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ΘΕΜΑ 1Ο
Α. Συµπληρώστε το σχήµα:

Μίτωση

Αντιγραφή
DNA

Μονάδες 10

Β. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ).
1. Αρχικά, οι επιστήµονες πίστευαν ότι τα µόρια που µεταφέρουν την γενετική
πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες επειδή ήταν πιο οµοιόµορφα µόρια και ήταν
γνωστό ότι είναι συστατικά των χρωµοσωµάτων.
2. Η παρουσία του Χ χρωµοσώµατος καθορίζει το θηλυκό φύλο στον
άνθρωπο.
3. Τα οµόλογα χρωµοσώµατα αποτελούνται από το ίδιο γενετικό υλικό.
4. Στο τέλος της µίτωσης οι αδελφές χρωµατίδες αποχωρίζονται πλήρως και η
κάθε µία κατευθύνεται σε διαφορετικό κύτταρο - θυγατρικό.
5. Οι περισσότερες πρωτείνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των
ηµιαυτόνοµων οργανιδίων κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο
DNA του πυρήνα.
6. Η ποσότητα του DNA είναι σταθερή σε ένα κύτταρο και δεν µεταβάλλεται
όποτε αλλάζουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
7. Η προέλευση των µιτοχονδριακών γονιδίων είναι µητρική επειδή το ζυγωτό
των ανώτερων οργανισµών περιέχει τα µιτοχόνδρια που προέρχονται από
το ωάριο.
8. Σε ορισµένα κατώτερα πρωτόζωα το µιτοχονδριακό DNA είναι γραµµικό.
9. Το χλωροπλαστικό DNA είναι µεγαλύτερο από το µιτοχονδριακό.
10. Το γενετικό υλικό των ιών µπορεί να είναι δίκλωνο DNA ή µονόκλωνο RNA.
9
11. Το απλοειδές γονιδίωµα του ανθρώπου είναι 3 10 ζεύγη βάσεων.
12. Το βακτηριακό χρωµόσωµα είναι συνδεδεµένο σε ένα σηµείο στο εσωτερικό
τµήµα της κυτταρικής του µεµβράνης.

ΘΕΜΑ 2

Μονάδες 12

ο

1

Α. Ποία είναι η δοµή του νουκλεοσώµατος και τί είναι η χρωµατίνη;

Μονάδες 8

Β. Πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσµούς έχει ένα µόριο µιτοχονδριακού DNA
µήκους 15.000 ζευγών βάσεων;

Μονάδες 6

Γ. Πόσα Χ και πόσα Υ χρωµοσώµατα έχει ένα µυϊκό κύτταρο ανθρώπου στον
πυρήνα του και πόσα ένας ανθρώπινος γαµέτης;

Μονάδες 6

∆. Μπορείτε να βρείτε δύο διαφορές που εντοπίζονται στο γενετικό υλικό των
προκαρυωτικών και των ευκαρυωτικών οργανισµών;

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Να περιγράψετε συνοπτικά ένα πείραµα µε το οποίο να αποδεικνύεται ότι το
DNA είναι το µόριο που µεταφέρει τη γενετική πληροφορία.
Β. Να αναφέρετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού.

Μονάδες 10
Μονάδες 10

Γ. Πως µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ορισµένα πλασµίδια µπορεί να
φέρουν γονίδια που συναντάµε και στο κυκλικό µόριο του DNA του βακτηρίου;

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο

Ι. Σε δύο κύτταρα έγινε η ανάλυση του γενετικού υλικού τους και βρέθηκε η
ακόλουθη εκατοστιαία (%) σύσταση σε αζωτούχες βάσεις:
Κύτταρο 1: Α 28 Τ 28 C 22 G 22
Κύτταρο 2: A 31 T 31 C19 G 19
Tα δύο κύτταρα ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά είδη οργανισµών;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
[ Εξετάσεις 2001]

Μονάδες 8

ΙΙ. Η µύγα του ξυδιού Drosophilla melanogaster είναι ένα έντοµο που έχει 4
χρωµοσώµατα και 1,6 108 ζεύγη βάσεων στο απλοειδές της γονιδίωµά της.
Μπορείται να υπολογίσετε :
α. Τον αριθµό των χρωµοσωµάτων, των αδελφών χρωµατιδών, των
κεντροµεριδίων και των βραχιόνων που υπάρχουν σε ένα σωµατικό κύτταρο
της δροσόφιλας που βρίσκεται στη φάση της µετάφασης της µίτωσης;

Μονάδες 10

β. Τον αριθµό των αζωτούχων βάσεων και των µορίων DNA που θα υπάρχουν
σε ένα σωµατικό κύτταρο του εντόµου στην αρχή και στο τέλος της
µεσόφασης.
Μονάδες 7

Καλή Επιτυχία !!!
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