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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

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.  H µεταγραφή του DNA καταλύεται από την 

α.  DNA πολυµεράση. 
β.  RNA πολυµεράση. 
γ.  DNA δεσµάση και DNA πολυµεράση. 
δ.  DNA πολυµεράση και RNA πολυµεράση. 

Μονάδες 3 
2.  Τα φυλετικά χρωµοσώµατα του ανθρώπου απαντώνται 

α.  µόνο στους γαµέτες. 
β.  µόνο κατά την αναπαραγωγική ηλικία. 
γ.  µόνο κατά τη µεσόφαση. 
δ.  σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώµατος. 

Μονάδες 3 
3.  Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

α.  παράγονται από ιούς. 
β.  είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής. 
γ.  συµµετέχουν στην αντίστροφη µεταγραφή. 
δ.  παράγονται από βακτήρια. 

Μονάδες 3 
4.  Τα αντισώµατα είναι 

α.  νουκλεϊκά οξέα. 
β.  πρωτεΐνες. 
γ.  υδατάνθρακες. 
δ.  λιπίδια. 

Μονάδες 3 
5.  Ένα νουκλεοτίδιο DNA µπορεί να αποτελείται από 

α.  δεοξυριβόζη, φωσφορική οµάδα, ουρακίλη. 
β.  ριβόζη, φωσφορική οµάδα, θυµίνη. 
γ.  DNA δεσµάση, φωσφορική οµάδα, αδενίνη. 
δ.  δεοξυριβόζη, φωσφορική οµάδα, αδενίνη. 

Μονάδες 3 
B.  Ποια είναι τα τέσσερα είδη µορίων RNA που παράγονται µε τη µεταγραφή και 

ποιος ο ρόλος του καθενός από αυτά; 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Α.  Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις δύο ενότητες που 



   
                                                                                                                                             

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

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

ακολουθούν, αφού παραλείψετε όρους από τους ευρισκόµενους µέσα σε 
παρένθεση, έτσι ώστε οι προτάσεις που θα παραµείνουν να είναι σωστές. 
1.  Τα µιτοχόνδρια περιέχουν ως γενετικό υλικό (DNA– RNA), το οποίο 

κωδικοποιεί µικρό αριθµό πρωτεϊνών που ελέγχουν τη λειτουργία της 
(φωτοσύνθεσης – οξειδωτικής φωσφορυλίωσης). Τα µιτοχόνδρια 
χαρακτηρίζονται ως (αυτόνοµα – ηµιαυτόνοµα) οργανίδια και στους ανώτερους 
οργανισµούς έχουν (µητρική – πατρική) προέλευση. 

Μονάδες 4 
2.  Η ινσουλίνη είναι µία (ορµόνη – βιταµίνη) που αποτελείται από 51 (αµινοξέα – 

νουκλεοτίδια) και παράγεται από ειδικά κύτταρα του (ήπατος – παγκρέατος). 
Ρυθµίζει το µεταβολισµό των (υδατανθράκων – πρωτεϊνών) και ειδικότερα το 
ποσοστό τους (στο αίµα – στα ούρα). Η ασθένεια που οφείλεται στην έλλειψη ή 
µείωση της ινσουλίνης ονοµάζεται (διαβήτης – αναιµία). 

Μονάδες 6 
Β.  Να χαρακτηρίσετε καθεµία από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο 
τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθµό κάθε πρότασης, το γράµµα Σ, αν αυτή είναι 
Σωστή, ή το γράµµα Λ, αν αυτή είναι Λανθασµένη. 
1.  Οι γενετικά τροποποιηµένες τοµάτες δηµιουργούνται µε ελεγχόµενες 

διασταυρώσεις. 
Μονάδες 3 

2.  Σε µία συνεχή καλλιέργεια δεν σηµειώνονται θάνατοι των µικροοργανισµών. 
Μονάδες 3 

3.  Η γονιδιακή θεραπεία στοχεύει να “διορθώσει” τη γενετική βλάβη εισάγοντας 
στους ασθενείς φυσιολογικά αλληλόµορφα του µεταλλαγµένου γονιδίου. 

Μονάδες 3 
4.  Οι DNA ελικάσες σπάνε τους δεσµούς υδρογόνου µεταξύ δύο 

πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων RNA. 
Μονάδες 3 

5.  Σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό µόριο DNA, υπάρχουν και τα 
πλασµίδια. 

Μονάδες 3 
ΘΕΜΑ 3ο 
 

Η παραγωγή µιας φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης µπορεί να γίνει 
και από τα διαγονιδιακά ζώα. 
1.  Ποια είναι τα βήµατα της διαδικασίας που προηγούνται της γέννησης ενός 

διαγονιδιακού ζώου; 
Μονάδες 6 

2.  Εκτός από τα διαγονιδιακά ζώα, από ποιους άλλους οργανισµούς είναι δυνατή η 
παραγωγή ανθρώπινης φαρµακευτικής πρωτεΐνης και σε ποιο χαρακτηριστικό του 
γενετικού κώδικα στηρίζεται η δυνατότητα αυτή; 

Μονάδες 10 
3.  Γιατί η κλωνοποίηση είναι χρήσιµη για τον πολλαπλασιασµό των διαγονιδιακών 

ζώων; 
Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Σε αποστειρωµένο θάλαµο καλλιεργειών όπου η θερµοκρασία έχει ρυθµιστεί στους 
35οC έχουν τοποθετηθεί δύο φιάλες µε καλλιέργειες µικροοργανισµών. Στη µία φιάλη 
καλλιεργείται ο µικροοργανισµός Α και στην άλλη ο µικροοργανισµός Β. Από τις 
φιάλες αυτές έχει αποµακρυνθεί ο αέρας. Ο µικροοργανισµός Α έχει άριστη 
θερµοκρασία ανάπτυξης τους 35οC, ενώ ο µικροοργανισµός Β τους 45οC. 
 

 
 
Τη χρονική στιγµή t1, για κάποιο λόγο, αποµακρύνονται τα πώµατα από τις φιάλες των 
καλλιεργειών και οι µικροοργανισµοί έρχονται σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. 
1.  Με βάση το παραπάνω διάγραµµα, ποια είναι η αλλαγή που παρατηρείται στους 

πληθυσµούς των µικροοργανισµών Α και Β; 
Μονάδες 5 

2.  Να εξηγήσετε γιατί συµβαίνει η αλλαγή αυτή στον καθένα από τους δύο 
πληθυσµούς. 

Μονάδες 10 
3.  Στη χρονική στιγµή t2 η θερµοκρασία του θαλάµου καλλιέργειας αλλάζει στους 

45οC. 
α.  Ποια θα είναι η επίδραση της αλλαγής αυτής στον πληθυσµό του 

µικροοργανισµού Α; 
Μονάδες 5 

β.  Ποια θα είναι η επίδραση της αλλαγής αυτής στον πληθυσµό του 
µικροοργανισµού Β; 

Μονάδες 5 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


