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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Β. ∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 
Όνοµα:………………………………………… 
Επώνυµο:…………………………………….. 
 
∆ιάρκεια: 1h & 30 min 
 

 
ΘΕΜΑ 1Ο  
Α. Μπορείτε να σχεδιάσετε το σύµπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης.   
    Από ποια µέρη αποτελείται; 

Μονάδες 10 
 
 

           

Β. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). 
1. Η ανακάλυψη της αντίστροφης µεταγραφάσης τροποποίησε το κεντρικό 

δόγµα της µοριακής βιολογίας. 
2. Το δόγµα είναι διαφορετικό για τα προκαρυωτικά και για τα ευκαρυωτικά 

κύτταρα. 
3. Το snRNA υπάρχει µόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα.  
4. Η µεταγραφή σταµατάει σε ειδικές αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής και 

τότε απελευθερώνεται το ένζυµο που καταλύει τη µεταγραφή, δηλ η RNA 
πολυµεράση. 

5. Όταν υπάρχει και λακτόζη και γλυκόζη στο θρεπτικό υλικό ενός βακτηρίου το 
οπερόνιο της λακτόζης µεταγράφεται. 

6. Στα διαφορετικά κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού εκφράζονται 
διαφορετικά γονίδια. 

  Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
  

Α. Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής του DNA; 
Μονάδες 10 

 
Β. Σε ποιες περιπτώσεις παρατηρούµε το φαινόµενο της συµπληρωµατικότητας 
των αζωτούχων βάσεων στα µόρια των νουκλεϊκών οξέων του κυττάρου; 

Μονάδες 10 

 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
  

Α. Τι είναι ο γενετικός κώδικας; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του 
γενετικού κώδικα; 

Μονάδες 10 

 
Β. Μπορείτε να εντοπίσετε µερικές διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο ελέγχεται 
η έκφραση των γονιδίων στα βακτήρια και στα ευκαρυωτικά κύτταρα;  
(3 ή 4 βασικές διαφορές της γονιδιακής έκφρασης) 

Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ 4
ο
  

 
Η κωδική αλυσίδα βακτηριακού DNA έχει την παρακάτω αλληλουχία βάσεων: 
 

5 '  -  A T G C G T A C G … 9 99 βά σ ε ι ς  … T T T T A A  -  3 '  

 
1. Ποια είναι η αλληλουχία των βάσεων στη συµπληρωµατική αλυσίδα; 
2. Ποια είναι η ακολουθία των κωδικονίων στο mRNA που θα προκύψει από τη 

µεταγραφόµενη αλυσίδα; 
3. Ποια τα αντικωδικόνια που αντιστοιχούν στα κωδικόνια του mRNA; 
4. Από πόσα αµινοξέα αποτελείται η πολυπεπτιδική αλυσίδα που προκύπτει 

από την µετάφραση αυτού του µορίου mRNA; 
5. Θα αποκοπούν αµινοξέα από την παραπάνω πρωτεΐνη λόγω 

µεταµεταφραστικών τροποποιήσεων; (Ναι ή όχι) 
 

7 - Μονάδες η κάθε ερώτηση 

 
∆ιευκρίνηση: Οι αµετάφραστες περιοχές 5' και 3' του mRNA δεν υπολογίζονται 
ούτε ζητούνται στην ακολουθία του mRNA. 

 
 

 
 
 

Καλή Επιτυχία !!! 


