
   
                                                                                                                                             

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»                                                             http://www.epil.gr 

Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα                                        τηλ.:  27210-95352 & 96390    
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α.  Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 

φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της. 
1. Οι DNA πολυµεράσες, µεταξύ άλλων, 

α. καταλύουν την ωρίµανση του πρόδροµου mRΝΑ. 
β. αρχίζουν την αντιγραφή του DNA. 
γ. επιδιορθώνουν λάθη που συµβαίνουν στην αντιγραφή του DNA.  
δ.   συνδέουν τα κοµµάτια της ασυνεχούς αλυσίδας του DNA. 

Μονάδες 3 
 

2. Τα πλασµίδια 
α. είναι δίκλωνα, κυκλικά µόρια DNA µε διάφορα µεγέθη.  
β. απαντούν σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς.  
γ. φέρουν πληροφορίες για πρωτεΐνες µε  αντιγονική δράση. 
δ.    αποτελούν βασικό συστατικό του νουκλεοσώµατος. 

Μονάδες 3 
 

3. Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυµητό τµήµα DNA 
γίνεται µε 
α. χρήση αντιβιοτικών. 
β. χρήση ειδικών µορίων ανιχνευτών. 
γ. ένζυµα πρωτεϊνοσύνθεσης. 
δ.   χρήση βιοαντιδραστήρων. 

Μονάδες 3 
 

4. Η κλωνοποίηση είναι διαδικασία 
α. παραγωγής αντισωµάτων. 
β. δηµιουργίας  πανοµοιότυπων µορίων, κυττάρων ή οργανισµών. 
γ. αύξησης του χρόνου διπλασιασµού των κυττάρων.  
δ. δηµιουργίας της συµπληρωµατικής αλυσίδας σε µονόκλωνο µόριο DNA. 

Μονάδες 3  
 

5. Ως ηµιαυτόνοµα οργανίδια χαρακτηρίζονται 
α. τα µιτοχόνδρια και τα ριβοσώµατα. 
β. οι χλωροπλάστες και ο πυρήνας. 
γ. οι χλωροπλάστες και τα µιτοχόνδρια. 
δ. τα ζεύγη των φυλετικών χρωµοσωµάτων. 

Μονάδες 3 
B.  Ποιες είναι, συνοπτικά, οι λειτουργίες του γενετικού υλικού; 
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Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Α.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε στοιχείου της Στήλης Ι και δίπλα 

στον αριθµό αυτό το γράµµα από στοιχείο της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει 
σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν. 

 
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. αντικωδικόνιο α. αδελφές χρωµατίδες 
2. κεντροµερίδιο β. ορµόνη 
3. βιοαντιδραστήρας γ. υβρίδωµα 
4. διαγονιδιακά ζώα δ. tRNA 
5. ινσουλίνη ε. µικροέγχυση 
  ζ. ιντερφερόνη 
  η. ζύµωση 

 
Μονάδες 10 

 
Β.  Για καθεµιά από τις επόµενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 

της και ακριβώς δίπλα την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν αυτή 
είναι λανθασµένη. 
1. Ο γενετικός κώδικας είναι µη επικαλυπτόµενος, δηλαδή κάθε κωδικόνιο     

ανήκει σε ένα µόνο νουκλεοτίδιο. 
Μονάδες 3 

 
2. Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισµό είναι σταθερή και δεν µεταβάλλεται 

από τις αλλαγές στο περιβάλλον. 
Μονάδες 3 

 
3. Οι   µικροοργανισµοί για τους οποίους το οξυγόνο είναι τοξικό 

χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά αναερόβιοι. 
Μονάδες 3 

 
4. Η γονιδιακή θεραπεία στηρίζεται στην εφαρµογή της τεχνολογίας του 

ανασυνδυασµένου DNA. 
Μονάδες 3 

 
5. Το πλασµίδιο Τi υπάρχει σε όλα τα  διαγονιδιακά ζώα. 

Μονάδες 3 
 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
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Ο οργανισµός µας είναι ικανός να παράγει αντισώµατα εναντίον κάθε  ξένου 
αντιγόνου. 
1. Πώς ο αντιγονικός καθοριστής σχετίζεται µε την παραγωγή µονοκλωνικών    

αντισωµάτων από τον οργανισµό; 
Μονάδες 10 

 
2. Πώς παράγονται στο εργαστήριο µεγάλες ποσότητες µονοκλωνικών    

αντισωµάτων για ένα επιλεγµένο αντιγόνο; 
Μονάδες 15 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
Η   αλληλουχία των βάσεων ενός βακτηριακού mRNA είναι: 
 

AUGAAAUUUCCCGGGGAUUGAUAA 
 

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την αλληλουχία των βάσεων του δίκλωνου µορίου 
DNA από το οποίο προήλθε. 

Μονάδες 8 
 
2. Πόσα αµινοξέα συγκροτούν την ολιγοπεπτιδική αλυσίδα που   θα  προκύψει  από   

την  µετάφραση του παραπάνω µορίου mRNA; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

Μονάδες 6 
 
3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το µόριο του mRNA επισηµαίνοντας το 5΄ και το 3΄ 

άκρο της αλυσίδας του. 
Μονάδες 2 

 
4. Στο µόριο του mRNA που σας δόθηκε υπάρχει µία τριπλέτα η οποία, σύµφωνα µε 

το γενετικό κώδικα, απαντάται σε κάθε µόριο mRNA. Ποια είναι αυτή, πώς 
ονοµάζεται και ποιο αµινοξύ κωδικοποιεί; 

Μονάδες 9 


