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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θετικής Κατεύθυνσης - ∆εύτερο κεφάλαιο. 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:����������������������������.. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ∆ευτέρα, 23 Απριλίου 2007 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
1. Η µετάφραση του mRNA ξεκινάει; 

a. Από την αλληλουχία AUG που βρίσκεται πλησιέστερα στο 5΄ άκρο του µορίου 
b. Από οποιαδήποτε αλληλουχία AUG κατά µήκος του mRNA 
c. Από το σηµείο πρόσδεσης του mRNA µε τη µικρή υποµονάδα του ριβοσώµατος 
d. Από την αρχή κάθε mRNA 

 
2. Τι από τα ακόλουθα πρέπει να συµβεί προκειµένου να συνεχιστεί η επιµήκυνση ενός 

πολυπεπτιδίου; 
a. Να αποδεσµευτεί το µόριο του tRNA που προσδέθηκε τελευταίο µε το ριβόσωµα. 
b. Να σχηµατιστεί πεπτιδικός δεσµός µεταξύ των δύο τελευταίων αµινοξέων. 
c. Να σχηµατισθεί το σύµπλοκο έναρξης της µετάφρασης. 
d. Όλα τα προηγούµενα. 

 
3. Το πριµόσωµα είναι: 

a. Σύµπλεγµα ενζύµων που σχετίζεται µε την πρωτεϊνοσύνθεση 
b. Σύµπλεγµα ενζύµων που σχετίζεται µε την αντιγραφή του DNA 
c. Σύµπλεγµα ενζύµων που σχετίζεται µε την ωρίµανση του mRNA 
d. Σύµπλεγµα ενζύµων που αποτελείται από ένα µόριο mRNA και ριβοσώµατα 

 
4. Τα snRNA τα συναντάµε: 

a. Στα ηµιαυτόνοµα οργανίδια του κυττάρου 
b. Στο προκαρυωτικό κύτταρο 
c. Στον πυρήνα του κυττάρου 
d. Στο κυτταρόπλασµα του ευκαρυωτικού κυττάρου 

 
5. Από την έκφραση των γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης σε θρεπτικό υλικό λακτόζης 

παράγονται: 
a. 4 είδη ενζύµων 
b. 3 είδη πρωτεϊνών 
c. 3 είδη ενζύµων 
d. καµία πρωτεΐνη 

 
6. Ο επαγωγέας του οπερονίου της λακτόζης συνδέεται µε : 

a. τη λακτόζη 
b. τον χειριστή 
c. τον καταστολέα 
d. το ρυθµιστικό γονίδιο. 

 
7. Ο χειριστής του οπερόνιου της λακτόζης είναι µία αλληλουχία του DNA που:  

a. βρίσκεται µεταξύ του υποκινητή και του πρώτου δοµικού γονιδίου στο οπερόνιο της 
λακτόζης 

b. προσδένεται ο καταστολέας όταν απουσιάζει ο επαγωγέας  
c. προσδένεται η RNA πολυµεράση 
d. τα α και b 
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8. Με τον όρο γονιδιακή έκφραση αναφερόµαστε: 
a. Στη µεταγραφή του RNA 
b. Στη µετάφραση των γονιδίων 
c. Στη µεταγραφή και τη µετάφραση των γονιδίων 
d. Στη σύνθεση όλων των RNA 

 
9. Αν η µη κωδική αλυσίδα του DNA έχει λόγο G+C /A+T =3/5, ο λόγος G+C /A+U στο 

αντίστοιχο mRNA που θα προκύψει από µεταγραφή είναι: 
a. 3/5 
b. 5/3 
c. 5 
d. 3 

 
10. Να επιλέξετε αυτό  που παρουσιάζει την σωστή σειρά στα κατωτέρω στάδια. 

a. ε-β-α-γ-δ 
b. δ-β-α-γ-ε 
c. α-δ-γ-β-ε 
d. β-δ-γ-α-ε 
 
α. Το mRNA αποσπάται από τον κλώνο του DNA από τον οποίο συντέθηκε. 
β. Τα µόρια του tRNA µεταφέρουν τα αµινοξέα και τα διατάσσουν κατά µήκος των 
τριπλετών του mRNA. 
γ. Το mRNA συνδέεται στα ριβοσώµατα 
δ. Το mRNA µετακινείται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα. 
ε. Σχηµατίζονται δεσµοί µεταξύ των αµινοξέων και τα συνδέουν. 

25 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
1. Τι εννοούµε λέγοντας ότι ο γενετικός κώδικας είναι εκφυλισµένος και τι µη 

επικαλυπτόµενος; 
10 

2. Τι είναι τα οπερόνια;  
5 

3. Τι εξυπηρετεί η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στους πολυκύτταρους οργανισµούς;  
10 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
1. Στο σχήµα που ακολουθεί παριστάνονται δύο γονίδια (τα Χ και Ζ) του γονιδιώµατος 

βακτηρίου: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΓΟΝΙ∆ΙΟ Χ ΓΟΝΙ∆ΙΟ Ζ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
5΄

5΄ 
3΄ 

3΄ 
5΄ 

5΄3΄ 3΄ 

Χ mRNA Ζ mRNA
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ Χ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ζ
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a. Σηµειώστε τη θέση των υποκινητών των γονιδίων. (ΥΧ,ΥΖ) 
b. Τη µεταγραφόµενη αλυσίδα για τα δύο γονίδια. (ΜετΧ,ΜετΖ) 
c. Τη θέση των κωδικονίων έναρξης και λήξης στο DNA και στα mRNA. (Ε=έναρξη,Λ=λήξη) 

(Να δικαιοληγήσετε) 
11 

2. Να αναφέρετε τρία ένζυµα που καταλύουν τη δηµιουργία φωσφοδιεστερικού δεσµού µεταξύ 
νουκλεοτιδίων. Σε ποια λειτουργία του κυττάρου χρησιµοποιούνται και µε ποιο τρόπο; 

9 
3. Γνωρίζοντας την αλληλουχία των αµινοξέων µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας, µπορούµε να 

προσδιορίσουµε την ακριβή αλληλουχία των κωδικονίων του ώριµου mRNA που είναι 
υπεύθυνο για τη σύνθεσή της; 

5 
ΘΕΜΑ 4ο 
Σε πρόδροµο mRNA βρέθηκαν 2 εσώνια, µήκους 80 και 160 βάσεων αντίστοιχα, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 30% του µήκους του πρόδροµου mRNA. Αν η µετάφραση αυτού του 
αντίστοιχου ώριµου mRNA οδηγεί στη δηµιουργία πεπτιδικής αλυσίδας µε 97 αµινοξέα, να 
βρείτε: 

a. Πόσα µόρια tRNA απαιτούνται για τη µετάφραση και πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί 
σχηµατίζονται κατά τη µετάφραση; Να αιτιολογήσετε. 

4 
b. Ποιος είναι συνολικά αριθµός των νουκλεοτιδίων στις 5' και 3' αµετάφραστες περιοχές  

στο ώριµο mRNA. Να εξηγήσετε. 
9 

c. Το µήκος της κωδικοποιούσας περιοχής του γονιδίου.  
2                 

d. Πόσα είναι τα εξώνια και πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσµοί διασπώνται και σχηµατίζονται 
κατά την ωρίµανση. Να αιτιολογήσετε. 

6 
e. Πώς µπορεί το κύτταρο θα αυξήσει τον αριθµό των µορίων της παραγόµενης 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας; 
4 

 


