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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α1=α
Α2=δ
Α3=γ
Α4=β
Α5=β
ΘΕΜΑ Β
Β1
α=8
β=1
γ=6
δ=5
ε=7
στ=3
Β2
Από το µικρότερο στο µεγαλύτερο έχουµε:
∆ιπλή έλικα DNA
«χάντρες» νουκλεοσωµάτων
ινίδια χρωµατίνης
αδερφές χρωµατίδες
µεταφασικά χρωµοσώµατα
Β3
Σελ 118 σχολικού βιβλίου: «Συνοπτικά τα στάδια….έως και….µετατρέπεται σε ινσουλίνης.».
Γ1
Γ3)Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται η διαφορά οφείλονται στο γεγονός ότι τµήµατα των
γονιδίων των ευκαριωτικών οργανισµών µεταγράφονται αλλά δεν µεταφράζονται : Τέτοια είναι
1) Η 5΄ και 3΄ αµετάφραστες περιοχές του ώριµου mRNA δεν µεταφράζονται
2) Τα εσώνια του ευκαρυωτικού γονιδίου αφαιρούνται από το πρόδροµο mRNA µε τη δράση
των ριβονουκλεοτιδικών σωµατιδίων και δεν υπάρχουν στο ώριµο mRNA, το οποίο
µεταφράζεται.
3) Το κωδικώνιο λήξης του ώριµου mRNA ( UAG, UGA,UAA) δεν µεταφράζεται
4) Ο υποκινητής του γονιδίου και οι αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής δεν µεταγράφονται
και δεν µεταφράζονται.

Γ2
B4)Είναι γνωστό πως στο δίκλωνο DNA η αναλογία των βάσεων

Α+Τ
διαφέρει από είδος σε
G +C

είδος και σχετίζεται µε το είδος του οργανισµού.
Επίσης στο δίκλωνο DNA ισχύει ότι Α=Τ και G=C και %Α=%Τ και %G=%C
1η βακτηριακή καλλιέργεια
Α=28% Τ= 28% G=22% C=22%
Α+Τ 28+28 56
= =1,27
=
G +C 22+22 44
2η Βακτηριακή καλλιέργεια
Α= 28% C=28% T=22% A=22%
Α+Τ 22+22
=
=0,78
G+C 28+28
Οι αναλογίες είναι διαφορετικές άρα τα βακτήρια ανήκουν σε διαφορετικά είδη.

Γ3
Σελ 109 σχολικού βιβλίου « Όταν γίνεται καλλιέργεια….έως και ….αποστειρώνονται πριν από την
χρήση.

ΘΕΜΑ ∆

Στο 3’ άκρο κάθε αλυσίδας υπάρχει ένα ελεύθερο υδροξύλιο (ΟΗ-). Άρα η αλυσίδα I έχει
προσανατολισµό 5’-3’ από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Η αλυσίδα ΙΙ είναι αντιπαράλληλη της Ι. Απέναντι από το 5’ άκρο της µιας βρίσκεται το 3’ άκρο
της άλλης.
∆2.
Σελ.32 σχολικού: «Κατά την έναρξη της µεταγραφής… έως και…. Επιτρέπουν την απελευθέρωση
του.»
∆3. Γονίδιο Α: κωδική αλυσίδα είναι η αλυσίδα ΙΙ και για το γονίδιο Β η αλυσίδα Ι
Σελ.33 σχολικού: «Το µόριο RNA…έως και… ενός γονιδίου.»
∆4. Υποκινητής: σελ.32 σχολικού: «Η RNA πολυµεράση…έως και… αρχή κάθε γονιδίου.»
Επιµέλεια : ∆. Χάλκος

