
KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Κεφ. 1) 
  

Θέμα 1o 
  

Να σημειώσετε την σωστή απάντηση: 
1.Αν η μια αλυσίδα του DNA έχει λόγο G+C / A+T =3/5,  ο ίδιος λόγος  στην 
συμπληρωματική αλυσίδα  είναι: 
α. 3/5 

β.5/3 

γ. 5 

δ. 3 
  

2.  Το γενετικό υλικό δεν έχει κυκλική μορφή: 
α. στα βακτήρια  
β. σε κάποιους ιούς 
γ. στους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια  
δ. στα χρωμοσώματα 
  

3. Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός: 
α. είναι δεσμός 5’-3’ 
β. συνδέει δύο συμπληρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια 

γ. είναι δεσμός υδρογόνου 

δ. χρειάζεται ένα μόριο νερού για την υδρόλυση του. 
  

4. Ένα φυσιολογικό ανθρώπινο σπερματοζωάριο περιέχει: 
α. 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και ένα Χ ή ένα Υ 

β. 23 χρωμοσώματα 

γ. 22 αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα και ένα ζεύγος φυλετικών  
δ. 23 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα Χ ή ένα Υ 
  

5. Σε ένα διπλοειδές κύτταρο στο τέλος της μίτωσης το γενετικό υλικό των 
δύο θυγατρικών κυττάρων αποτελείται: 
α. από δύο μη αδελφές χρωματίδες κάθε ομόλογου ζεύγους χρωμοσωμάτων 

β. από ένα μόριο DNA κάθε χρωμοσώματος 
γ. από δύο αλυσίδες DNA κάθε χρωμοσώματος  
δ. από όλα τα παραπάνω 

(Μονάδες 15) 
Θέμα 2o  
α. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

 



1.   Κατά την  .................... το DNA των κυττάρων διπλασιάζεται και 
διαιρείται στα θυτατρικά κύτταρα με την διαδικασία της ..................  
2.   Η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων κατά ...................... μέγεθος 
ονομάζεται ................. Η απεικόνιση αυτή μας δείχνει τον ............. και 
την ................... των χρωμοσωμάτων.  
3.   Τα μακρομόρια που σχηματίζουν τα νουκλεοσώματα είναι ............... 
και ................ 
4.   Το DNA  αποτελείται από δύο..................... που σχηματίζουν  στο χώρο 
μια ....................  διπλή ................... 
5. Στο πείραμα του Griffith μερικά .....  ........... βακτήρια ........................ 
σε ............... 

(Μονάδες 15) 
  

β. Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 
    1. Όλα τα ζεύγη των ομόλογων χρωμοσωμάτων περιέχουν χρωμοσώματα 
που είναι μορφολογικά όμοια μεταξύ τους 
    2. Τρία ζεύγη G-C συνδέονται μεταξύ τους με 4 φωσφοδιεστερικούς 
δεσμούς και 4 δεσμούς υδρογόνου 

    3.Οι αλυσίδες του DNA είναι παράλληλες μεταξύ τους 
    4. Μεταξύ των γονιδίων που περιέχονται στα πλασμίδια υπάρχουν και 
γονίδια ανθεκτικά σε αντιβιοτικά 

    5. Οι περισσότερες πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία 
των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών κωδικοποιούνται από γονίδια που 
βρίσκονται στο DNA του πυρήνα.  

(Μονάδες 15) 
 Θέμα 3ο 

1. « Η ποσότητα του DNA είναι ίδια σε όλα τα είδη κυττάρων ενός 
οργανισμού» 

α. Δικαιολογήστε γιατί συμβαίνει αυτό.  
β. Εξηγήστε πως είναι δυνατόν, παρόλη την ομοιότητα του DNA, τα είδη των 
κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισμού να διαφέρουν μεταξύ τους σε δομή 
και λειτουργία 
γ. Υπάρχουν κατηγορίες κυττάρων στις οποίες δεν ισχύει αυτό; 

(Μονάδες 15) 
2.  Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις 
α. Σε τι διαφέρει το γονίδιο από το γονιδίωμα; 
β. Ποια η σημασία του διπλασιασμού του DNA; 

(Μονάδες 15) 
 Θέμα 4ο 
Ένα μόριο DNA αποτελείται από 1000 νουκλεοτίδια.  
α. Πόσες αζωτούχες βάσεις, πεντόζες και φωσφορικές ομάδες περιέχει; 
β. Πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς περιέχει; 
γ. Πόσες ελεύθερες φωσφορικές ομάδες και υδροξύλια περιέχει; 
δ. Αν η Α αποτελεί το 20% των αζωτούχων βάσεων, ποιο είναι το ποσοστό 
και το πλήθος των άλλων βάσεων; 
ε. Πόσοι δεσμοί Η υπάρχουν στο μόριο αυτό; 

 (Μονάδες 25) 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 




