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Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. β 

Α2. γ 

Α3. α 

Α4. δ 

Α5. Β 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 1 → B 

       2 → A 

       3 → Β 

       4 → Α 

       5 → Α 

       6 → Α 

       7 → Β 

       8 → Β 

 

Β2. 

Σει. 36 ζρνιηθνύ: « Καηά ηελ έλαξμε……ζύκπινθν έλαξμεο ηεο 

πξσηετλνζύλζεζεο.» 

 



 

 

Β3. 

Σει. 57 ζρνιηθνύ: « Έλα ηερλεηό κόξην DNA, πνπ πεξηέρεη…… θαηλνύξγηεο 

ηδηόηεηεο.» 

 

Β4. 

Σει. 117 ζρνιηθνύ: « Η ηλζνπιίλε είλαη…… δηαβήηε.» 

Απνηειείηαη από δύν κηθξά πεπηίδηα, Α θαη Β, πνπ ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο κε 

δηζνπιθηδηθνύο δεζκνύο. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  

Η δηαδηθαζία είλαη ε αληηγξαθή. Ο θαλόλαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο 

παξαβηάζηεθε θαηά ηελ ελζσκάησζε ηεο C (θπηνζίλεο) ε νπνία ζπλδέεηαη κε C 

(θπηνζίλε) κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα. 

Τν ηειηθό δίθισλν κόξην ζα είλαη: 

5’-CTCTTTCTACGTATGCTG-3’ 

3’-GAGAAACATGCATACGAC-5’ 

Δάλ ην ιάζνο επηδηνξζώζεθε είηε από ηε DNA πνιπκεξάζε είηε από ηα 

επηδηνξζσηηθά έλδπκα ηόηε ην δίθισλν κόξην ζα είλαη: 

5’-CTCTTTCTACGTATGCTG-3’ 

3’-GAGAAAGATGCATACGAC-5’ 

 

Γ2. 

DNA ειηθάζε: αλνίγεη θαη μεηπιίγεη ηε δηπιή έιηθα ηνπ DNA. 

Πξηκόζσκα: ζύκπινθν ελδύκσλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα RNA ζηηο 

λενζπληηζέκελεο αιπζίδεο. 

DNA πνιπκεξάζε: α) επηκήθπλζε πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ, β) αληηθαηάζηαζε 

πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ κε δενμπξηβνλνπθιενηίδηα θαη γ) επηδηόξζσζε ιαζώλ. 

Δπηδηνξζσηηθά έλδπκα: επηδηόξζσζε ιαζώλ 



 

 

DNA δεζκάζε: ζπλδέεη ηα θνκκάηηα ηεο αζπλερνύο αιπζίδαο θαη ηα θνκκάηηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο. 

Γ3. 

Κακπύιε Α:κηθξννξγαληζκόο 

Κακπύιε Β : Πξντόλ 

Η θαιιηέξγεηα μεθηλά κε ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ 

βηναληηδξαζηήξα άξα ζε ρξόλν 0. 

Τα επηζπκεηά πξνηόληα παξάγνληαη ηόζν θαηά ηελ εθζεηηθή όζν θαη θαηά ηε ζηαηηθή 

θάζε αλάπηπμεο. 

Γ4. 

Σει 110 ζρνιηθνύ: «Καηά ηε ιαλζάλνπζα θάζε..ζηαηηθή θάζε αλάπηπμεο.» 

0-2 ώξεο: ιαλζάλνπζα 

2-8 ώξεο: εθζεηηθή θάζε 

8-12 ώξεο: ζηαηηθή θάζε 

12-… ώξεο: θάζε ζαλάηνπ 

Γ5. 

Σει 111 ζρνιηθνύ: «Τειηθή θαηεξγαζία.. δελ έρνπλ πξνζκείμεηο.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ θσζθόξνπ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ λνπθιενηηδίσλ 

ηνπ κνξίνπ.  

Τα βαθηήξηα πνιιάπιαζηάδνληαη κε απιή δηρνηόκεζε, ελώ ην DNA αληηγξάθεηαη κε 

εκηζπληεξηηηθό ηξόπν. Μεηά από δύν δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο ζα πξνθύςνπλ ζπλνιηθά 

4 βαηθήξηα ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ ζπλνιηθά 2 κε ξαδηελεξγέο θαη 6 ξαδηελεξγέο 

αιπζίδεο. 

Κάζε αιπζίδα απνηειείηαη από 100.000 λνπθιενηίδηα, άξα ζπλνιηθά ζα έρνπκε 

600.000 ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα. 

Γ2. Τα αληηθσδηθόληα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ θσδηθνλίσλ ηνπ mRNA. 

Τν θσδηθόλην ιήμεο δελ αληηζηνρεί νύηε ζε tRNA νύηε ζε αληηθσδηθόλην. 



 

 

mRNA 5’- AUGGAUCUGGAUCUGACCUGA -3’ 

Γ3. 

Υ 
5’- ATGGATCTGGATCTGACCTGA -3’ 

3’- TACCTAGACCTAGACTGGACT – 5’ 

 

ΚΩΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙΓΑ: Η αιπζίδα Α 

ΜΗ ΚΩΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙΓΑ: Η αιπζίδα Β 

 

Δπηκέιεηα: Φάιθνο Γ. 


