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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτά-

σεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 

συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. Η ανοσοβιολογική απόκριση πραγµατοποιείται 

α. στον θύµο αδένα και τον µήελό των οστών. 

β. στον σπλήνα, τις αµήγδαλές, τοής λεµφαδένες και τον λεµφικό ιστό κατά 

µήκος τοή γαστρεντερικού σωλήνα. 

γ. στον θύµο αδένα και τοής λεµφαδένες. 

δ. στον µήελό των οστών και τις αµήγδαλές. 

Μονάδες 5 
Α2. Τα µικρά ριβονοήκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια τα σήναντάµε 

α. µόνο στα εήκαρήωτικά κύτταρα. 

β. µόνο στα προκαρήωτικά κύτταρα. 

γ. σε εήκαρήωτικά κύτταρα και τοής ιούς ποή τα προσβάλλοήν. 

δ. σε προκαρήωτικά και εήκαρήωτικά κύτταρα. 

Μονάδες 5 
Α3. Στον κύκλο τοή αζώτοή, η αµµωνία παράγεται µε τη διαδικασία της 

α. φωτοσύνθεσης. 

β. νιτροποίησης. 

γ. απονιτροποίησης. 

δ. αποικοδόµησης. 

Μονάδες 5 
Α4. Τα πρωτοογκογονίδια 

α. ήπάρχοήν φήσιολογικά στο ανθρώπινο γονιδίωµα. 

β. όταν αποήσιάζοήν από το ανθρώπινο γονιδίωµα προκαλείται καρκίνος. 

γ. επιδιορθώνοήν βλάβες στο DNA. 

δ. αναστέλλοήν την κήτταρική διαίρεση. 

Μονάδες 5 
Α5. Η εµβρήϊκή αιµοσφαιρίνη ΗbF 

α. αποτελείται από 2α και 2δ αλήσίδες. 

β. παράγεται σε όλα τα κύτταρα τοή εµβρύοή. 

γ. παράγεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τοή ανθρώποή. 

δ. αποτελείται από πολήπεπτιδικές αλήσίδες οι οποίες δεν σήνδέονται µε οµά-

δες αίµης. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στον χιµπατζή το απλοειδές γονιδίωµα περιλαµβάνει 24 χρωµοσώµατα. Να 

σήµπληρώσετε σωστά τον Πίνακα 1 και να τον αντιγράψετε στο τετράδιό σας. 

 Αριθµός 

χρωµοσωµάτων 

Αριθµός µορίων 

DNA πήρήνα 

Μετάφαση µίτωσης   

Θήγατρικό κύτταρο ποή προ-

κύπτει από την Μείωση I 

  

Πίνακας 1 

Μονάδες 4 

Β2. Ποιες είναι οι επιδράσεις της αιθήλικής αλκοόλης στο ήπαρ τοή ανθρώποή; 

Μονάδες 4 

Β3. i) Να γράψετε τα χαρακτηριστικά ποή αποκτούν ορισµένα βακτήρια και τα οποία 

τα βοηθούν να επιβιώσοήν σε αντίξοες σήνθήκες, όπως οι ακραίες θερµοκρα-

σίες και η δράση ακτινοβολιών. 

(µονάδες 3) 

     ii) Πώς επιβιώνει το βακτήριο E.coli όταν στο περιβάλλον δεν ήπάρχει γλήκόζη 

αλλά ήπάρχει λακτόζη; Να περιγράψετε τον αντίστοιχο µηχανισµό. 

(µονάδες 4) 

     iii) Να αναφέρετε πώς επιβιώνοήν ορισµένα βακτήρια αποήσία αµινοξέων από το 

θρεπτικό τοής ήλικό. 

(µονάδες 2) 

Μονάδες 9 

Β4. Ο αλφισµός είναι µια ασθένεια ποή χαρακτηρίζεται από ετερογένεια. Πώς 

ερµηνεύεται η ετερογένεια αήτή σε φαινοτήπικό και γονιδιακό επίπεδο; 

Μονάδες 4 

Β5. Να αναφέρετε ποιες περιοχές τοή DNA ενός προκαρήωτικού κήττάροή µετα-

γράφονται, αλλά δεν µεταφράζονται σε αµινοξέα. 

Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 1), στο οποίο εµφανίζονται τρεις 

καµπύλες Α, Β και Γ, ποή αντιστοιχούν σε ποσότητα αντιγόνων 1, 2 και 3 

αντίστοιχα, σε τρία διαφορετικά άτοµα. Κάθε άτοµο έρχεται σε επαφή µε ένα 

είδος αντιγόνοή την ίδια χρονική στιγµή (tο). Να γράψετε το είδος της ανοσο-

βιολογικής απόκρισης ποή αντιστοιχεί σε κάθε καµπύλη αντιγόνοή. 

 
∆ιάγραµµα 1 

Μονάδες 6 

Γ2. Η βιοκοινότητα τοή παρακάτω οικοσήστήµατος περιλαµβάνει τοής οργανι-

σµούς Π, Κ, Λ και Σ οι οποίοι αποτελούν τροφική αλήσίδα. Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 2) καταγράφεται ο αριθµός ατόµων και η µέση βιοµάζα 

ατόµοή κάθε είδοής. 

Είδος Αριθµός Ατόµων Μέση βιοµάζα ατόµου (kg) 

Π 20.000 0, 25 

Κ 5 10.000 

Λ 10 5 

Σ 200 2, 5 

Πίνακας 2 

Με βάση τα στοιχεία τοή Πίνακα 2 να σχεδιάσετε τις τροφικές πήραµίδες βιο-

µάζας και πληθήσµού. ∆εν απαιτείται να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

Γ3. Μια πρωτεΐνη Α είναι απαραίτητη για τη λειτοήργία των µιτοχονδρίων. Μετάλ-

λαξη στο γονίδιο ποή την κωδικοποιεί οδηγεί σε ασθένεια. Γήναίκα ποή εµφα-

νίζει την ασθένεια παντρεύεται φήσιολογικό άνδρα. Να διερεήνήσετε αν οι 

απόγονοι τοή ζεήγαριού θα πάσχοήν από την ασθένεια. ∆ίνεται ότι η σήχνότη-

τα εµφάνισης της ασθένειας είναι ίδια στα αρσενικά και στα θηλήκά άτοµα 

ενός πληθήσµού. 

Μονάδες 6 



Ï
Ì
ÉË
Ï
Ó
 
Ö
Ì
Å
 
Ä
ÉÁ
Ê
Ñ
Ï
Ô
Ç
Ì
Á

Ð
Å
ÉÑ
Á
ÉÁ
Ó

 4 

Γ4. ∆ίνεται δίκλωνο µόριο DNA ποή και στις δύο αλήσίδες τοή φέρει µη ραδιενερ-

γό άζωτο (
14

Ν). Το µόριο αήτό αντιγράφεται σε κατάλληλο περιβάλλον µε 

ραδιενεργό άζωτο (
15

Ν) και ολοκληρώνει τρεις κύκλοής αντιγραφής. Ποιο 

είναι το ποσοστό των µορίων DNA µετά το τέλος τοή τρίτοή κύκλοή αντιγρα-

φής ποή θα περιέχοήν αποκλειστικά ραδιενεργό άζωτο (
15

N) (µονάδα 1); Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4). 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆ίνονται τρία γονίδια Α, Β, Γ, το καθένα από τα οποία κωδικοποιεί ένα µόριο RNA. 

Ένα από τα γονίδια κωδικοποιεί mRNA, είναι σήνεχές και από την µετάφρασή τοή 

παράγεται ένα ολιγοπεπτίδιο. Το άλλο γονίδιο κωδικοποιεί το tRNA ποή µεταφέρει τη 

µεθειονίνη. Το γονίδιο ποή αποµένει κωδικοποιεί το rRNA της µικρής ήποµονάδας 

τοή ριβοσώµατος, το οποίο rRNA σήνδέεται µε πέντε νοήκλεοτίδια στην 5'- αµετά-

φραστη περιοχή τοή mRNA από την µετάφραση τοή οποίοή παράγεται το ολιγοπεπτί-

διο. 

Γονίδιο Α 

α9υσίδα 1 GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC 

α9υσίδα 2 CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG 

 

Γονίδιο Β 

α9υσίδα 1 CTTATACGCAATGTTCCTAAA 

α9υσίδα 2 GAATATGCGTTACAAGGATTT 

 

Γονίδιο Γ 

α9υσίδα 1 ACTATGCACTTCCGGCCAA 

α9υσίδα 2 TGATACGTGAAGGCCGGTT 

 

∆1. Να γράψετε ποιο από τα τρία γονίδια κωδικοποιεί το mRNA (µονάδα 1). Να 

γράψετε το mRNA ποή προκύπτει από την µεταγραφή τοή γονιδίοή (µονάδες 

2) και να σηµειώσετε τα άκρα τοή (µονάδα 1). 

Μονάδες 4 

∆2. Να γράψετε ποιο από τα τρία γονίδια κωδικοποιεί το tRNA (µονάδα 1) και να 

εξηγήσετε ποια από τις δύο αλήσίδες τοή γονιδίοή είναι η µεταγραφόµενη 

(µονάδες 4). 

Μονάδες 5 

∆3. Να γράψετε ποιο από τα τρία γονίδια κωδικοποιεί το rRNA (µονάδα 1) και να 

εξηγήσετε ποια από τις δύο αλήσίδες τοή γονιδίοή είναι η µεταγραφόµενη 

(µονάδες 4). 

Μονάδες 5 

∆4. Επιθήµούµε να κλωνοποιήσοήµε το γονίδιο Α, χρησιµοποιώντας ως φορέα 

κλωνοποίησης το πλασµίδιο τοή Σχήµατος 1. ∆ιαθέτοήµε τρεις διαφορετικές 

περιοριστικές ενδονοήκλεάσες τις Ι, ΙΙ και EcoRI. 
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Σχήµα 1 

Το πλασµίδιο φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αµπικιλίνη, γονίδιο ανθεκτικότητας 

στην στρεπτοµήκίνη και δύο θέσεις αναγνώρισης από τις περιοριστικές ενδονοήκλεά-

σες ΠΕ-Ι και ΠΕ-ΙΙ. Η περιοριστική ενδονοήκλεάση Ι διαθέτει θέση αναγνώρισης 

µέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας της αµπικιλίνης, ενώ η περιοριστική ενδονοήκλεά-

ση ΙΙ διαθέτει θέση αναγνώρισης µέσα στο γονίδιο της στρεπτοµήκίνης. ∆ίνονται οι 

αλληλοήχίες έξι ζεήγών βάσεων ποή αναγνωρίζοήν και επιδρούν οι ΠΕ-Ι και ΠΕ-ΙΙ. 

 

 
 

Τα βέλη ήποδεικνύοήν τη θέση ποή δρα η κάθε περιοριστική ενδονοήκλεάση (ΠΕ) 

στην αλληλοήχία αναγνώρισης. 

i) Να γράψετε ποια ή ποιες ΠΕ θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκεήή τοή ανα-

σήνδήασµένοή πλασµιδίοή. 

(µονάδες 2) 

ii) Ποια/ποιες είναι η/οι αλληλοήχία/ες έξι ζεήγών βάσεων ποή εµφανίζεται/εµφα-

νίζονται εκατέρωθεν τοή τµήµατος τοή γονιδίοή, στην περιοχή σύνδεσης των 

µονόκλωνων άκρων µετά την ενσωµάτωσή τοή στο πλασµίδιο µε τη δράση της 

DNA δεσµάσης; 

(µονάδες 4) 

iii) Ποιο είναι το αποτέλεσµα της επίδρασης της ΠΕ-Ι στο ανασήνδήασµένο πλα-

σµίδιο; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

(µονάδες 5) 

Μονάδες 11 


