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ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
1. Χρησιμοποίηση βακτηρίων σε πειράματα ή εφαρμογές της Βιολογίας 
2.Πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκα ποντικοί σαν πειραματόζωα. 
3.Γνωστές διαδικασίες in vivo. 
4.Γνωστές διαδικασίες vitro 
5.Περιπτώσεις χρησιμοποίησης ιών σε πειράματα και εφαρμογές. 
6.Που υπάρχει κυκλικό DNA. 
7.Τι μπορεί να περιέχει ένα πλασμίδιο. 
8.Από τι αποτελείται το  DNA 
9.Από τι αποτελείται το γενετικό υλικό των κυττάρων 
10.Ποιοι λόγοι συμβάλλουν στο να έχει το γενετικό υλικό τόσο μικρές διαστάσεις. 
11.Οι διάφορες μορφές του γενετικού υλικού των κυττάρων. 
12.Πληροφορίες που παρέχει ο καρυότυπος του ανθρώπου. 
13.Πληροφορίες από τον καρυότυπο 
14.Κατηγορίες χρωμοσωμάτων. 
15.Κατηγορίες γονιδίων. 
16.Τύποι ή κατηγορίες κληρονομικότητας. 
17.Κύτταρα που τροποποιούνται γενετικά. 
18.Τρόποι μετασχηματισμού βακτηρίων. 
19. Ρόλος της αντιγραφής. 
20.Είδη μεταλλάξεων. 
21. Περιπτώσεις αιμοσφαιρινοπαθειών. 
22.Παθήσεις ή ιδιότητες στον άνθρωπο που ακολουθούν αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότη-
τας. 
23.Ένα παιδί εμφανίζει μια ιδιότητα που δεν είχαν οι γονείς του 
24. Τρόποι διάγνωσης ασθενειών. 
25. Ένας υποκινητής μπορεί να βρίσκεται  
26. Που χρησιμοποιούνται οι  DNA πολυμεράσες. 
27.Αιτίες εμφάνισης καρκίνου. 
28.Χρησιμότητες μιας βακτηριακής καλλιέργειας. 
29. Ρόλος της DNA-δεσμάσης. 
30.Χρήσεις των μονοκλωνικών αντισωμάτων. 
31.Τρόποι παραγωγής φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 
32. Θεραπείες ασθενειών στον άνθρωπο. 
33.Επιθυμητές ιδιότητες διαγονιδιακών φυτών και ζώων. 
34.   Πληροφορίες από ένα γενεαλογικό δέντρο. 
35. Από την μετάφραση ενός μορίου m RNA προκύπτει. 
36.Ένα μόριο m RNA. 
37. Παράγοντες που μπορούν να ρυθμίζουν την μεταγραφή των γονιδίων. 
38. Σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται στον άνθρωπο διανοητική καθυστέρηση. 
39. Τι ιδιότητες πρέπει να έχει ένας φορέας κλωνοποίησης. 
40. Να αναφέρετε όλους τους δυνατούς τρόπους παραγωγής ινσουλίνης. 
41. Να αναφέρετε τις σημαντικότερες πρωτεΐνες που υπάρχουν στο πυρήνα. 
42. Τι χρειάζεται η DNA πολυμεράση για να μπορεί να δημιουργήσει πολυνουκλεοτιοδική αλυσίδα; 
43. Πότε συναντάμε σε επαφή μόρια DNA με μόρια RNA 
44. Σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται ο κανόνας της συμπληρωματικότητας των βάσεων 
45.Σε ποιες περιπτώσεις για μια ιδιότητα υπάρχει ένα μόνο αλληλόμορφο γονίδιο 
46. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα από δυο αλληλόμορφα γονίδια σε ένα άτομο 
47. Με ποιες προϋποθέσεις ισχύουν οι νόμοι του Mendel 
48. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες σχηματίζεται ανασυνδυασμένο DNA. 
49. Να αναφέρετε όλες τις ιδιότητες ή ασθένειες στον άνθρωπο, που ακολουθούν αυτοσωμικό υπολειπό-
μενο τύπο κληρονομικότητας 
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