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ΒΙΟΛΟΓΙΑ  θετικής κατεύθυνσης                                  2016-17 
1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 
Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 
1. Ένα ελεύθερο μόριο tRNA μπορεί να συνδεθεί με: 
α. ένα μόνο ειδικό αμινοξύ  
β. οποιοδήποτε διαθέσιμο αμινοξύ  
γ. τρία διαφορετικά αμινοξέα. 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
2. Για να μπορέσει να δράσει η DNA πολυμεράση απαιτούνται:  
Α. πρωταρχικό τμήμα οπωσδήποτε RNA και μονόκλωνη δεσοξυριβονουκλεοτιδική αλυσίδα 

«καλούπι».  
Β. 3΄ ελεύθερο –ΟΗ ολιγονουκλεοτιδίου και μονόκλωνη δεσοξυριβονουκλεοτιδική αλυσίδα 

«καλούπι».  
Γ.3΄ελεύθερο–ΟΗ ολιγονουκλεοτιδίου και μονόκλωνη αλυσίδα «καλούπι» είτε 

δεσοξυριβονουκλεοτιδική είτε ριβονουκλεοτιδική.  
Δ. πρωταρχικό τμήμα είτε RNA, είτε DNA και μονόκλωνη αλυσίδα «καλούπι», είτε 

δεσοξυριβονουκλεοτιδική είτε ριβονουκλεοτιδική.  
3. Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA περιέχεται σε: 
α. γαμέτη 
β. ευκαρυωτικό πυρήνα   
γ. βακτήριο  
δ. νουκλεόσωμα. 
4. Η RNA πολυμεράση προσδένεται : 
α. στον υποκινητή 
β. στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή 
γ. στα εσώνια 
δ. στις αλληλουχίες λήξης. 
5. 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.  
6. Τα ένζυμα που διορθώνουν λάθη κατά την αντιγραφή του DNA είναι … 
α. DNA ελικάσες και DNA δεσμάση. 
β. RNA πολυμεράσες και πριμόσωμα. 
γ. DNA δεσμάση και επιδιορθωτικά ένζυμα. 
δ. DNA πολυμεράσες και επιδιορθωτικά ένζυμα. 

7. 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. 
8. 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. 

9. 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. 
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δ. η μισή στα διπλοειδή κύτταρα σε σχέση με τα απλοειδή. 
10. Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται από την ένωση των νουκλεοτιδίων με 
α. δεσμούς υδρογόνου. 
β. φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. 
γ. πεπτιδικούς δεσμούς. 
δ. ετεροπολικούς δεσμούς. 

11. Εσώνια  υπάρχουν  
α .  στους  ιούς  που  προσβάλλουν  βα κτ ήρια  
β .  στους  ιούς  που  προσβάλλουν  ευκαρυωτικού ς  οργανισμούς  
γ .  στα  βακτήρια  
δ .  στο  ώριμο  mRNA.  

12. Το πολύσωμα είναι δομή που 
α . μπορεί να παρατηρηθεί στο κυτταρόπλασμα των βακτηρίων 
β .  μπορεί  να  παρατηρηθεί  στον  πυρήνα  των  ευκαρυωτικών  κυττάρων  
γ .  υπάρχει  μόνο  στους  ευκαρυωτικούς  οργανισμούς  
δ . επιτρέπει τη μεταγραφή του ίδιου μορίου DNA πολλές φορές . 

 
Β΄ ΟΜΑΔΑ 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
1. Ένας πληθυσμός βακτηρίων Ε. coli αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει τη λακτόζη 
ως πηγή άνθρακα. Όταν η λακτόζη εξαντληθεί προσθέτουμε γλυκόζη. Να περιγράψετε τον 
τρόπο λειτουργίας του οπερονίου της λακτόζης πριν και μετά την προσθήκη της γλυκόζης. 

2. Πώς χρησιμοποιείται ο όρος αδελφές χρωματίδες, σε ποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης 
εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης και πώς μοιράζονται στα δύο νέα κύτταρα;  

3. Κατά την έκφραση των γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης στην E. Coli, όταν γίνεται 
παρουσία λακτόζης πόσα μόρια mRNΑ και πόσα είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων παράγονται;  

4. Η μη κωδική αλυσίδα στην αρχή ενός γονιδίου είναι η  
5'-ATGCATCCGGGCTC TTAGTCTΑ...-3». 

Μελετώνται δύο μεταλλάξεις. Η μετάλλαξη Χ έχει την προσθήκη μιας G, αμέσως μετά το 
υπογραμμισμένο G, και  η  Y μετάλλαξη αφαίρεση της Α (σημειωμένη με κόκκινο). 
Ποια θα είναι η ακολουθία των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας:  

(α)στον «άγριο» τύπο;  
(β) στην μετάλλαξη X; 
(γ) στην μετάλλαξη Y;  
(δ) σε ένα ανασυνδυασμένο μόριο που περιέχει και τις δύο μεταλλάξεις;  

Να σημειώσετε  
(α) την συμπληρωματική αλυσίδα DNA, από το μόριο (δ) και 
(β) την αλυσίδα mRNA που θα προκύψει από αυτό.  

5. Εάν η αναλογία (A + G / T + C) σε μια αλυσίδα DNA είναι 0,7, ποια θα είναι η ίδια αναλογία 
στη συμπληρωματική της;  

6. Η χημική ανάλυση του DNA που απομονώθηκε  από ένα άγνωστο ιό δηλώνει την ακόλουθη 
σύνθεση: 40% αδενίνη, 20% θυμίνη, γουανίνη 15% και 25% κυτοσίνη. Τι σημαίνει αυτό το 
αποτέλεσμα σχετικά με τη δομή του το DNA του ιού;  

7. Ποια είναι η χημική ομάδα (5'-PΟ4
3-, 3'-OH-) στα σημεία α, β, γ και δ στο διάγραμμα που 

ακολουθεί; (το πρόσφατα συντεθειμένο DNA εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα)  

 
8. Το  φύλο  στα  κουνέλια  καθορίζεται  όπως  και  στον  άνθρωπο.  Όταν  ένα φυσιολογικό 
σωματικό κύτταρο θηλυκού κουνελιού βρίσκεται στη μετάφαση, το μήκος του DNA του 
πυρήνα του είναι 1,6m. Με βάση αυτά τα δεδομένα,  το  μήκος  του  συνολικού  DNA  του  κάθε  
φυσιολογικού  γαμέτη αυτού του κουνελιού είναι: 

α)  1,6m,  β)  0,4m,  γ)  0,8m,  δ)  λίγο μεγαλύτερο από 0,4m.  
Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη σωστή  απάντηση και  να αιτιολογήσετε την  επιλογή  σας. 

α 
β 

γ 
δ 
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9. Σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  του  ερωτήματος  8,  θα  είναι  ίδιο  ή  όχι  το συνολικό μήκος του 
DNA όλων των φυσιολογικών γαμετών ενός αρσενικού κουνελιού, με το μήκος  του  συνολικού  
DNA  των  φυσιολογικών  γαμετών ενός θηλυκού κουνελιού; 

 
10. Σε ορισμένους ιούς, το γενετικό υλικό μπορεί να είναι DNA, ενώ σε άλλους να είναι RNA. 
Δίνεται η σύνθεση του γενετικού υλικού για τέσσερις ιούς. Να εξακριβώστε αν το γενετικό 
υλικό κάθε ιού είναι DNA ή RNA και αν το νουκλεϊκό οξύ είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο. 

        ΔΕΙΓΜΑ αδενίνη γουανίνη κυτοσίνη θυμίνη ουρακίλη 

ιός 1 25 24 18 33   

ιός 2 28 22 22   28 

ιός 3 31 19 19 31   

ιός 4 22 19 26   33 

 
11. Μια καλλιέργεια βακτηρίων καλλιεργείται για πολλές γενεές σε ένα μέσο που το μόνο 
διαθέσιμο άζωτο είναι το βαρύ ισότοπο (15N). Η αποικία στη συνέχεια μεταφέρεται σε μέσο 
που περιέχει μόνο (14N) και αναπτύσσεται για μία γενεά. Στη συνέχεια επιστρέφεται σε μέσο 
που περιέχει (15Ν) και αφήνεται να αναπτυχθεί μόνο για μια γενεά. Αν απομονώσουμε το DNA 
από αυτά τα βακτήρια ποιο θα είναι το ποσοστό των βακτηρίων που θα περιέχει μόνο το  (15N); 

12. Βρέθηκε ότι στελέχη του βακτηρίου Escherichia  coli (E.coli) δεν μπορούν να 
διασπάσουν το δισακχαρίτη λακτόζη. Στα στελέχη αυτά, εντοπίστηκαν γονιδιακές μεταλλάξεις. 
Να εξηγήσετε σε ποια ή ποιες θέσεις του οπερονίου της λακτόζης, εκτός από τα δομικά γονίδια, 
έχουν συμβεί αυτές οι μεταλλάξεις.  
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