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(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΡΕΙΣ (3) 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Για καθεµιά από τις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο 

τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
1. Από τη διασταύρωση ενός φυτού σκυλάκι µε κόκκινα 

άνθη µε ένα φυτό σκυλάκι µε λευκά άνθη όλοι οι 
απόγονοι έχουν ροζ άνθη . Τα γονίδια που 
καθορίζουν το χρώµα του άνθους είναι : 

 α. φυλοσύνδετα ; 
 β. συνεπικρατή ; 
 γ. ατελώς επικρατή ; 

Μονάδες 2 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

 Μονάδες 3 
 

2. Κάθε µεταφορικό RNA (tRNA): 
 α. µεταφέρει ένα συγκεκριµένο αµινοξύ στο ριβόσωµα; 
 β. µεταφέρει ενέργεια στα ριβοσώµατα; 

γ. µεταφέρει τη γενετική πληροφορία ; 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 3 

 
3. Τα άτοµα που πάσχουν από σύνδροµο Turner είναι : 
 α. µόνο αρσενικά ; 
 β. µόνο θηλυκά ; 
 γ. είτε αρσενικά είτε θηλυκά; 

Μονάδες 2 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 3 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β. 1. Πότε ένα κύτταρο χαρακτηρίζεται απλοειδές και 
πότε διπλοειδές ; 

Μονάδες 5 
2. Τι ονοµάζεται καρυότυπος; 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. Ποιες µεταλλάξεις χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες και 

ποιες ως σιωπηλές ; 
Μονάδες 10 

 
2. Ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για 

την καλλιέργεια ετερότροφων µικροοργανισµών; 
Μονάδες 5 

 
3. Να περιγράψετε την τεχνική παραγωγής µονοκλωνικών 

αντισωµάτων για ένα συγκεκριµένο αντιγόνο . 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
1. Η τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA περιλαµβάνει 

όλες τις τεχνικές που οδηγούν σε µεταφορά του 
γενετικού υλικού από τον έναν οργανισµό στον άλλο .  

 Να περιγράψετε τα στάδια της διαδικασίας αυτής . 
Μονάδες 6 

 
2. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού 

κώδικα και να τα περιγράψετε . 
Μονάδες 12 

 
3. Να περιγράψετε τη διαδικασία σχηµατισµού "ώριµου" 

mRNΑ . 
Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Σε ένα ζευγάρι ο άνδρας και η γυναίκα έχουν οµάδα αίµατος Α και 
φυσιολογική όραση . Αποκτούν δυο παιδιά . Το ένα είναι 
κορίτσι οµάδας αίµατος Ο και έχει κανονική όραση . Το άλλο 
είναι αγόρι µε οµάδα αίµατος Α και πάσχει από µερική 
αχρωµατοψία στο πράσινο χρώµα .  
α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων ;  

Μονάδες 2 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 8 
 
β. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι των δυο παιδιών ; 

Μονάδες 4 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 11 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία,  εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοτυπιών µόλις σας παραδοθούν . Καµιά άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τις φωτοτυπίες οι οποίες και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών .    
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοτυπιών.    
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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