ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ερωτήσεις 1-2, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. ∆ίκλωνο κυκλικό µόριο DNA περιέχεται σε:
α. γαµέτη
β. ευκαρυωτικό πυρήνα
γ. βακτήριο
δ. νουκλεόσωµα.
Μονάδες 5
2. Ασθένεια που οφείλεται σε αυτοσωµικό επικρατές
γονίδιο είναι η:
α. φαινυλκετονουρία
β. οικογενής υπερχοληστερολαιµία
γ. δρεπανοκυτταρική αναιµία
δ. β-θαλασσαιµία.
Μονάδες 5
Β. Να οριστούν οι παρακάτω έννοιες:
1. Ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης.
2. Συνεχής καλλιέργεια.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 7
Μονάδες 8

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
1. Να περιγράψετε τη διαδικασία για την παραγωγή
στελέχους καλαµποκιού, ποικιλίας Bt.
Μονάδες 10
2. Να περιγράψετε τις διαδικασίες στις οποίες γνωρίζετε
ότι βρίσκει εφαρµογή η ιχνηθέτηση.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 3ο
1. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα µορίου DNA προκαρυωτικού
κυττάρου.
5΄
3΄
GAATTCTTAATGCΑAGATCATAAAGAATTCTAG
CTTAAGAATTACGΤTCTAGTATTTCTTAAGATC
3΄
5΄
Το παραπάνω τµήµα DNA κόβεται µε EcoRI,
προκειµένου να ενσωµατωθεί σε κατάλληλο πλασµίδιο
που έχει κοπεί µε την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση,
µε τελικό σκοπό να εισαχθεί σε βακτήριο για την
παραγωγή φαρµακευτικού πολυπεπτιδίου.
Να βρείτε την αλληλουχία των αµινοξέων του
πολυπεπτιδίου µε χρήση του παρατιθέµενου γενετικού
κώδικα.
Μονάδες 6
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Παρατίθεται ο γενετικός κώδικας.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 8

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

∆ ε ύ τ ε ρ ο
U
U

Π
ρ
ώ
τ
ο
γ
ρ
ά
µ
µ
α

γ ρ ά µ µ α

C

A

UUU
UUC
UUA
UUG

φ α ι ν υ λ α λ α νί ν η
φ α ι ν υ λ α λ α νί ν η
λ ε υ κί ν η
λ ε υ κί ν η

UCU
UCC
UCA
UCG

σερίνη
σερίνη
σερίνη
σερίνη

UAU
UAC
UAA
UAG

τυροσίνη
τυροσίνη
λ ή ξη
λ ή ξη

U
C
A
G

CUU
CUC
CUA
CUG

λ ε υ κί ν η
λ ε υ κί ν η
λ ε υ κί ν η
λ ε υ κί ν η

CCU
CCC
CCA
CCG

προλίνη
προλίνη
προλίνη
προλίνη

CAU
CAC
CAA
CAG

ι σ τ ι δ ίν η
ι σ τ ι δ ίν η
γ λ ο υ τ α µ ί νη
γ λ ο υ τ α µ ί νη

U
C
A
G

Α A U U ι σ ο λ ε υ κί νη
A U C ι σ ο λ ε υ κί νη
A U A ι σ ο λ ε υ κί νη
A U G µ ε θ ε ι ο ν ίν η
έναρξη

ACU
ACC
ACA
ACG

θρεονίνη
θρεονίνη
θρεονίνη
θρεονίνη

A AU
A AC
A AA
A AG

ασπαραγγίνη
ασπαραγγίνη
λ υ σ ί νη
λ υ σ ί νη

U
C
A
G

G GUU
GUC
GUA
GUG

GCU
GCC
GCA
GCG

αλανίνη
αλανίνη
αλανίνη
αλανίνη

GAU
GAC
GAA
GAG

α σ π α ρ τ ι κό ο ξ ύ
U
α σ π α ρ τ ι κό ο ξ ύ
C
γ λ ο υ τ α µ ι νι κό ο ξ ύ A
γ λ ο υ τ α µ ι νι κό ο ξ ύ G

C

β α λ ί νη
β α λ ί νη
β α λ ί νη
β α λ ί νη

Τ
ρ
ί
τ
ο
γ
ρ
ά
µ
µ
α

2. Κατά τον προγεννητικό έλεγχο σε κυοφορούσα γυναίκα,
διαπιστώθηκε ότι το έµβρυο νοσεί από το σύνδροµο
Cri-du-chat (κλάµα της γάτας) και επιπλέον φέρει
αναστροφή στο µικρό βραχίονα του χρωµοσώµατος 3.
α. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
για τη διάγνωση.
Μονάδες 8
β. Βάσει ποιών παρατηρήσεων έγινε η διάγνωση;
Μονάδες 3
ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα φυτό παρατηρούνται, µεταξύ άλλων, οι εξής
χαρακτήρες: Καρπός µεγάλος που ελέγχεται από το γονίδιο
Μ και καρπός µικρός που ελέγχεται από το γονίδιο µ.
Καρπός πλούσιος σε υδατάνθρακες που ελέγχεται από το
γονίδιο Υ και καρπός φτωχός σε υδατάνθρακες που
ελέγχεται από το γονίδιο υ. Έχετε στη διάθεσή σας ένα
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

αµιγές στέλεχος µε καρπό µεγάλο και φτωχό σε
υδατάνθρακες, καθώς και ένα αµιγές στέλεχος µε καρπό
µικρό και πλούσιο σε υδατάνθρακες.
α. Να διασταυρώσετε τα παραπάνω στελέχη και να βρείτε
τους γονότυπους και φαινότυπους των απογόνων της F 1
και F 2 γενιάς.
Μονάδες 4
β. Να αιτιολογήσετε τη φαινοτυπική αναλογία των ατόµων
της F 2 γενιάς.
Μονάδες 9
γ. Έχοντας στη διάθεσή σας τα φυτά της F 2 γενιάς, να
αιτιολογήσετε πώς µπορείτε να αποµονώσετε αµιγή
στελέχη µε φαινότυπο καρπό µεγάλο και πλούσιο σε
υδατάνθρακες, κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις.
Μονάδες 12
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2 ) 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
∆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.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

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
µεταφασικό χρωµόσωµα

Στήλη ΙΙ
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

Β.
1.
2.
3.

Μονάδες 9
Να απαντήσετε στις τρεις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Ποια
οργανίδια
του
ευκαρυωτικού
χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα και γιατί;
Τι είναι το νουκλεόσωµα;
Τι είναι το πολύσωµα;

κυττάρου
Μονάδες 8
Μονάδες 4
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
µεταγραφόµενη αλυσίδα;

που

θα

προκύψει

από

τη

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
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
BΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις προτάσεις 1 έως 3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
συµπλήρωσή της.
1. Τα άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο Kleinefelter
έχουν :
α. 45 χρωµοσώµατα
β. 46 χρωµοσώµατα
γ. 47 χρωµοσώµατα
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

2. Το πρόδροµο mRNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι :
α. ίσο σε µέγεθος µε το ώριµο mRNA
β. µεγαλύτερο σε µέγεθος από το ώριµο mRNA
γ. µικρότερο σε µέγεθος από το ώριµο mRNA.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

3. Η DNA ελικάση :
α. σπάει τους υδρογονικούς δεσµούς στο δίκλωνο µόριο
του DNA
β. τοποθετεί νουκλεοτίδια
γ. επιδιορθώνει λάθη της αντιγραφής
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.1. Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα;
2. Τι είναι ο γονότυπος;
ΘΕΜΑ 2ο
1. Τι είναι οι φαρµακευτικές πρωτεΐνες;

Μονάδες 5
Μονάδες 5

Μονάδες 5

2. Τι γνωρίζετε για τις φάσεις ανάπτυξης µιας κλειστής
καλλιέργειας µικροοργανισµών;
Μονάδες 10
3.

Να περιγράψετε πώς τα µονοκλωνικά αντισώµατα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως θεραπευτικά µέσα.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο
1. Ποια είναι η δοµή του DNA στο χώρο, σύµφωνα µε το
µοντέλο της διπλής έλικας;
Μονάδες 12
2. Να περιγράψετε πώς ρυθµίζεται η γονιδιακή έκφραση
στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
Μονάδες 8
3. Τι γνωρίζετε για τον αλφισµό;

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο
Ένας άνδρας που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιµία
και έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών, παντρεύεται µία
γυναίκα, η οποία δεν πάσχει από υπερχοληστερολαιµία και
έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών. Το ζευγάρι αυτό αποκτά
τρία παιδιά. Το πρώτο εµφανίζει υπερχοληστερολαιµία και
έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών, το δεύτερο δεν πάσχει από
υπερχοληστερολαιµία και έχει προσκολληµένους λοβούς
αυτιών και το τρίτο δεν πάσχει από υπερχοληστερολαιµία
και έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών.
α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 8

β. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι των τριών παιδιών;
Μονάδες 5
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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