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ΘΕΜΑ 1ο 

 

Να κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάηω εκηηειείο 

πξνηάζεηο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ζηε θξάζε πνπ νινθιεξώλεη 

ζωζηά ηελ πξόηαζε. 

 

1. Ο γακέηεο ελόο ζειπθνύ αηόκνπ ζηνλ άλζξωπν θπζηνινγηθά πεξηέρεη: 

α.  23 απηνζωκηθά ρξωκνζώκαηα 

β.  22 απηνζωκηθά θαη 1 θπιεηηθό ρξωκόζωκα πνπ κπνξεί λα είλαη Υ ή Τ 

γ.  23 δεύγε ρξωκνζωκάηωλ 

δ.  22 απηνζωκηθά θαη 1 Υ θπιεηηθό ρξωκόζωκα 

 

2. Ζ δξνζόθηια είλαη δηπινεηδήο νξγαληζκόο κε 8 ρξωκνζώκαηα. Ο θαξπόηππνο απηήο 

απεηθνλίδεη: 

α.  8 δεύγε απηνζωκηθώλ ρξωκνζωκάηωλ 

β.  8 ρξωκνζώκαηα, 8 θεληξνκεξίδηα θαη 16 ρξωκαηίδεο 

γ.  8 ρξωκνζώκαηα θαη 8 βξαρίνλεο ζηηο ρξωκαηίδεο απηώλ 

δ.  8 ρξωκνζώκαηα, 8 θεληξνκεξίδηα θαη 32 ρξωκαηίδεο 

 

3. ηε κνξθή ελόο κεηαθαζηθνύ ρξωκνζώκαηνο δελ δηαθξίλνληαη: 

α.  ην θεληξνκεξίδην 

β.  δπν κεγάινη βξαρίνλεο 

γ.  δπν κηθξνί βξαρίνλεο 

δ.  ε δηπιή έιηθα 

 

4. Γίθιωλν θπθιηθό κόξην DNA πεξηέρεηαη ζε: 

α.  γακέηε 

β.  επθαξπωηηθό ππξήλα 

γ.  βαθηήξην 

δ.  λνπθιεόζωκα 

(Μονάδες 28) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

 

Α. Πνηνη από ηνπο παξαθάηω ιόγνπο ζε δίθιωλν κόξην DNA ηζνύληαη κε ηε κνλάδα; 

Αηηηνινγείζηε. 

α.  
GC 


         β.  

TC

GA




           γ.  

G

C
           δ.  

CA

TG




           ε.  

G

A
 

(Μονάδες 8) 

 

Β. To παξαθάηω ζρήκα δείρλεη ηε κόιπλζε ηνπ βαθηεξίνπ E. Coli από ηρλεζεηεκέλνπο 

θάγνπο. Να εμεγήζεηε ζε πνην θιάζκα (Α, Β) βξίζθεηαη ε ξαδηελέξγεηα 
32

P. 

 

(Μονάδες 14) 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Πνηα θύηηαξα νλνκάδνληαη απινεηδή θαη πνηα δηπινεηδή; Να αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα θαη από ηηο δπν θαηεγνξίεο θπηηάξωλ. 

(Μονάδες 10) 

Β.  ε ηη δηαθέξεη ην γνλίδην από ην γνληδίωκα;  

(Μονάδες 10) 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Βαθηεξηαθό DNA πεξηέρεη 20% αδελίλε. Αλ ν αξηζκόο ηωλ δεζκώλ πδξνγόλνπ πνπ 

ζπγθξαηνύλ ηηο δύν αιπζίδεο ηνπ DNA είλαη 11.700, λα βξείηε ηνλ αξηζκό:  

α. ηωλ αδωηνύρωλ βάζεωλ,  

β. ηωλ πεληνδώλ θαη  

γ. ηωλ θωζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ ζην κόξην.  

(Μονάδες 30) 

 


