμινοξέων του υπάρχει στη 2η οριζόντια σειρά. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:
Αλληλουχία
mRNA
Αλληλουχία
αμινοξέων

X

X

Z

Υποθετίνη

W

X

Z

Φανταστίνη

X

X

W

Υποθετίνη

W

W

W

Παραμύθινη

Z

Z

W

Ανυπαρκτίνη

Y

Z

Z

Κανένα
αμινοξύ

α) Είναι ο γενετικός κώδικάς του εκφυλισμένος ή όχι; (3μ)
β) Είναι συνεχής ή επικαλυπτόμενος ο γενετικός κώδικάς του; (3μ)
γ) Ποιο είναι το πιθανό κωδικόνιο λήξης του υποθετικού οργανισμού; (2μ)
δ) Ποιο είναι το αντικωδικόνιο του μορίου tRNA του φανταστικού οργανισμού που μεταφέρει το
αμινοξύ παραμυθίνη; Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας. (4μ)
II. Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή
της ποσότητας του DNA σε ένα κύτταρο κατά τη διάρκεια
του κυτταρικού κύκλου του. Αφού μελετήσετε τις
πληροφορίες που σας παρέχει, να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Στη διάρκεια ποιας από τις εικονιζόμενες φάσεις (Α, Β, κ.τ.λ.)
γίνεται αντιγραφή του DNA; Πώς ονομάζεται η φάση αυτή; (2μ)
β) Στη διάρκεια ποιας φάσης από τις εικονιζόμενες γίνεται η μετάφραση; (3μ)
γ) Σε ποιες από τις εικονιζόμενες φάσεις τα χρωμοσώματα αποτελούνται από δύο αδελφές
χρωματίδες, ενωμένες στο κεντρομερίδιο; Πώς ονομάζεται η κάθε μία φάση; (4μ)
δ) Σε ποια από τις εικονιζόμενες φάσεις είναι περισσότερο συμπυκνωμένη η χρωματίνη; Πώς
ονομάζεται η φάση αυτή; (2μ)
ε) Σε ποια από τις εικονιζόμενες φάσεις γίνεται η απομάκρυνση των αδελφών χρωματίδων; Πώς
ονομάζεται η φάση αυτή; (2μ) Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας.
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23242 - Β59
Θέμα Δ:
Ι. Ο ακόλουθος, μερικώς συμπληρωμένος πίνακας, περιλαμβάνει τους δύο
κλώνους του DNA ενός μικρού γονιδίου, τον κλώνο του mRNA που προκύπτει
από τη μεταγραφή του γονιδίου, καθώς και μια σειρά που αντιστοιχεί στην
αλληλουχία του ολιγοπεπτιδίου που κωδικοποιεί το γονίδιο αυτό.
Κλώνος Ι
Α
G
C
C
T
T T
Κλώνος ΙΙ
Α
G
Α
T C
T
T
Κλώνος ΙΙΙ
Α
U G G
Αμινοξέα
α) Ποιος από τους κλώνους είναι ο μεταγραφόμενος, ποιος ο κλώνος του mRNA;
Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας. (5μ)
β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα χρησιμοποιώντας το ακόλουθο απόσπασμα
του γενετικού κώδικα: (5μ)
ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ
CCA
GUU
UGG
CCU
CAU
CAG
AUU
UAU

ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Προλίνη
Βαλίνη
Τρυπτοφάνη
Προλίνη
Ιστιδίνη
Γλουταμίνη
Ισολευκίνη
Τυροσίνη

γ) Υπάρχει κάποιο κενό στον πίνακα που να μπορεί να συμπληρωθεί από
περισσότερα του ενός διαφορετικά νουκλεοτίδια; Να αιτιολογηθεί η απάντησή
σας. (2μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23243 – Β60
Θέμα Δ:
Ι. Στο εργαστήριο συντέθηκε ένα δίκλωνο μόριο DNA που περιέχει εξ
ολοκλήρου ραδιενεργό Φωσφόρο στα νουκλεοτίδιά του. Η μέτρηση της
ποσότητας των ραδιενεργών ισοτόπων Φωσφόρου που υπάρχουν στα
νουκλεοτίδια, βρέθηκε να είναι για όλο το μόριο 0,4 ng.
To ραδιενεργό αυτό μόριο αφέθηκε να διπλασιαστεί δύο φορές, σε
περιβάλλον που είχε νουκλεοτίδια με το κανονικό, μη ραδιενεργό
ισότοπο του Φωσφόρου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποια είναι η συνολική ποσότητα ραδιενεργού Φωσφόρου που θα υπάρχει
στα θυγατρικά μόρια, μετά τον δεύτερο κύκλο αντιγραφής; (6μ)
β) Ποια θα είναι η αναλογία ραδιενεργών προς μη ραδιενεργά νουκλεοτίδια
στα θυγατρικά μόρια του DNA, μετά τον δεύτερο κύκλο αντιγραφής; Να
αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας. (6μ)
ΙΙ. Ο αριθμός χρωμοσωμάτων στο Α είδος οργανισμού είναι 25, ο αριθμός
χρωμοσωμάτων στο Β είδος οργανισμού είναι 48, ενώ στο κυτταρόπλασμα του Γ
είδους οργανισμού υπάρχει κυκλικό μόριο DNA. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιος από τους οργανισμούς Α και Β είναι διπλοειδής, ποιος είναι ο
απλοειδής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (5μ)
β) Να περιγράψετε συνοπτικά, τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγεται ο
οργανισμός Γ. (3μ)
γ) Στον οργανισμό που είναι διπλοειδής, η μείωση γίνεται στα σωματικά
κύτταρά του, με σκοπό τη δημιουργία γαμετών. Να βρείτε τον αριθμό των
χρωμοσωμάτων και τον αριθμό των αδελφών χρωματίδων, κατά τη
Μετάφαση της 2ης Μειωτικής διαίρεσης. (5μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23244 – Β61
Θέμα Β:
ΙΙ. Σύμφωνα με το κεντρικό δόγμα της βιολογίας, η γενετική πληροφορία
«ρέει» προς τις πρωτεΐνες, με τις διαδικασίες της αντιγραφής, της μεταγραφής
και της μετάφρασης.
α) Ποιο είναι το πρότυπο μόριο που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της
μετάφρασης, ποιο το μόριο που παράγεται; Σε ποιες κυτταρικές δομές
διεξάγεται η μετάφραση; Πού βρίσκονται οι δομές αυτές; (6μ)
β) Να συγκρίνετε τη μεταγραφή με την αντιγραφή του DNA ως προς:
• Τον αριθμό των κλώνων που χρησιμοποιεί ως πρότυπο η κάθε μια, για
τη σύνθεση του θυγατρικού μορίου. (2μ)
• Το είδος των ενζύμων που παίρνουν μέρος στη διεξαγωγή τους.(1μ)
• Το αν γίνονται σε ένα τμήμα ή σε όλο το γενετικό υλικό. (2μ)
• Τη δυνατότητα επιδιόρθωσης των λαθών που γίνονται κατά τη
διεξαγωγή τους. (2μ)
Θέμα Δ:
Ι. Τα σπερματοζωάρια του χιμπατζή περιέχουν 24 χρωμοσώματα. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πόσα χρωμοσώματα, (4μ)
β) πόσες χρωματίδες και (4μ)
γ) πόσα κεντρομερίδια υπάρχουν σε ένα σωματικό κύτταρο χιμπαντζή που
βρίσκεται στη μετάφαση της μίτωσης; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (4μ)
ΙΙ. Η μείωση είναι ένα είδος διαίρεσης του κυττάρου που εμφανίστηκε
μεταγενέστερα από τη μίτωση και είναι προϊόν εξέλιξής της.
Να συντάξετε ένα κείμενο στο οποίο θα εξηγείτε συνοπτικά γιατί η διαίρεση
αυτή είναι απαραίτητη στους οργανισμούς που αναπαράγονται αμφιγονικά,
καθώς και τα πλεονεκτήματα που απεκόμισαν από την υιοθέτησή της. (13μ)
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Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23245 – Β62
Θέμα Β:
ΙΙ. Παρά την πιστότητα της αντιγραφής και την ακρίβεια με την οποία γίνονται
οι κυτταρικές διαιρέσεις, το γενετικό υλικό μπορεί να υποστεί διάφορες αλλαγές που
χαρακτηρίζονται μεταλλάξεις. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
α) Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται γονιδιακές; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις
κληρονομούνται; (3μ)
β) Να συντάξετε μια δική σας αλληλουχία 12 ζευγών νουκλεοτιδίων του DNA και
θεωρώντας τον ένα κλώνο ως μεταγραφόμενο, να συντάξετε την αλληλουχία του
mRNA που θα προκύψει. (3μ)
γ) Στην αλληλουχία νουκλεοτιδίων του DNA που συντάξατε στο προηγούμενο ερώτημα,
να δείξετε τι συμβαίνει στην περίπτωση μιας γονιδιακής μετάλλαξης αντικατάστασης,
τόσο στο ίδιο το μόριο, όσο και στο μόριο του mRNA που προκύπτει από αυτό. (4μ)
δ) Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται χρωμοσωμικές και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
Να αναφέρετε ένα παράδειγμα χρωμοσωμικής μετάλλαξης στον άνθρωπο. (3μ)
Θέμα Δ:
Ι. Στις ακόλουθες εικόνες απεικονίζονται στιγμιότυπα από διάφορες φάσεις της
μιτωτικής διαίρεσης ενός διπλοειδούς κυττάρου που έχουν τοποθετηθεί σε
τυχαία σειρά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο αριθμός ζευγών των ομόλογων χρωμοσωμάτων του κυττάρου;
Πόσες είναι οι αδελφές χρωματίδες στη φάση της μίτωσης που υπάρχουν; (2μ)
β) Ποια φάση της μίτωσης αντιστοιχεί σε καθένα από τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ; (6μ)
γ) Να τοποθετήσετε τα γράμματα Α, Β, Γ, και στη χρονολογική σειρά που
αντιπροσωπεύει τη διαδοχή των φάσεων της μίτωσης. (4μ)
ΙΙ. Ένα δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από 408 νουκλεοτίδια και κωδικοποιεί τη
σύνθεση μιας πρωτεΐνης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα νουκλεοτίδια αυτά
συμπεριλαμβάνονται και όσα αντιστοιχούν σε κωδικόνιο λήξης, να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:
α) Από πόσα νουκλεοτίδια αποτελείται το μόριο mRNA που παράγεται με πρότυπο
το μόριο αυτό; (2μ)
β) Ποιος είναι ο αριθμός των αμινοξέων από τα οποία αποτελείται η πρωτεΐνη που
κωδικοποιείται από το μόριο αυτό; (6μ)
γ) Εξαιτίας μιας μετάλλαξης στο μόριο παράχθηκε ένα ολιγοπεπτίδιο με 35 αμινοξέα.
Να παραθέσετε μια εξήγηση για τον τρόπο που δημιουργήθηκε η μετάλλαξη αυτή
και στον τρόπο που έδρασε ώστε να παραχθεί ολιγοπεπτίδιο με τον συγκεκριμένο
αριθμό αμινοξέων. (5μ) Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Πιτσιλαδής Βασίλης - Βιολόγος

18

tza_pits@hotmail.com

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015

Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23246 – Β63, ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23255 – Β72
Θέμα Β:
Ι. Στην εικόνα παρουσιάζεται ένα κύτταρο κατά τη
διάρκεια της Μετάφασης της Μιτωτικής διαίρεσης.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποια από τις εικονιζόμενες δομές (1, 2, 3, 4)
αντιπροσωπεύει ένα χρωμόσωμα; Ποια αντιπροσωπεύει
μια χρωματίδα; (4μ)
β) Ποια από τις εικονιζόμενες δομές αντιπροσωπεύει το
κεντρομερίδιο; Σε ποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης
αρχίζει η διαίρεση του κεντρομεριδίου; (4μ)
γ) Ποια από τις εικονιζόμενες δομές μας αποκαλύπτει αν το κύτταρο είναι
φυτικό ή ζωικό; Πώς ονομάζεται; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (4μ)
ΙΙ. Τα ένζυμα αποτελούν πρωτεΐνες που είναι ικανές να επιταχύνουν τις
βιοχημικές αντιδράσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Σε ποια κυτταρική δομή γίνεται η παραγωγή των ενζύμων; Ποιο είναι το
είδος του χημικού μορίου, που συνδεόμενο με τη δομή αυτή, την κατευθύνει,
ώστε να παραγάγει ένα συγκεκριμένο ένζυμο; (2μ)
β) Πώς εξηγείται η εξειδίκευση των ενζύμων; Γιατί τα ένζυμα μετά τη θέρμανσή
τους σε υψηλή θερμοκρασία, χάνουν την καταλυτική ικανότητά τους; (6μ)
γ) Να αναφέρετε δύο ένζυμα που συμμετέχουν στα στάδια του Κεντρικού Δόγματος
της Βιολογίας, περιγράφοντας συνοπτικά το βιολογικό ρόλο τους. (5μ)
Θέμα Δ:
ΙΙ. Εργαζόμενοι στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της NASA, διαπιστώσατε ότι
ένα υποθετικό είδος οργανισμού από τον πλανήτη Kepler 438b, είχε νουκλεϊκά οξέα
που αποτελούνταν από δύο διαφορετικά είδη νουκλεοτιδίων, την Χιψίνη (Χ) και την
Ζετίνη (Ζ), ενώ τα αμινοξέα, με βάση τα οποία συνθέτει τις πρωτεΐνες του είναι 12.
Αν ο γενετικός κώδικας του οργανισμού αυτού είναι συνεχής και μη επικαλυπτόμενος,
όπως και ο δικός μας, να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Από πόσα νουκλεοτίδια πρέπει να αποτελείται, τουλάχιστον, κάθε κωδικόνιό του,
ώστε να μπορεί να κωδικοποιήσει και τα 12 διαφορετικά αμινοξέα, και να έχει ένα
κωδικόνιο λήξης; (9μ)
β) Κάποιος συνάδελφός σας, στο εργαστήριο σας ενημέρωσε ότι από την έρευνά του,
διαπιστώθηκε πως ο υποθετικός οργανισμός έχει 5 κωδικόνια λήξης. Μετά την
πληροφορία αυτή, μήπως πρέπει να επανεξετάσετε την απάντηση που δώσατε στο
ερώτημα α; (4μ)
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Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23247 – Β64
Θέμα Δ:
Ι. Η ακόλουθη αλληλουχία νουκλεοτιδίων αποτελεί το μη μεταγραφόμενο
κλώνο ενός γονιδίου που κωδικοποιεί τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου.
A T G T G G C C A G C T G G T A G T C C C T A A
Το ολιγοπεπτίδιο έχει πρωτοταγή δομή:
Μεθειονίνη Τρυπτοφάνη Προλίνη

Αλανίνη

Γλυκίνη

Σερίνη

Προλίνη

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποια είναι τα κωδικόνια του mRNA που είναι υπεύθυνα για την ένταξη καθενός
από τα αμινοξέα του ολιγοπεπτιδίου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (2μ)
β) Ποιο από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε στο προηγούμενο ερώτημα,
αποτελεί απόδειξη ότι ο Γενετικός Κώδικας είναι εκφυλισμένος; (2μ)
γ) Ποια είναι τα αντικωδικόνια των μορίων tRNA που αναμίχθηκαν κατά σειρά
στην παραγωγή του ολιγοπεπτιδίου; (2μ)
δ) Να υποδείξετε μια πιθανή γονιδιακή μετάλλαξη στο γονίδιο που θα έχει ως
αποτέλεσμα την σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου με 5 αμινοξέα, αντί για 7 αμινοξέα. (6μ)
ΙΙ. Στο γαμέτη ενός υποθετικού διπλοειδούς οργανισμού που παράγεται αμφιγονικά
υπάρχουν 0,4 pg DNA και 4 χρωμοσώματα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποια είναι η ποσότητα του DNA στο ζυγωτό του οργανισμού και ποιος είναι ο
αριθμός των χρωμοσωμάτων του. (4μ)
β) Ποια είναι η ποσότητα του DNA σε ένα μεταφασικό σωματικό κύτταρό του
οργανισμού αυτού; Ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων και των αδελφών
χρωματίδων στο κύτταρο αυτό; (6μ)
γ) Σε κάποιον από τους οργανισμούς αυτού του είδους διαπιστώθηκε ότι το
4ο χρωμόσωμα των σωματικών κυττάρων του υπάρχει τρεις, αντί για δύο φορές.
Σε αυτόν τον οργανισμό, που προφανώς φέρει μια αριθμητική χρωμοσωμική
μετάλλαξη, ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων στα σωματικά κύτταρά του;
(3μ)
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
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Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23248 – Β65
Θέμα Β:
ΙΙ. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται
το Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας.
α) Πώς ονομάζονται τα στάδιά του 1, 2 και 3; (3μ)
β) Να ονομάσετε 3 τμήματα του ευκαρυωτικού κυττάρου που συμβαίνει το στάδιο
1 και 3 τμήματα του ευκαρυωτικού κυττάρου που συμβαίνει το στάδιο 2. (6μ)
γ) Με ποιο τρόπο οι πρωτεΐνες συμμετέχουν στο στάδιο 1 και στο στάδιο 2; Να
αναφέρετε τα ονόματα δύο συγκεκριμένων πρωτεϊνών που παίζουν κρίσιμο ρόλο
στα στάδια αυτά. (4μ)
Θέμα Δ:
ΙΙ. Ένας διπλοειδής οργανισμός που αναπαράγεται αμφιγονικά έχει στα σωματικά
κύτταρά του 6 χρωμοσώματα, ενώ η μάζα του DNA του κατά τη διάρκεια της
πρόφασης της μιτωτικής διαίρεσης είναι 20 pg. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πόσα ζευγάρια ομόλογων χρωμοσωμάτων έχει ο οργανισμός αυτός; (3μ)
β) Πόσοι είναι οι διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμοσωμάτων πατρικής και μητρικής
προελεύσεως που υπάρχουν στους γαμέτες του; (5μ)
γ) Ποια είναι η μάζα του DNA του σε ένα προϊόν της 1ης μειωτικής διαίρεσης και σε
έναν γαμέτη; (5μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23249 – Β66
Θέμα Β:
Ι. Ανάμεσα στις φάσεις της μιτωτικής διαίρεσης περιλαμβάνονται η πρόφαση
και η τελόφαση. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιες είναι οι αλλαγές που γίνονται κατά το στάδιο της πρόφασης και
σχετίζονται με τη μορφή της χρωματίνης και τον πυρήνα; (6μ)
β) Για ποιο λόγο η τελόφαση θεωρείται ως μια αντίστροφη πρόφαση, σε σχέση
με τις αλλαγές που αναφέρατε στο α. ερώτημα; (6μ)
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Κεφάλαιο 4

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23250 – Β67 (Κεφ. 2, 4)
Θέμα Β:
Ι. Ένας λόγος για τον οποίο κάθε οργανίδιο του κυττάρου είναι ικανό να φέρει
σε πέρας τον συγκεκριμένο βιολογικό ρόλο του, είναι τα συγκεκριμένα ένζυμα
που περιέχει. Έχοντας ως γνώμονα την πρόταση αυτή:
α) Να ονομάσετε δύο ένζυμα του πυρήνα που είναι απαραίτητα στη λειτουργία
του γενετικού υλικού και να προσδιορίσετε τη δράση τους.(6μ)
β) Να ονομάσετε την κατηγορία των ενζύμων που δρουν στα λυσοσώματα και να
προσδιορίσετε τη δράση τους. (2μ)
γ) Να ονομάσετε ένα ένζυμο των υπεροξειδιοσωμάτων και να προσδιορίσετε
τη δράση του. (4μ)
ΙΙ. Στα δομικά στοιχεία του κυτταρικού σκελετού περιλαμβάνονται οι
μικροσωληνίσκοι. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιες είναι οι δομές που σχηματίζουν οι μικροσωληνίσκοι στα ζωικά κύτταρα
και παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την πυρηνική διαίρεση; (3μ)
β) Σε ποιο στάδιο του κυτταρικού κύκλου ή της πυρηνικής διαίρεσης
δημιουργείται κάθε μια από τις δομές που αναφέρατε στο ερώτημα α; (4μ)
γ) Να εξηγήσετε τη σημασία των μικροσωληνίσκων ώστε να εξασφαλίζεται ότι
καθένα από τα προϊόντα της μιτωτικής διαίρεσης θα έχει πάρει τον σωστό αριθμό
και είδος χρωμοσωμάτων του είδους του. (6μ)
Θέμα Δ:
Ι. Ο ένας από τους δύο κλώνους του DNA αποτελείται από αζωτούχες βάσεις
που το % ποσοστό τους αναγράφεται στον πίνακα:
Αζωτούχες βάσεις
A
T
G
C
% ποσοστό
30
10
25
35
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιο είναι το % ποσοστό των αζωτούχων βάσεων στον συμπληρωματικό κλώνο; (2μ)
β) Ποιο είναι το % ποσοστό του συνόλου των Αδενινών και Θυμινών στο δίκλωνο
μόριο; (5μ)
γ) Αν ο κλώνος του ερωτήματος α, χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνθεση
ενός μορίου RNA, ποιο θα είναι το % ποσοστό των αζωτούχων βάσεων στο RNA
που θα παραχθεί; (5μ)
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23252 – Β69
Θέμα Β:
Ι. Μια από τις ιδιότητες, χάρη στις οποίες το DNA είναι κατάλληλο για
γενετικό υλικό είναι ότι μπορεί να αντιγράφεται και μάλιστα με ακρίβεια,
ώστε να μεταβιβάζει με πιστότητα τις γενετικές πληροφορίες από κύτταρο
σε κύτταρο και από γενιά σε γενιά.
α) Σε ποιο στάδιο της ζωής του ευκαρυωτικού κυττάρου γίνεται η αντιγραφή του
DNA στον πυρήνα; Πώς χαρακτηρίζεται ο τρόπος αντιγραφής του και γιατί; (3μ)
β) Να αναφέρετε την αρχή που διέπει την αντιγραφή και να περιγράψετε τον
ιδιαίτερο μηχανισμό που εξασφαλίζει την πιστότητά της. (3μ)
γ) Αν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής ενός γονιδίου που μεταγράφεται σε mRNA
συμβεί μια γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάστασης, είναι βέβαιο πως θα μεταβληθεί
και η αλληλουχία των αμινοξέων της πρωτεΐνης, που αυτό το γονίδιο καθορίζει;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (6μ)
ΙΙ. Το ριβόσωμα αποτελεί την κυτταρική δομή στην οποία διεξάγεται η μετάφραση.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Από ποια είδη χημικών μορίων αποτελείται ένα ριβόσωμα; Σε ποιό τμήμα, ή δομή
του κυττάρου παράγεται καθένα από τα μόρια αυτά; (5μ)
β) Με ποια είδη χημικών μορίων αλληλεπιδρά το ριβόσωμα, ώστε να γίνει δυνατή
η διαδικασία της μετάφρασης; Ποια είναι η σημασία των μορίων αυτών στη
διεξαγωγή της μετάφρασης; (5μ)
γ) Σε ποια τμήματα και δομές του κυττάρου βρίσκονται ριβοσώματα; (3μ)
Θέμα Δ:
Ι. Στο διάγραμμα εικονίζεται η μεταβολή
της ποσότητας του DNA ενός κυττάρου
που υφίσταται μίτωση.
α) Να τοποθετήσετε στον πίνακα που ακολουθεί,
κάτω από τις φάσεις (Μεσόφαση, Μετάφαση,
Ανάφαση κ.τ.λ.) το διάστημα (π.χ. ΔΕ, ΟΑ, ΑΒ, ΒΓ κ.τ.λ.)
που αντιστοιχεί κάθε μια από τις φάσεις αυτές, και να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας: (8μ)
Φάση
Μεσόφαση
Πρόφαση
Μετάφαση
Ανάφαση
Τελόφαση
Χρονικό Διάστημα
β) Αν ο οργανισμός στον οποίο ανήκει το κύτταρο αυτό είναι διπλοειδής και
αμφιγονικά αναπαραγόμενος, να προσδιορίσετε την ποσότητα του DNA που
έχουν οι γαμέτες του. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (4μ)
II. Στο σχήμα εικονίζεται ένα κύτταρο που υφίσταται
κυτταρική διαίρεση. Με βάση τις πληροφορίες που σας
παρέχει το σχήμα να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιος είναι ο αριθμός των εικονιζόμενων χρωμοσωμάτων
και ο αριθμός των αδελφών χρωματίδων του κυττάρου; (4μ)
β) Ποιο/α είδος/η κυτταρικής διαίρεσης εικονίζει
το σχήμα; Σε ποια φάση βρίσκεται η διαίρεση/σεις αυτή/ές;
Nα αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας. (9μ)
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ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23253 – Β70
Θέμα Β:
Ι. Η ουσία από την οποία αποτελούνται τα χρωμοσώματα, λόγω του ότι βάφεται
με τη χρήση κατάλληλων χρωστικών, χαρακτηρίζεται χρωματίνη. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:
α) Από τι αποτελείται από χημική άποψη, η χρωματίνη; (3μ)
β) Πώς γίνεται αντιληπτή η χρωματίνη στο κύτταρο που βρίσκεται στη μεσόφαση; (3μ)
γ) Σε ποια φάση της μίτωσης η χρωματίνης παρουσιάζει το μέγιστο βαθμό
συμπύκνωσης. Ποια είναι η μορφή των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της
φάσης αυτής; (6μ)
ΙΙ. Η μείωση, εκτός από ένα είδος διαίρεσης που εξασφαλίζει την παραγωγή
απλοειδών γαμετών, ώστε το ζυγωτό να έχει τον κανονικό διπλοειδή αριθμό
χρωμοσωμάτων, ταυτόχρονα συμβάλλει και στην αύξηση της γενετικής
ποικιλομορφίας.
α) Να ονομάσετε 2 μηχανισμούς που δρουν κατά τη διάρκεια της μείωσης
συμβάλλοντας στην αύξηση της γενετικής ποικιλομορφίας. (3μ)
β) Σε ποιο στάδιο της μείωσης δρα ο μηχανισμός που δημιουργεί νέους
συνδυασμούς γονιδίων που βρίσκονται στο ίδιο ζευγάρι ομόλογων
χρωμοσωμάτων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (5μ)
γ) Ποιο στάδιο της μείωσης είναι το αποφασιστικό για τη δημιουργία νέων
συνδυασμών γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά ζευγάρια ομόλογων
χρωμοσωμάτων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (5μ)
Θέμα Δ:
Ι. Ένα μικρό γονίδιο που κωδικοποιεί την παραγωγή ενός ολιγοπεπτιδίου έχει
την ακόλουθη διαδοχή νουκλεοτιδίων:
19

20

21

22

23

C T A T G C C C A A A T C G T A A C C
G A T A C G G G T T T A G C A T T G G
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται το ολιγοπεπτίδιο που θα συντεθεί; Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (4μ)
β) Το τρίτο κατά σειρά μόριο tRNA που θα αξιοποιηθεί στη σύνθεση του
ολιγοπεπτιδίου τι αντικωδικόνιο θα έχει; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (3μ)
γ) Αν κατά την αντιγραφή του μορίου του DNA γίνει μια μετάλλαξη στην οποία,
μεταξύ του 16ου και 17ου ζευγαριού νουκλεοτιδίων προστέθηκε το ζευγάρι C
(στον πάνω κλώνο) και G (στον κάτω κλώνο), το ολιγοπεπτίδιο που θα συντεθεί,
πόσα αμινοξέα θα έχει; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (5μ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

T
A

G
C

A
T

C
G

ΙΙ. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή στην ποσότητα του DNA
των κυττάρων ενός είδους οργανισμού κατά τη διάρκεια της μειωτικής διαίρεσης.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
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α) Ποιο από τα διαστήματα (ΟΑ, ΑΒ, ΒΓ κ.τ.λ.) αντιστοιχεί:
• Στη μεσόφαση, πριν την έναρξη της μειωτικής διαίρεσης;
• Στη μετάφαση της 1ης μειωτικής διαίρεσης;
• Στην πρόφαση της 2ης μειωτικής διαίρεσης; (6μ)
β) Σε ποιο από τα χρονικά διαστήματα του διαγράμματος γίνεται ο
αποχωρισμός των ομόλογων χρωμοσωμάτων; Σε ποια φάση της μειωτικής
διαίρεσης αντιστοιχεί το στάδιο αυτό; (3μ)
γ) Ποια είναι η ποσότητα του DNA του ζυγωτού που δημιουργείται σε αυτό
το είδος οργανισμού; Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας. (4μ)

ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_ 23254 – Β71
Θέμα Β:
Ι. H Κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς διαφέρει από την
κυτταρική διαίρεση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, ωστόσο και στις δύο
κατηγορίες οργανισμών, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί ο αυτοδιπλασιασμός
του DNA.
α) Να περιγράψετε την κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς και
να εξηγήσετε ποιες είναι σε γενικές γραμμές οι διαφορές της από την κυτταρική
διαίρεση των ευκαρυωτικών οργανισμών. (6μ)
β) Να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητο πριν τη διεξαγωγή τους, να έχει προηγηθεί ο
αυτοδιπλασιασμός του DNA. (6μ)
ΙΙ. Στα διάφορα στάδια της σύγχρονης έκφρασης του Κεντρικού Δόγματος της
Βιολογίας μετέχουν διαφορετικά είδη ενζύμων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Πώς ονομάζεται το κύριο ένζυμο της Αντιγραφής, πώς δρα κατά τη διεξαγωγή
της; (5μ)
β) Πώς ονομάζεται το ένζυμο που παίρνει μέρος στη Μεταγραφή, πώς δρα κατά
τη διεξαγωγή της; (3μ)
γ) Να αναφέρετε δύο διαφορές ανάμεσα στη δράση του κύριου ενζύμου της
Αντιγραφής και στη δράση του ενζύμου της Μεταγραφής. (5μ)
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