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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.
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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.
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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
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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
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