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ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  
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ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!!! 

 

 

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
Α. Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η αδενίνη είναι συμπληρωματική με: 

α. τη γουανίνη 
β. την κυτοσίνη 
γ. τη θυμίνη 
δ. την ουρακίλη 

 
 

B. Κατά την αντιγραφή του DNA: 
α. ανοίγει η διπλή έλικα 
β. συμμετέχουν πολλά ένζυμα 
γ. σχηματίζονται δύο πανομοιότυπα μόρια DNA 
δ. συμβαίνουν όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ 

 
 

Γ. Η μετάφραση του mRNA: 

α. συντελείται στον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου 

β. γίνεται στο ριβόσωμα με τη συμμετοχή του tRNA 
γ. είναι μια διαδικασία που προηγείται της μεταγραφής 
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δ. είναι μια διαδικασία κατά την οποία συμβαίνουν όλα όσα 

αναφέρονται στα α, β και γ 
 

 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι 

σωστές, ή με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες: 

α. Τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού 

καθορίζονται αποκλειστικά από το DNA του. 
β. Στα σωματικά κύτταρα των διπλοειδών οργανισμών 

εντοπίζονται ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. 

γ. Η παρουσία του χρωμοσώματος Χ καθορίζει το θηλυκό φύλο 

στον άνθρωπο. 
δ. Κάθε σωματικό κύτταρο μιας γυναίκας περιέχει δύο 

χρωμοσώματα Χ. 

      ε. Ο καρυότυπος βοηθάει στην μελέτη των ομόλογων   
χρωμοσωμάτων. 

 

 

 

Α) Τι περιγράφει το κεντρικό δόγμα της βιολογίας; 

Β) Να παραστήσετε σχηματικά το Κεντρικό Δόγμα της βιολογίας. 

Γ) Ποιες διαδικασίες περιλαμβάνει; Σε ποια μέρη του κυττάρου 

συμβαίνουν αυτές; 

 

 
 
Δίνεται ένας κλώνος DNA με την παρακάτω ακολουθία βάσεων:  

AAC – CCA – TAC – AAA – CAT – CCC- GGG – TTT – AGT – CCG – ACT – CAT 

Α) Να γράψετε τον συμπληρωματικό κλώνο DNA του παραπάνω 

τμήματος 

 Β) Να γράψετε την ακολουθία των βάσεων του mRNA που θα 

προκύψει από την μεταγραφή του δοθέντος κλώνου DNA 
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