ΑΠΟΛΥΤ ΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣ Γ΄ Τ ΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟ Υ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤ Η 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤ ΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΕΤ ΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο

Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τ ετ ράδ ιό σας τον αριθμό τη ς
ερώτησης κα ι δ ίπλα το γράμμα που αντιστο ιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε μ ια σ υνεχή καλλιέργεια η ανάπτυξη των μ ικροοργανισμών βρίσ κετα ι
δια ρκώς σε:
α. λανθάνουσα φάση
β. στατική φάση
γ. εκθετ ική φάση
δ. φάση θανάτου.
Μονάδες 5
2.Το πλασμίδ ιο Ti χρησ ιμοπο ιείτα ι στη διαδ ικασ ία:
α. δημιο υργίας δ ιαγονιδ ιακών ζώων
β. δημιο υργίας δ ια γονιδ ια κών φυτών
γ. παραγωγής ιντερφερόνης
δ. παραγωγής ινσουλίνης.
Μονάδες 5
3.Στα προκαρυωτ ικά κύττα ρα το γενετ ικό υλικό είνα ι:
α. γραμμ ικό δ ίκλωνο DNA
β. γραμμ ικό μονόκλωνο DNA
γ. κυκλικό δ ίκλωνο DNA
δ. κυκλικό μονόκλωνο DNA.
Μονάδες 5
4.Στη μικροέγχυση χρησ ιμοπο ιούντα ι:
α. Τ-λεμφοκύτταρα
β. μετασχηματ ισμ ένα βακτήρια
γ. γονιμοπο ιημένα ωάρια ζώων
δ. καρκινικά κύτταρα.
Μονάδες 5
5.Οι
α.
β.
γ.
δ.

π εριο ριστ ικές ενδονο υκλεάσ ες :
συμμετέχουν στην ωρίμανση του RNA
είνα ι απα ρα ίτητες για την ένα ρξη της α ντιγρα φής
συμμετέχουν στη μ εταγραφή το υ DNA
κόβουν το DNA σε καθορισμ ένες θέσ εις.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2 ο
Α.
Η διαδ ικασ ία της α ντ ιγραφής το υ DNA χαρακτη ρίζετα ι από μεγάλη τα χύτητα
κα ι ακρίβ εια, που οφείλετα ι κυρίως στη δράση ενζύμων κα ι συμπλόκω ν
ενζύμων.
1.Πο ια από τα παρακάτω σ υμμετ έχουν στην αντ ιγρα φή του DNA:
DNA πολυμ ερά σες, DNA ελικάσες, π εριο ριστ ικές ενδονουκλεάσ ες,
πριμόσωμα, επ ιδ ιο ρθωτ ικά ένζυμα, DNA δεσμάση;
Μονάδες 5
2.Να γράψ ετε ονομαστ ικά τα ένζυμα που πα ίρνο υν μ έρος στην επ ιδ ιόρθωσ η
του DNA.
Μονάδες 5
Β.
1.Πότε ένα ς μ ικροοργα νισμός χαρακτη ρίζετα ι υποχρεωτ ικά α ερόβ ιο ς;
Μονάδες 5
2.Τι είνα ι το πολύσωμα;
Μονάδες 5
3.Πο ια κωδ ικό νια ονομάζοντα ι συνώνυμα;
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3 ο
Η Βιοτεχνολογία συμβάλλει αποτελεσματ ικά στην έγκα ιρη δ ιάγνωση,
πρόληψη κα ι θεραπεία δ ιαφό ρων ασθ ενειών.
Α. Να περιγράψετ ε τη δ ιαδ ικασ ία πα ραγωγής μο νοκλωνικών αντ ισωμάτων
για ένα επ ιλεγμ ένο αντ ιγόνο.
Μονάδες 9
Β. Να γράψετ ε τα βήματα
που απαιτούντα ι για την παραγωγή μ ια ς
φαρμακευτ ικής πρωτ εΐνης α νθρώπ ινης προέλευσης από ένα δ ιαγονιδ ιακό
ζώο.
Μονάδες 9
Γ. Να περιγράψετ ε τη δ ιαδ ικασ ία παρα γωγής των εμβολίων υπομονάδων.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4 ο
Ένα ανθρώπ ινο σωματ ικό κύττα ρο έχει 46 χρωμοσώματα.
Α.1.Πόσα μόρια DNA συνολικά υπάρχο υν στα χρωμοσ ώματα του
συγκεκριμ ένου κυττά ρου, στο στάδ ιο τ ης μετάφαση ς της μ ίτωσης;
Μονάδες 2
2. Να δ ικα ιολο γήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4
Β. Να περιγράψετ ε τις χαρα κτηριστ ικές μορφές, μ ε τις οποίες εμφα νίζετα ι το
γενετ ικό υλικό ενός ευκαρυωτ ικο ύ κυττάρου, ανάλογα μ ε το στάδιο το υ
κυτταρικού κύκλο υ που βρίσκετα ι.
Mονάδες 9
Γ.

Έστω ένα τμήμα μεταγρα φόμενου κλώνου DNA με
αλληλουχία βάσεων:
5΄- ΤCΑ CGG AAT TTC TAG CAT -3΄ .

την

ακόλο υθη

1.Με δεδομ ένο ότ ι δε μεσολαβ εί στάδ ιο ωρίμανσης, να γράψετ ε το m-RNA
που θα προκύψ ει από τη μετα γρα φή του παραπάνω τμήματος DNA,
σημειώνοντας τα υτόχρονα τη θέση του 5΄ και 3΄ ά κρο υ του m-RNA.
Μονάδες 3
2.Να γρα φούν τα αντ ικωδ ικόνια των t-RNA μ ε τη σειρά που σ υμμετέχουν στη
μετάφραση του παραπάνω m- RNA.
Mονάδες 7

ΟΔΗΓΙΕΣ (για το υς εξε ταζόμε νο υς)
Στο τετράδ ιο να γράψ ετε μόνο τα προ καταρκτ ικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
εξετα ζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μ ην τα αντ ιγράψ ετε στο τετ ράδ ιο.
Να γράψετ ε το ονοματεπώνυμό σας στ ο πάνω μέρος τ ων φωτοαντ ιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμ ιά άλλη σημείωση δ εν επ ιτ ρέπετα ι να
γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να πα ραδώσ ετε μαζί μ ε το τετ ράδ ιο κα ι τα
φωτοαντ ίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετ ράδ ιό σα ς σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση επ ιστημονικά τεκμη ριωμένη είνα ι αποδεκτή.
Διά ρκεια εξέτασης: Τ ρεις (3) ώρες μετά τη διανομή τ ων φωτοαντ ιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρηση ς: Μία (1) ώρα μετά τη δ ιανομή των
φωτοαντ ιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤ ΥΧΙΑ!

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Μέσα σ’ ένα φυτικό ευκαρυωτικό κύτταρο, DNA
υπάρχει μόνο :
α) στον πυρήνα
β) στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια
γ) στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες
δ) στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες
Μονάδες 3
2. Το είδος του RNA που μεταφέρει την πληροφορία
για τη σύνθεση της πρωτεΐνης στο ριβόσωμα είναι:
α) το ριβοσωμικό RNA (rRNA)
β) το μικρό πυρηνικό RNA (snRNA)
γ) το αγγελιαφόρο RNA (mRNA)
δ) το μεταφορικό RNA (tRNA)
Μονάδες 3
3. Διαγονιδιακά ονομάζονται τα ζώα στα οποία έχει
τροποποιηθεί το γενετικό τους υλικό με :
α) ακτινοβολία
β) προσθήκη γονιδίων
γ) διασταυρώσεις
δ) υψηλή θερμοκρασία
Μονάδες 3

4. Στη φύση τα πλασμίδια βρίσκονται :
α) στα φυτικά κύτταρα
β) στους ιούς
γ) στα βακτήρια
δ) στα ζωικά κύτταρα
Μονάδες 3
5. Ο γενετικός κώδικας είναι :
α) το σύνολο των χρωμοσωμάτων του κυττάρου
β) η αντιστοίχιση τριπλετών βάσεων σε αμινοξέα
γ) μια συνεχής αλληλουχία αμινοξέων
δ) ο τρόπος ελέγχου της ενζυμικής δράσης στο
κύτταρο
Μονάδες 3
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της
στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της
στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ι
ΙΙ
α. χρωμόσωμα
1. ένζυμο
β. σύμπλεγμα ριβοσωμάτων 2. αποδέσμευση
με mRNA
πολυπεπτιδίου
γ. διαγονιδιακά φυτά
3. πυρήνας
δ. κωδικόνιο λήξης
4. αντοχή στα παράσιτα και στα έντομα
5. πολύσωμα
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις
που ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασμένη,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον
αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ για τις
σωστές ή το γράμμα Λ για τις λανθασμένες.

1. Τα δύο θυγατρικά μόρια που προκύπτουν από το
διπλασιασμό του DNA είναι πανομοιότυπα
μεταξύ τους.
2. Η σύνδεση με δεσμούς υδρογόνου της Α (αδενίνης) με τη
Τ (θυμίνη) είναι τόσο ισχυρή όσο και η σύνδεση της C
(κυτοσίνης) με τη G (γουανίνη).
3. Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών μπορεί να
γίνει από διαγονιδιακά ζώα.
4. Κατά τη μετάφραση της γενετικής πληροφορίας
παράγονται πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα.
5. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens διαθέτει
τη φυσική ικανότητα να μολύνει τα φυτικά
κύτταρα και να μεταφέρει σ΄ αυτά γενετικό υλικό.
Μονάδες 10
Β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Τα
ζώα μπορούν να δημιουργηθούν με
μία μέθοδο που ονομάζεται μικροέγχυση.
2. Το DNA, όπως και το RNA, είναι ένα μακρομόριο
που αποτελείται από
3. Η Γενετική Μηχανική εφαρμόζει τεχνικές με τις οποίες ο
άνθρωπος επεμβαίνει στο
του
κυττάρου.
, δηλαδή
4. Ο Γενετικός Κώδικας είναι μη
κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σ΄ ένα μόνο κωδικόνιο.
που υπάρχει σε
5. Το ένζυμο
ορισμένους ιούς χρησιμοποιεί ως καλούπι το
RNA, για να συνθέσει DNA.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων
είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κυττάρων
κάθε ζωντανού οργανισμού.
α) Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
των χρωμοσωμάτων που παρατηρούνται σ’ ένα
καρυότυπο;
Μονάδες 7
β) Πώς μπορεί να διαπιστωθεί το φύλο ενός
ανθρώπου από τον καρυότυπο των σωματικών
κυττάρων του;
Μονάδες 8
Β. Σ’ ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο και σ’ ένα
ανθρώπινο γαμέτη, ποια διαφορά υπάρχει στο
γονιδίωμά τους και πώς ονομάζονται τα κύτταρα
αυτά λόγω της συγκεκριμένης διαφοράς;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Δίνεται τμήμα διπλής έλικας DNA
-TAC-AGT-GGA-GAA-GCT-ATT| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

-ATG-TCA- CCT- CTT- CGA-TAA-

(αλυσίδα 1)
(αλυσίδα 2)

α) Ποια από τις δυο αλυσίδες είναι αυτή που
μεταγράφεται και γιατί;
Μονάδες 8
β) Ποιο είναι το mRNA που προκύπτει από τη
μεταγραφή της αλυσίδας αυτής;
Μονάδες 8

γ) Δεδομένου ότι το mRNA που προκύπτει από τη
συγκεκριμένη
μεταγραφή
δεν
υφίσταται
διαδικασία ωρίμανσης, να δώσετε τον αριθμό των
αμινοξέων που θα έχει το πεπτίδιο που θα
συντεθεί κατά τη μετάφραση αυτού του mRNA
και να εξηγήσετε πώς προκύπτει ο αριθμός αυτός.
Μονάδες 9

