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1ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Το γενετικό υλικό 

Υποενότητες:  
- Ταυτοποίηση του γενετικού υλικού 
- ∆οµή του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών  

και προκαρυωτικών κυττάρων. 
- Παρατήρηση χρωµοσωµάτων. 
- Καρυότυπος. 

Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση εννοιών, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Ο σταθερός σκελετός της διπλής έλικας του DNA 
α) αποτελείται από επαναλαµβανόµενα µόρια αζωτούχων βάσεων 
β) αποτελείται από φωσφωρικές οµάδες και δεσοξυριβόζη 
γ) είναι υδρόφοβος 
δ) αποτελείται από µόρια που συνδέονται µεταξύ τους µε υδρογονικό δεσµό. 
 

2. Τα χρωµοσώµατα είναι ορατά µε το οπτικό µικροσκόπιο 
α) στον πυρήνα όλων των κυττάρων 
β) µόνο κατά τη διάρκεια της µεσόφασης 
γ) µόνο στον πυρήνα των γαµετών 
δ) κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. 
 
 

 91



3. Ο καρυότυπος των ανδρών διαφέρει από αυτόν των γυναικών 
α) στον αριθµό των χρωµοσωµάτων 
β) σε ένα µόνο χρωµόσωµα 
γ) σε ένα ζεύγος χρωµοσωµάτων 
δ) στη µορφή όλων των χρωµοσωµάτων. 

 
4. Τα πλασµίδια 

α) είναι µονόκλωνα ευθύγραµµα µόρια του DNA των βακτηρίων 
β) αντιγράφονται µε το κύριο µόριο του DNA των βακτηρίων 
γ) περιέχουν γονίδια ανθεκτικότητας 
δ) είναι κυκλικά µόρια των ευκαρυωτικών κυττάρων. 

Μονάδες 2 
 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Η διατήρηση και η µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας 

από κύτταρο σε κύτταρο εξασφαλίζεται µε τον αυτοδιπλα-
σιασµό του RNA. 

 
 

(    ) 
2. Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωµά 

του. 
 

(    ) 
3. Το νουκλεόσωµα αποτελείται από DNA και από πρωτεΐνες, 

που ονοµάζονται ιστόνες. 
 

(    ) 
4. Ο δεσµός, που συνδέει τις αζωτούχες βάσεις, ονοµάζεται 

φωσφοδιεστερικός. 
 

(    ) 
5. Ο σκελετός της διπλής έλικας του DNA είναι υδρόφιλος. (    ) 
6. Η απεικόνιση των χρωµοσωµάτων είναι δυνατή µόνο σε 

κύτταρα που διαιρούνται. 
 

(    ) 
Μονάδες 3 
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ΘΕΜΑ 2ο 
 

 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Ιστόνες 
Β. .......... Πλασµίδιο 
Γ. .......... Γονιδίωµα 
∆. .......... Αλληλουχία βάσεων 
Ε. .......... Καρυότυπος 
Ζ. .......... Κύτταρα διπλοειδή 

ΙΙ  
 

1. ακολουθία νουκλεοτιδίων 
2. απεικόνιση χρωµοσωµάτων 
3. πρωτεΐνες του γενετικού υλικού 
4. κυκλικό DNA των βακτηρίων 
5. το γενετικό υλικό ενός κυττάρου 
 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
• Τα πλασµίδια είναι µικρά κυκλικά DNA που ανήκουν στα βακτήρια. 
α) Να γράψετε δύο σηµαντικά γονίδια που εντοπίζονται στα πλασµίδια. 
β) Να εξηγήστε από τι εξαρτάται η ικανότητα των πλασµιδίων να 

µετασχηµατίζουν τα βακτήρια στα οποία εισέρχονται. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
• Όταν εξετάζετε έναν καρυότυπο: 
α) Ποιο στοιχείο αυτού του καρυότυπου θα σας βοηθήσει να συµπεράνετε ότι 

ανήκει σε άνδρα ή σε γυναίκα; 
β) Για να επιτευχθεί η απεικόνιση των χρωµοσωµάτων σε αυτόν τον καρυότυπο, 

σε ποια φάση της κυτταρικής ζωής τους, πρέπει να είναι τα κύτταρα; 
Μονάδες 5 
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2ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας 

Υποενότητες:  
- Ροή της γενετικής πληροφορίας 
- Γενετικός κώδικας 
- Μετάφραση 

Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση εννοιών, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Ο γενετικός κώδικας 
α) είναι ασυνεχής 
β) είναι επικαλυπτόµενος 
γ) δεν είναι καθολικός 
δ) χαρακτηρίζεται ως εκφυλισµένος. 
 

2. Το πρόδροµο mRNA ενός γονιδίου 
α) περιέχει µόνο εσώνια 
β) περιέχει µόνο εξώνια 
γ) περιέχει εξώνια και εσώνια 
δ) είναι το ίδιο µε το ώριµο mRNA. 
 
 
 

 94



3. Η πορεία της γενετικής, ροής που καταλύεται από το ένζυµο αντίστροφη 
µεταγραφάση, είναι: 
α) DNA-> RNA 
β) RNA-> DNA 
γ) RNA-> πρωτεΐνη 
δ) RNA-> RNA 

Μονάδες 3 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

1. Το ένζυµο ………………  ……….. είναι απαραίτητο για τη σύνδεση των 
τµηµάτων της νεοσχηµατιζόµενης ασυνεχούς αλυσίδας του DNA. 

2. Η ωρίµανση του mRNA γίνεται στο ……………… του κυττάρου. 
Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις 
και να ξαναδιατυπώσετε µε το σωστό τρόπο τις λανθασµένες προτάσεις: 

1. Μεταγραφή ονοµάζεται η µεταφορά της γενετικής 
πληροφορίας από το DNA στο RNA. 

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

2. Κατά την αντιγραφή του DNA η σύνθεση των νέων 
πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων είναι ασυνεχής.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

3. Η επιµήκυνση της αλυσίδας του RNA γίνεται µε τη δράση 
της RNA πολυµεράσης.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

4. Το µεταφορικό RNA µεταφέρει ένα συγκεκριµένο αµινοξύ 
στο DNA για τη διεξαγωγή της πρωτεϊνοσύνθεσης.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 
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5. Ο γενετικός κώδικας είναι ασυνεχής.  
 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

(    ) 

Μονάδες 5 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Κατά τη ροή της γενετικής πληροφορίας στους προκαρυωτικούς και στους 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς παρατηρούνται ορισµένες διαφορές. 
α) Να γράψετε αυτές τις διαφορές. 
β) Σε ποιο σηµαντικό συµπέρασµα οδήγησε η ανακάλυψη των διαφορών αυτών; 

Μονάδες 5 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
• Το µόριο της αιµοσφαιρίνης Α του ανθρώπου αποτελείται από 4 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Οι δύο α αλυσίδες, που είναι όµοιες, 
περιλαµβάνουν 141 αµινοξέα η κάθε µία, ενώ οι β (που είναι επίσης όµοιες) 
146 αµινοξέα. 

α) Πόσα είδη mRNA είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των τεσσάρων αλυσίδων; 
β) Από πόσες βάσεις αποτελείται η αλληλουχία του mRNA που αντιστοιχεί στις 

παραπάνω αλυσίδες; 
Μονάδες 5 
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3ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Ιοί 

Υποενότητες:  
- ∆οµή των ιών 
- Φάγοι 
- Ιοί ζώων και φυτών 
- Ιοειδή 

Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση  
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
τη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Η αντίστροφη µεταγραφάση είναι ένα ένζυµο το οποίο 
α) διασπά το µόριο του DNA 
β) συνθέτει DNA µε καλούπι το RNA ενός ιού 
γ) συνδέει µόρια του DNA 
δ) συµµετέχει στην πρωτεϊνοσύνθεση. 
 

2. Η λυσοζύµη είναι ένα ένζυµο µε το οποίο ο βακτηριοφάγος 
α) διασπά το κυτταρικό τοίχωµα του βακτηρίου 
β) αντιγράφει το RNA σε DNA 
γ) ενσωµατώνεται στο DNA του βακτηρίου 
δ) απελευθερώνει το γενετικό του υλικό από την κεφαλή του. 

Μονάδες 2 
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– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις 
και να ξαναδιατυπώσετε µε το σωστό τρόπο τις λανθασµένες προτάσεις: 

1. Οι ιοί που παρασιτούν στα βακτήρια ονοµάζονται φάγοι.  
 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

(    ) 

2. Οι ιοί συνθέτουν τις απαραίτητες γι’αυτούς πρωτεΐνες στα 
δικά τους ριβοσώµατα.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

3. Το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση συνθέτει DNA έχο-
ντας ως καλούπι το RNA ενός ιού.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

Μονάδες 3 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

1. Τα …....….......... προκαλούν καταστροφικές ιώσεις στα φυτά και 
απορρυθµίζουν τη λειτουργία των κυττάρων τους. 

2. Οι ιοί είναι …....….......... παράσιτα. 
3. Οι πιο πολύπλοκοι ιοί είναι οι  …....….........., οι οποίοι διαθέτουν το ένζυµο 

αντίστροφη µεταγραφάση. 
4. Το άνοιγµα των βακτηρίων από τους φάγους ονοµάζεται …....….......... . 
5. Ο κύκλος του φάγου, που το DNA του ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό 

του βακτηρίου, ονοµάζεται  …....….......... . 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 

 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Ρετροϊός 
Β. .......... Φάγος 
Γ. .......... Ιοειδές 
∆. .......... Πλασµίδιο 
Ε. .......... Αντίστροφη 

µεταγραφάση  
Ζ. .......... Ιός πολιοµυελίτιδας 

ΙΙ  
 

1. ιός βακτηρίων 
2. γυµνό µονόκλωνο RNA φυτών 
3. RNA ιός  
4. ένζυµο αντιγραφής του RNA σε DNA 
5. καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα 
 

Μονάδες 5 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
• Να περιγράψετε το λυτικό κύκλο ενός βακτηριοφάγου. 

Μονάδες 5 
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4ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA. 

Υποενότητες:  
- γονιδιωµατική βιβλιοθήκη 
- κλωνοποίηση mRNA 
- υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων 
- αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 

Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Αποδιάταξη είναι το φαινόµενο, κατά το οποίο 
α) αντιγράφεται το DNA 
β) ωριµάζει το πρόδροµο RNA 
γ) αποχωρίζονται οι κλώνοι του DNA. 
δ) µεταφράζεται το RNA. 
 

2. Τα ένζυµα που τεµαχίζουν το DNA σε συγκεκριµένες θέσεις είναι 
α) οι πολυµεράσες 
β) οι δεσµάσες 
γ) οι ελικάσες 
δ) οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες. 
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3. Το µόριο του DNA, που παράγεται από το RNA µε την αντίστροφη 
µεταγραφάση, ονοµάζεται: 
α) γονιδιωµατικό  
β) χρωµοσωµικό 
γ) ανασυνδυασµένο 
δ) cDNA 

Μονάδες 3 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις 
και να ξαναδιατυπώσετε µε το σωστό τρόπο τις λανθασµένες προτάσεις: 

1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες τεµαχίζουν το δίκλωνο 
DNA σε ειδικές αλληλουχίες.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

2. Η αντίστροφη µεταγραφάση είναι το ένζυµο που 
χρησιµοποιούν οι φάγοι για τη λύση των βακτηρίων.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

Μονάδες 2 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

1. Οι …....….......... …....….......... παράγονται από βακτήρια για να τα 
προστατεύσουν από την εισβολή ξένου DNA. 

2. Για να γίνει επιλογή ενός κλώνου, που έχει το επιθυµητό γονίδιο, 
χρησιµοποιούνται …....….......... . 

3. Η σύνδεση µονόκλωνων συµπληρωµατικών αλυσίδων DNA λέγεται .....…. 
4. Η µέθοδος επιλεκτικής αντιγραφής αλληλουχιών του DNA από ένα σύνθετο 

µείγµα λέγεται ….........….......... . 
5. Η εισαγωγή του DNA σε βακτηριακό κύτταρο ξενιστή ονοµάζεται ……..... 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο 
• Να γράψετε το ρόλο των παρακάτω εννοιών που χρησιµοποιούνται στην 

τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA: 
α) περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
β) πλασµίδια. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
• Να γράψετε ένα σχεδιάγραµµα, το οποίο θα περιγράφει τη διαδικασία του 

µετασχηµατισµού των βακτηρίων από τα ανασυνδυασµένα πλασµίδια. 
Μονάδες 5 
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5ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Μενδελική κληρονοµικότητα 

Υποενότητες:  
- Νόµοι του Μέντελ 
- ατελώς επικρατή, συνεπικρατή γονίδια - θνησιγόνα, 
- πολλαπλά αλληλόµορφα 
- γενεαλογικά δένδρα 
- αυτοσωµική και φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα 

Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση εννοιών, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Η β-θαλασσαιµία είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από 
α) υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια 
β) πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια 
γ) δύο αλληλόµορφα γονίδια 
δ) ατελώς επικρατή γονίδια. 
 

2. Τα γονίδια, που βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφο 
στο Υ, ονοµάζονται 
α) θνησιγόνα 
β) φυλοσύνδετα 
γ) υπολειπόµενα 
δ) φυλετικά. 

Μονάδες 2 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

1.Τα γονίδια, που βρίσκονται στην ίδια γενετική θέση των οµόλογων 
χρωµοσωµάτων και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα, ονοµάζονται …… 

2. Η αιµορροφιλία είναι ασθένεια που ελέγχεται από ………   ……. γονίδιο και 
εµφανίζεται συχνότερα στα αρσενικά άτοµα. 

3. Ένα ………….γονίδιο καλύπτει την έκφραση ενός υπολειπόµενου γονιδίου. 
Μονάδες 3 

 

Θέµα 2ο 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις 

και να ξαναδιατυπώσετε µε το σωστό τρόπο τις λανθασµένες προτάσεις: 
1. Ο γονότυπος ενός ατόµου αναφέρεται στην επικράτηση ή 

όχι ενός χαρακτηριστικού.  
 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

2. Οι διασταυρώσεις, που µελετούν τον τρόπο κληρονόµισης 
ενός χαρακτηριστικού, ονοµάζονται διασταυρώσεις µονοϋ-
βριδισµού.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
 

(    ) 

3. Τα γονίδια, που καθορίζουν την οµάδα αίµατος σύµφωνα 
µε το σύστηµα ΑΒΟ, είναι δύο αλληλόµορφα γονίδια.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

4. Το γενεαλογικό δέντρο είναι η διαγραµµατική απεικόνιση 
διάφορων χαρακτηριστικών των µελών µιας οικογένειας 
για πολλές γενεές.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
 

(    ) 

5. Η αιµορροφιλία Α είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από 
αυτοσωµικά υπολειπόµενα γονίδια.  

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  

 
(    ) 

Μονάδες 5 
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Θέµα 3ο 

 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Αυτοσωµική επικρατής 

κληρονοµικότητα 
Β. .......... Αυτοσωµική 

υπολειπόµενη 
κληρονοµικότητα 

Γ. .......... Φυλοσύνδετη 
κληρονοµικότητα 

∆. .......... Πολλαπλή 
κληρονοµικότητα 

  

ΙΙ  
 

1. Όταν οι δύο γονείς είναι φορείς 
µιας ασθένειας, υπάρχει πιθανό-
τητα 25% το παιδί τους να εµφα-
νίσει αυτή την ασθένεια 

2. Ένας φυσιολογικός άντρας και 
µία γυναίκα - φορέας 
συγκεκριµένης ασθένειας 
αποκτούν ένα αγόρι που πάσχει 
από αυτήν την ασθένεια. 

3. Όταν µια ασθένεια εµφανίζεται 
µε αναλογία 50% σε όλες τις 
γενιές στο γενεαλογικό δέντρο. 

Μονάδες 5 
 
 

Θέµα 4ο 
• Ο Γιάννης έχει οµάδα αίµατος Ο, αλλά ο πατέρας του ανήκει στην Α οµάδα 

και η µητέρα του στη Β. 
α) Να δείξετε µε ένα σχεδιάγραµµα πώς ο Γιάννης κληρονόµησε από τους 

γονείς του την οµάδα αίµατος. 
β) Ποιες θα είναι οι πιθανές οµάδες αίµατος της αδερφής του και του αδερφού 

του; Να σχεδιάσετε το πιθανό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. 
Μονάδες 5 
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6ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Μεταλλάξεις 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
τη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Οι µεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσµα 
α) την αύξηση της γενετικής ποικιλότητας 
β) τη δηµιουργία κληρονοµικών ασθενειών 
γ) την εµφάνιση πολλών περιπτώσεων καρκίνου 
δ) όλα τα παραπάνω. 

 
2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν αφορά την α-θαλασσαιµία; 

α) Είναι αποτέλεσµα έλλειψης ολόκληρου του γονιδίου α. 
β) Μπορούν να δηµιουργηθούν ελλείψεις σε ένα, δύο, τρία ή και στα 

τέσσερα γονίδια α. 
γ) Τα άτοµα µε α-θαλασσαιµία εµφανίζουν ανθεκτικότητα στο πρωτόζωο της 

ελονοσίας. 
δ) Η έλλειψη της α-αλυσίδας επηρεάζει όλες τις αιµοσφαιρίνες. 

Μονάδες 2 
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- Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Οι µεταλλάξεις δηµιουργούν ένα διαφορετικό φαινότυπο. (    ) 
2. Η χρωµοσωµική ανωµαλία ταυτίζεται µε την έννοια της 

γονιδιακής µετάλλαξης. 
 

(    ) 
3. Όλες οι µεταλλάξεις µεταβιβάζονται από τη µια γενιά 

στην άλλη. 
(    ) 

 
Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ 2o 
Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Έλλειψη 
Β. .......... Μονοσωµία 
Γ. .......... Τρισωµία 
∆. .......... Αλφισµός  
Ε. .......... Φαινυλκετονουρία 
  

ΙΙ  
 

1. Σύνδροµο  Turner 
2. Σύνδροµο Kleinefelter 
3. Σύνδροµο cri du chat 
4. Αναστροφή 
5. Έλλειψη µελανίνης 
6. Συσσώρευση φαινυλαλανίνης 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3o 
α) Ποιες ασθένειες, που προκλήθηκαν από µεταλλάξεις, κληρονοµούνται µε 

αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας; 
β) Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα ασθενειών, που οφείλονται σε µεταλλάξεις 

και οι οποίες κληρονοµούνται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο 
κληρονοµικότητας. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4o 
• Έχει παρατηρηθεί ότι η δρεπανοκυτταρική αναιµία και η β-θαλασσαιµία 

είναι ιδιαίτερα αυξηµένες στις περιοχές όπου, σε παλιότερες εποχές, υπήρχαν 
επιδηµίες ελονοσίας. Να εξηγήσετε γιατί συµβαίνει αυτό; 

(Μονάδες 5) 
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7ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση,  κατανόηση εννοιών, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Η Βιοτεχνολογία χρησιµοποιεί διαδικασίες µε τις οποίες εισάγονται νέες 
ιδιότητες στους οργανισµούς. Για τις διαδικασίες αυτές χρησιµοποιούνται  

 α) ένζυµα ελικάσες 
 β) πλασµίδια 
 γ) ιοειδή 
 δ) ολόκληρα τα γονιδίωµατα των βακτηρίων. 
 

2. Τα γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια 
 α) υπάρχουν φυσιολογικά ελεύθερα στη φύση 
 β) είναι αυτά στα οποία ο άνθρωπος έχει εισαγάγει νέες γενετικές 

πληροφορίες 
 γ) παράγουν τις ίδιες πρωτεΐνες µε τον άνθρωπο 
 δ) δεν απαιτούν αποστείρωση για την καλλιέργειά τους. 
 

3. Η ανθρώπινη ινσουλίνη, που χρησιµοποιούν σήµερα οι διαβητικοί, 
προέρχεται από 

 α) ανθρώπινα κύτταρα 
 β) κύτταρα θηλαστικών 
 γ) εργαστηριακή σύνθεση των αµινοξέων που την αποτελούν  
 δ) γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια. 
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4. Τροποποποιηµένος γενετικά οργανισµός σηµαίνει ότι έχει 
 α) διασταυρωθεί µε ένα άλλο οργανισµό µε βελτιωµένες ιδιότητες 
 β) εισαχθεί στο DNA του όλο το DNA από ένα άλλο οργανισµό, που ανήκει 

αποκλειστικά στο ίδιο είδος µε αυτόν 
 γ) εισαχθεί στο DNA του κάποιο γονίδιο, που του προσφέρει νέες ιδιότητες 
 δ) εισαχθεί στο DNA του κάποιο γονίδιο συνδεδεµένο µε έναν ειδικό φορέα. 

 Μονάδες 4 
  
ΘΕΜΑ 2o 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Με την καλλιέργεια των µικροοργανισµών µπορούµε να 

πάρουµε πολλά χρήσιµα προϊόντα, όπως ποτά και τρόφιµα. 
 

(    ) 
2. Οι µικροοργανισµοί είναι πάντα επικίνδυνοι για τον 

άνθρωπο. 
 

(    ) 
3. Για να παραχθεί το ανασυνδυασµένο DNA 

χρησιµοποιούνται διάφοροι φορείς, όπως πλασµίδια και ιοί.
 

(    ) 
4. Στις κλειστές καλλιέργειες οι µικροοργανισµοί βρίσκονται 

συνεχώς σε εκθετική φάση ανάπτυξης. 
 

(    ) 
5. Μία από τις πιο παλιές βιοτεχνολογικές µεθόδους είναι η 

παραγωγή ψωµιού. 
 

(    ) 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 

έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Αερόβιοι οργανισµοί 
Β. .......... Αµµωνιακά ή νιτρικά 

ιόντα 
Γ. .......... Βιοµάζα 
∆. .......... Βιοαντιδραστήρας 
Ε. .......... Ζύµωση 
Ζ. .......... Εµβολιασµός 

ΙΙ  
 

1. ∆ιαδικασία ανάπτυξης 
µικροοργανισµών σε υγρό θρεπτικό 
υλικό. 

2. Απαιτούν παρουσία οξυγόνου. 
3. Συσκευές ζύµωσης. 
4. Πηγή αζώτου για καλλιέργειες 

µικροοργανισµών. 
5. Προϊόντα της ζύµωσης. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
– Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν τα δεδοµένα των µετρήσεων των 

βακτηρίων από καλλιέργειες σε υγρό θρεπτικό υλικό στους 30 οC. Να 
σχεδιάσετε την καµπύλη µεταβολής του αριθµού των βακτηρίων σε 
συνάρτηση µε το χρόνο. Να γράψετε τους παράγοντες που επηρεάζουν το 
σχήµα της καµπύλης. 

 

Αριθµός βακτηρίων σε εκατοµµύρια 
Χρόνος (ώρες)  Ζωντανά βακτήρια 

0 9 
1 10 
2 11 
5 18 

10 400 
12 550 
15 550 
20 550 
30 550 
35 225 
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45 30 
Μονάδες 6 

8ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση,  κατανόηση  
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
τη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1.  Η ινσουλίνη παράγεται σε µεγάλες ποσότητες και µε µικρό κόστος από 
 α) εκχύλιση ιστών του παγκρέατος των βοοειδών 
 β) βακτήρια µε την τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA 
 γ) µύκητες µε σύγχρονες χηµικές µεθόδους διαχωρισµού 
 δ) τον ερυθρό µυελό των οστών µε εκχύλιση. 
 
2.  Πώς ονοµάζεται η διαδικασία εισαγωγής γενετικά τροποποιηµένου ιού στα 

λεµφοκύτταρα;  
 α) Γονιδιακή θεραπεία. 
 β) Μεταµόσχευση. 
 γ) Επιµόλυνση. 
 δ) Εµβολιασµός. 
 
3.  Με τη γονιδιακή θεραπεία 
 α) παράγονται µονοκλωνικά αντισώµατα 
 β) γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της γενετικής βλάβης 
 γ) παράγονται νέα αντιβιοτικά 
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 δ) γίνεται ανίχνευση ουσιών που δρουν ως αντιγόνα. 
 
4. Τα υβριδώµατα είναι 
 α) υβρίδια καλαµποκιού  
 β) σύµπλεγµα αντισωµάτων µε καρκινικά κύτταρα 
 γ) καρκινικά κύτταρα  
 δ) κύτταρα που προκύπτουν από σύντηξη Β λεµφοκυττάρων µε καρκινικά 

κύτταρα. 
Μονάδες 4 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Η «γονιδιακή θεραπεία», όταν εφαρµόζεται στο ζυγωτό, δε 

µεταβιβάζεται στους απογόνους. 
 

(    ) 
2. Τα αντισώµατα είναι πρωτεϊνικά µόρια που παράγονται από 

τα Β λεµφοκύτταρα του ανοσοποιητικού µας συστήµατος. 
 

(    ) 
3. Ένας κλώνος Β λεµφοκυττάρων µπορεί να παράγει πολλά 

διαφορετικά αντισώµατα. 
 

(    ) 
4. Με τη γονιδιακή θεραπεία αντιµετωπίζονται ασθένειες, που 

οφείλονται σε µικροοργανισµούς, οι οποίοι είναι 
ανθεκτικοί στα εµβόλια. 

 
 

(    ) 
5. Τα Β λεµφοκύτταρα, όταν συντηχθούν µε καρκινικά 

κύτταρα, δίνουν  υβριδικά κύτταρα, τα υβριδώµατα, τα 
οποία παράγουν σε µεγάλες ποσότητες µονοκλωνικά 
αντισώµατα. 

 
 

(    ) 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
α) Σε ποια τεχνική της Βιοτεχνολογίας στηρίζεται η γονιδιακή θεραπεία; Να 

γράψετε τρεις ασθένειες οι οποίες αντιµετωπίζονται µε την γονιδιακή 
θεραπεία. 
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β) Να αναφέρετε ονοµαστικά τρεις τεχνικές, που χρησιµοποιεί η Βιοτεχνολογία 
για την παρασκευή αποτελεσµατικών εµβολίων, µονοκλωνικών 
αντισωµάτων και άλλων φαρµακευτικών προϊόντων. 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
• Η γονιδιακή θεραπεία εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1990 σε ένα 

κοριτσάκι, που έπασχε από ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήµατος 
εξαιτίας της έλλειψης του ενζύµου ADA. 

α) Να εξηγήσετε πού οφείλεται η έλλειψη του ενζύµου αυτού. 
β) Να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη γονιδιακή 

θεραπεία της ADA.  
Μονάδες 5 
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9ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και τη 

κτηνοτροφία 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση εννοιών 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. ∆ιαγονιδιακοί οργανισµοί είναι οι οργανισµοί 
α) που προέρχονται από ελεγχόµενες διασταυρώσεις σε εργαστήρια 
β) στους οποίους έχουν εισαχθεί διάφορες ορµόνες µε συγκεκριµένες 

τεχνικές 
γ) που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή µε τις τεχνικές της  Γενετικής 

Μηχανικής 
δ) που έχουν εµβολιαστεί µε το κατάλληλο αντιγόνο in vitro. 
 

2. Για να τροποποιηθούν γενετικά τα φυτά χρησιµοποιούνται 
α) πλασµίδια από οποιοδήποτε βάκιλλο. 
β) µόρια τεχνητού  DNA 
γ) πλασµίδιο ιοειδούς 
δ) πλασµίδιο του Agrobacterium tumefaciens. 
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3. Τα διαγονιδιακά ζώα 
α) προέρχονται από τη διασταύρωση επιλεγµένων ζώων σε εργαστήρια 
β) προέρχονται από ζυγωτό που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση 
γ) µοιάζουν µε τη «θετή» µητέρα, στη µήτρα της οποίας αναπτύχθηκαν 
δ) µοιάζουν µόνο µε τη µητέρα από την οποία προήλθε το ωάριο. 

 
4. Για να τροποποιηθεί το γενετικό υλικό µιας αγελάδας εισάγεται «ξένο» 

γονίδιο σε 
α) ωάριο του θηλυκού ζώου 
β) σπερµατοζωάριο 
γ) ζυγωτό 
δ) µαστικά κύτταρα. 

Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Οι οργανισµοί, που προέρχονται από διασταυρώσεις, 

ονοµάζονται διαγονιδιακοί. 
 

(    ) 
2. Τα φυτά, που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση, 

ονοµάζονται διαγονιδιακά. 
 

(    ) 
3. Τα διαγονιδιακά φυτά δε µεταβιβάζουν τις νέες ιδιότητες 

στους απογόνους τους. 
 

(    ) 
4. Η εισαγωγή ξένου DNA στα κύτταρα ενός ζώου 

επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο της µικροέγχυσης στα ωάρια 
ενός ζώου. 

 
(    ) 

5. Το διαγονιδιακό ζώο µοιάζει µε τη «θετή» µητέρα, στην 
οποία αναπτύχθηκε το έµβρυο. 

 
(    ) 

6. Η χρησιµοποίηση διαγονιδιακών οργανισµών δεν 
παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη 
κλασσική µέθοδο των διασταυρώσεων. 

 
 

(    ) 
Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 

 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Μικροέγχυση 
Β. .......... Ζυγωτό 
Γ. .......... Agrobacterium 

tumefaciens 
∆. .......... Πλασµίδιο Τi 
Ε. .......... Ινσουλίνη 
Ζ. .......... Ιντερφερόνη 

ΙΙ  
 

1. Πρωτεΐνη που ρυθµίζει τη γλυκόζη του 
αίµατος. 

2. Μέθοδος εισαγωγής ξένου γονιδίου σε 
ένα κύτταρο. 

3. Κυκλικό DNA προερχόµενο από το 
Agrobacterium tumefaciens. 

4. Βακτήριο  του εδάφους. 
5. Γονιµοποιηµένο ωάριο. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
α) Ποια κληρονοµικά χαρακτηριστικά προσφέρει στα νεογέννητα, που φέρνει 

στον κόσµο µια θετή -µητέρα αγελάδα, στη µήτρα της οποίας οι επιστήµονες 
τοποθέτησαν ένα ξένο γονιµοποιηµένο ωάριο; Ποια χαρακτηριστικά θα 
κληρονοµήσουν οι απόγονοι από τους γονείς που πρόσφεραν το ωάριο και το 
σπερµατοζωάριο; 

β) Να περιγράψετε συνοπτικά τα στάδια της διαδικασίας για την παραγωγή των 
διαγονιδιακών ζώων. 

Μονάδες 5 
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10ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη βιοµηχανία 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση εννοιών, κριτική σκέψη 
 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

1. Τα προϊόντα των µικροοργανισµών, που χρησιµοποιούνται στη Βιοτεχνολογία 
α) παράγονται µέσα στα κύτταρα των µικροοργανισµών 
β) εκκρίνονται στο θρεπτικό υλικό 
γ) δεν καθαρίζονται εύκολα µε χηµικές µεθόδους 
δ) δεν αποµονώνονται εύκολα από τις καλλιέργειες. 

 
2. Για τη διάσπαση της γλυκόζης απαιτείται 

α) παρουσία της ζύµης Saccharomyces cerevisae 
β) θερµοκρασία άνω των 40 °C 
γ) θερµοκρασία κάτω των 20 °C 
δ) παρουσία οξυγόνου Ο2. 

 
3. Οι ζύµες είναι 

α) µύκητες 
β) αυτότροφοι οργανισµοί 
γ) βακτήρια 
δ) πρωτόζωα. 

Μονάδες 3 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

1. Το άµυλο διασπάται από ένζυµα σε µαλτόζη και ……………………. . 
2. Η διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης πραγµατοποιείται στους ………....… 

0 °C. 
Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Οι ζύµες αδρανοποιούνται σε µεγάλες θερµοκρασίες. (    ) 
2. Τα περισσότερα ένζυµα των µικροοργανισµών είναι 

ενδοκυτταρικά προϊόντα. 
 

(    ) 
3. Η ζύµωση της λακτόζης του γάλακτος καταλήγει σε 

αιθυλική αλκοόλη. 
 

(    ) 
4. Κατά τη διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης εκτός από 

την αιθανόλη παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα. 
 

(    ) 
5. Οι ζύµες µετατρέπουν τη γλυκόζη σε αιθυλική αλκοόλη 

µόνο απουσία οξυγόνου. 
 

(    ) 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
α) Να εξηγήσετε σε τι διαφέρει η παραδοσιακή Βιοτεχνολογία από τη σύγχρονη, 

δίνοντας δύο συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
β) Να αναπτύξετε την άποψη σας σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους η 

βιοµηχανία στράφηκε προς τους µικροοργανισµούς. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
α) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο τα νέα απορρυπαντικά είναι αποτελε-

σµατικότερα από τα παλαιότερης τεχνολογίας. 
β) Ποια είναι η σηµασία των ενζύµων στην παραγωγή των νέων 

απορρυπαντικών; 
Μονάδες 5 
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11ο Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην προστασία 
 του περιβάλλοντος 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση εννοιών, κριτική σκέψη 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ......................................... Όνοµα: ...................................................  
Τάξη: .................................................Τµήµα: ...................................................  
Μάθηµα: ....................................................... 
Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 
 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που 

συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 
1. Οι βιολογικές µέθοδοι καθαρισµού των λυµάτων και των αποβλήτων 

στηρίζονται κυρίως 
α) στη χλωρίωση  
β) στα χηµικά απορρυπαντικά 
γ) στα ένζυµα και τους µικροοργανισµούς 
δ) σε φυσικοχηµικές µεθόδους. 

 
2. Στο βιολογικό καθαρισµό, κατά τη δευτερογενή επεξεργασία χρησιµοποιείται 

α) η διήθηση και η χλωρίωση των λυµάτων για την αποµάκρυνση των ανόρ-
γανων συστατικών 

β) η αποµάκρυνση του φωσφόρου και των νιτρικών αλάτων 
γ) η διάσπαση των οργανικών ουσιών από µικροοργανισµούς 
δ) η καθίζηση των στερεών συστατικών. 
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3. Η τριτογενής επεξεργασία του βιολογικού καθαρισµού περιλαµβάνει  
α) τη διάσπαση των οργανικών ουσιών από µικροοργανισµούς  
β) την αποµάκρυνση των παθογόνων µικροοργανισµών 
γ) την ελάττωση των ανόργανων συστατικών  
δ) την ελάττωση των οργανικών ουσιών. 
 

4. Ποια µέθοδο θα προτείνατε για τη διάσπαση µιας πετρελαιοκηλίδας; 
α) Τη χρήση φυσικοχηµικών µεθόδων διάλυσης. 
β) Τη διάσπαση της µε βακτήρια που υπάρχουν στη φύση. 
γ) Τη χρήση τοξικών απορρυπαντικών. 
δ) Τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων βακτηρίων. 

Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Η πρωτογενής επεξεργασία βιολογικού καθαρισµού 

περιλαµβάνει τις φυσικές µεθόδους του εσχαρισµού και της 
διήθησης. 

 
(    ) 

2. Η δευτερογενής επεξεργασία του βιολογικού καθαρισµού 
προκαλεί αύξηση της ποσότητας των οργανικών ουσιών. 

 
(    ) 

3. Η αναερόβια διάσπαση των λυµάτων πραγµατοποιείται 
από διαφορετικά είδη βακτηρίων. 

 
(    ) 

4. Με τις µεθόδους της Βιοτεχνολογίας παράγονται νέα 
τροποποιηµένα βακτήρια για τη διάσπαση των 
πετρελαιοκηλίδων. 

 
(    ) 

Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 
 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 

έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-3). 

Ι 
 
Α. .......... Βιοαντιδραστήρας 
Β. .......... ∆ευτερογενής επεξεργασία 
Γ. .......... Βιολογικά φίλτρα 
∆. .......... Πρωτογενής επεξεργασία 
Ε. .......... Τριτογενής επεξεργασία 

ΙΙ  
 

1. Αερόβια διαδιακασία 
2. Εσχαρισµός 
3. Ελάττωση ανόργανων θρεπτικών 

συστατικών 
4. ∆ιάσπαση οργανικών συστατικών 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
α) Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο (30-40 λέξεις) τους λόγους για τους 

οποίους, κατά την άποψή σας, η βιοτεχνολογία ενδιαφέρεται για καινούργια 
βακτήρια. 

β) Να περιγράψετε συνοπτικά µε ποια διαδικασία παράγονται οι τροποποιηµένοι 
µικροοργανισµοί που χρησιµοποιούνται στο βιολογικό καθαρισµό.  

Μονάδες 8 
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