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ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΝ ΓΤΜΝΑΙΟΝ                           ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 

2016 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ /ΧΗΜΕΙΑ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/ 2016 
ΣΑΞΗ: Α’ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ            ΧΡΟΝΟ: 2 ΩΡΕ  
 

 

Ονοματεπϊνυμο Μακθτι/τριασ:........................................................................    Τμιμα: Α’ ………….  

Αρ.:……                                 Βακμόσ  …..…/35  →  ………. /20  Ολογράφωσ: ………………..………………....… 

Υπογραφι  Κακθγιτριασ: ………………..… 
 

ΠΡΟΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 

             Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (Tipp- Ex) 

           Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 8 ςελίδεσ. 

Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Σ Τ Χ Ι Α  

ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ                                                          

                    βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ.  
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

ΕΡΩΣΗΗ 1 

Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 
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α) Ποιοσ/οι από τουσ πιο πάνω καρυότυπουσ (Α, Β και Γ) παρουςιάηει/ουν πυρινα:                                (0,75) 

 Απλοειδοφσ κυττάρου. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Διπλοειδοφσ κυττάρου …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Να γράψετε το φφλο του οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει ο καρυότυποσ:                                                  (0,5)   

Β:. ………………………… 

Γ: ………………………….. 

γ) i. Να γράψετε ποια από τα χρωματοςϊματα που παρουςιάηονται ςτον καρυότυπο Α χαρακτθρίηονται 
ωσ:  

Αυτοςωματικά: ………………………………………………………………………………………………………………………………………(0.5) 

Φυλετικά: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………(0.5) 

ii. Να ονομάςτε ζνα (1) πικανόν κφτταρο ςτο οποίο κα μποροφςε να ανικει ο πυρινασ του κυττάρου Α 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………(0.25) 

ΕΡΩΣΗΗ 2 

Η διπλανι εικόνα παρουςιάηει δφο (2) διαφορετικά είδθ 
κυτταρικϊν διαιρζςεων Α και Β που ςυμβαίνουν ςε ζναν 
οργανιςμό που ζχει 22 ηεφγθ χρωματοςωμάτων ςτα ςωματικά 
του κφτταρα.  

      α) Να γράψετε των αρικμό των χρωματοςωμάτων ςτα   
                κφτταρα:                                                                                        (1) 

1. 2. 3. 4. 

             

       β) Ποιο/α από το/α κφτταρο/α 1-4 είναι Σωματικό/ά/ και   
                  ποιο/α Γεννθτικό/ά.                                                                  (1) 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΑ: …………………………………………………………………. 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ: ………………………………………………………………… 

 γ) Ποια από τισ δφο διαιρζςεισ (Α και Β) είναι υπεφκυνθ                                                                                  (0.5) 
               i. για τθν αναπαραγωγι ςτθν αμοιβάδα; ……………………………………  

ii. για το ςχθματιςμό των γαμετϊν; ……………………………..………….. 

ΕΡΩΣΗΗ 3 

α) Να γράψετε τι απεικονίηουν οι ενδείξεισ Α- Δ τθσ πιο κάτω εικόνασ:                                                              (1) 

 
Α. …………………………………………. 
Β. …………………………………………. 
Γ. ………………………………………….. 
Δ. …………………………………………. 
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β) Να γράψετε το φαινότυπο που παρουςιάηει θ διπλανι εικόνα.               

Μ: μωβ χρϊμα άνκουσ 
μ: άςπρο χρϊμα άνκουσ 
……………………………………………………(0.25) 
 
 

  γ) Με τθ βοικεια τθσ διπλανισ εικόνασ να βρείτε τουσ γονότυπουσ και τουσ  φαινότυπουσ 
του ατόμου για τουσ πιο κάτω χαρακτιρεσ:                                                                             (1.25) 

Α: μαφρο χρϊμα μαλλιϊν, α: ξανκό χρϊμα 
Β: ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλϊςςασ 
Γ:  Σγουρά μαλλιά, γ: ίςια μαλλιά 
Δ: Λακκάκια ςτα μάγουλα 
Ε: Παρουςία φακίδων 
  

ΓΟΝΟΣΤΠΟ ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ 

  

  

  

  

  

 

ΕΡΩΣΗΗ 4.  

Το ςχεδιάγραμμα αναπαριςτά το μόριο τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α. 

α)  Να γράψετε τι παριςτάνουν οι αρικμοί 1-7.      

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 
4. ………………………………………………. 
5. ………………………………………………. 
6. ………………………………………………. 
7. ………………………………………………. 
                                                                          (1.75) 
                                                                                   

β) Να γράψετε δφο (2) κλινικά ςυμπτϊματα που παρουςιάηει ζνα άτομο που δεν παράγει κακόλου 
αιμοςφαιρίνθ Α.                                                                                                                                                           (0.5)                                                                                                                 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

γ) Να γράψετε το ρόλο του μορίου τθσ αιμοςφαιρίνθσ.                                                                                   (0.25)                                                             

              …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 



4 
 

              …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ                                                          

                    βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ.  
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

ΕΡΩΣΗΗ 5 

Το πιο κάτω ςχιμα αναπαριςτά διάφορα ςτάδια τθσ Μείωςθσ Ι και ΙΙ. Τα ςτάδια δεν είναι ςτθ 
ςωςτι ςειρά.  

 

α) Να ονομάςετε τα ςτάδια 1 μζχρι 8                                                                                                                         (2) 

1. ………………………………. 2. ………………………………. 3. ……………………………….. 4. ……………………………….. 

5. ………………………………. 6. ……………………………….. 7. ……………………………….. 8. ……………………………….. 

β) Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά τα ςτάδια 1-8                                                                                              (2) 

        

 

γ) Να ςυγκρίνετε τα ςτάδια 2 και 3 και να γράψετε μια διαφορά που εντοπίηετε ςτον πυρινα των 
κυττάρων.                                                                                                                                                                      (0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να ονομάςετε τθν ζνδειξθ a ςτο ςτάδιο 7.                                                                                                      (0.25) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να γράψετε πόςα χρωματοςϊματα είχε ςτον πυρινα του το μθτρικό κφτταρο από το οποίο ξεκίνθςε θ 
πιο πάνω μειωτικι διαίρεςθ.                                                                                                                                  (0.25) 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
 
ΕΡΩΣΗΗ 6 
  α) Να αναφζρετε τθ φάςθ και το ςτάδιο του κυτταρικοφ κφκλου που ςυμβαίνει το πιο κάτω φαινόμενο. (0.5) 

  ΦΑΣΗ: ……………………………………………. 

   ΣΤΑΔΙΟ: …………………………………………. 

 

   β) να αναφζρετε ζνα λόγο που να δείχνει τθ ςθμαντικότθτα του πιο πάνω φαινομζνου.                           (0.25) 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        
  γ) Στθ διπλανι εικόνα φαίνεται ο κυτταρικόσ κφκλοσ ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου. 
       Να αναγνωρίςετε:                                                                     (0.5) 

 τα ςτάδια του κυτταρικοφ κφκλου: 
        Α. ……………………………………………… 
        Η. ……………………………………………...  

 Να ονομάςετε το ςτάδιο Β τθσ Φάςθσ 2                    (0.25) 
        Β: ………………………………………………. 

 Να ονομάςτε τα ςτάδια:                                                      (1) 
        Γ. ………………………………………………... 
        Δ. ……………………………………………….. 
        Ε. …………………………………………….…. 
        Ζ. ………………………………………………. 
δ) Να περιγράψετε το ςτάδιο Γ.                                                        (1) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

ε) Συμφωνείτε με τθν άποψθ πωσ θ Μεςόφαςθ αποτελεί ζνα ςτάδιο θρεμίασ-ανάπαυςθσ μζςα ςτον 

κφκλο ηωισ του κυττάρου; Να αναφζρετε δφο (2) επιχειριματα που να υποςτθρίηουν τθν απάντθςθ ςασ                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      (0.75) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

η) Να ςχεδιάςετε ςτον πιο κάτω χϊρο ζνα κφτταρο που βρίςκεται ςτθ φάςθ 1.                                         (0.75) 
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ΕΡΩΣΗΗ 7 

Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν ςτθν εικόνα που ακολουκεί 

 α) Ποια διαδικαςία παρουςιάηει θ πιο κάτω εικόνα;                               (0.25)                                                                                                                           

 ……………………………………………………………………………………………………………………                                                            

  β) Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά τα διάφορα βιματα Α-Γ  που 
αφοροφν ςτθν πιο πάνω διαδικαςία.                                                             (0.75) 

 …………..………………………………………………………………………………………………………… 

  γ) Να περιγράψετε με λεπτομζρεια τα βιματα Α, Β και Γ τθσ διπλανισ 
εικόνασ.                                                                                                                  (1.5) 

ΒΗΜΑ Α. ……………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ΒΗΜΑ Β. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΒΗΜΑ Γ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ) Τι απεικονίηει θ ζνδειξθ 1                                                                                                                                    (0.25) 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ε) Η διπλανι εικόνα παρουςιάηει ςε μεγζκυνςθ το βιμα Β. 

i. Τι απεικονίηει θ ζνδειξθ 4; …………………………………………………………           (0.25) 
ii. Να ονομάςετε τα άκρα Χ και Ζ (ϊςτε να ορίηεται θ κατεφκυνςθ ςτθν 
αριςτερι πλευρά του μορίου).                                                                            (0.5) 
Χ: ……………… 
Ζ: …………….… 

η) Ζνα τμιμα δίκλωνου μορίου DNA περιζχει 10 % Θυμίνθ. Να υπολογίςετε 
δείχνοντασ τουσ υπολογιςμοφσ ςασ, πόςοι διπλοί δεςμοί υδρογόνου υπάρχουν 
ςτο τμιμα αν αυτό αποτελείται από 200 νουκλεοτίδια.                                       (1.5) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των 10 μονάδων. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 8 
                     
α) Από τθ διαςταφρωςθ δφο μαφρων  ποντικϊν προζκυψαν 12 μαφροι και τζςςερισ λευκοί απόγονοι 

                Μ= το γονίδιο για το μαφρο χρϊμα και      μ= το γονίδιο για το άςπρο το χρϊμα                                     

                i. Να κάνετε τθ ςχετικι διαςταφρωςθ και να βρείτε όλουσ τουσ πικανοφσ γονότυπουσ των ατόμων τθσ F1                   
                    γενιάσ.                                                                                                                                                                                (2) 

 

Γονότυποι Γονζων (P2)           …………….          Χ            ……………... 

Γαμζτεσ:                              …………….                                      .……..……… 

 Γονότυποι απογόνων (F2)    …………………………………………………………              

ii. Ποιο είδοσ κλθρονομικότθτασ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ αυτι; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.         (1)  
………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………..………… 

iii. Να ονομάςετε και να περιγράψετε το νόμο του Μendel που ιςχφει ςτθν πιο πάνω περίπτωςθ αυτι;       (1)                                                                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β)  i. Να γράψετε τουσ γονότυπουσ των γονζων P1 γενεάσ αν οι απόγονοι τουσ (F1) ιταν μαφροι ςε ποςοςτό 

100%.                                                                                                                                                                                                                                                          

Γονότυποι Γονζων (P1)           …………….          Χ            ……………...                                                                  (0.5) 

       ii. Ποιοσ νόμοσ του Mendel ιςχφει ςτθν περίπτωςθ αυτι;                                                                               (0.5)                                                                        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Ο κοσ Αγάπιοσ κάκε μινα χρειάηεται να μεταγγίηεται. Παντρεφτθκε τθν κα Ευτζρπθ και απζκτθςαν τον 
Αρκάδιο. Στθν θλικία των δφο ετϊν ο Αρκάδιοσ χρειάςτθκε να μεταγγιςτεί.  

i. Να δείξετε με διαςταφρωςθ ποια πικανότθτα υπάρχει το ηευγάρι αυτό, να αποκτιςει φορζα τθσ β-
μεςογειακισ αναιμίασ.                                                                                                                                                       (3)                                                                                            

 

Να ςυμβολίςετε με “Θ” το φυςιολογικό γονίδιο και με “ϑ” το γονίδιο τθσ β-μεςογειακισ αναιμίασ.                                                                                                                   

Γονείσ        …………….                        Χ                     ……………...  

Γαμζτεσ:                     …………….                                                      .……..………  

Γονότυποσ/οι                  …………………………………………………......……………...….              

Φαινότυποσ/οι                          ………………………………………………………………..........… 
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Η πικανότθτα να γεννθκεί φορζασ τθσ  β-μεςογειακισ αναιμίασ από αυτό το ηευγάρι είναι: ………  %       (0.25)  

Η πικανότθτα να γεννθκεί παιδί γονοτυπικά υγιζσ από αυτό το ηευγάρι είναι:                          ………  %      (0.25)                                                                                      

 

 

ii. Να ειςθγθκείτε ακόμθ ζναν τρόπο ιατρικισ αντιμετϊπιςθσ (εκτόσ από τισ μεταγγίςεισ) των ατόμων που 
πάςχουν από β-μεςογειακι αναιμία.                                                                                                                         (0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                                                                               

iii. H α-μεςογειακι αναιμία κεωρείται αυτοςωματικι υπολειπόμενι κλθρονομικι πάκθςθ. Τι ακριβϊσ 
προκαλεί θ μετάλλαξθ ςτο γονίδιο που είναι υπεφκυνο για τθν εμφάνιςθ τθσ πάκθςθσ αυτισ.                   (0.5) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

δ) Να γράψετε ζνα (1) μειονζκτθμα και ζνα (1) πλεονζκτθμα τθσ Εγγενοφσ Αναπαραγωγισ                                 (0.5) 

Μειονζκτθμα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πλεονζκτθμα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

                                                                                                                                            Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                        όλων Χαραλάμπουσ 



ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΟΡΟΛΕΩΣ 
ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ 2015-2016 
 

 
 
ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 
 
 
 

 
ΒΑΘΜΟΣ  ……………..………./35 
 
ΟΛΟΓΑΦΩΣ ……………………… 
 
ΥΡΟΓΑΦΘ: …………….………… 

 
ΤΑΞΘ:                        Α’  ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
 

 
ΘΜΕ. :        19/05/2016 

 
ΜΑΘΘΜΑ:               ΧΘΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: 
     2 ΩΕΣ (120’ ΛΕΡΤΑ) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: 
………………………………….……………………………………………….…. 
 
 

 
 
ΤΜΘΜΑ:……………..     Α.: …… 

 
 

ΠΡΟΟΧΗ 
  

 
Να γράψετε με μπλε μελάνι. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (tippex). 
Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ. 
 
 
 
 

ΚΑΘΕ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από τζςςερισ  (4) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη  βαθμολογείται με δυόμιςη (2,5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
Ερώτηςη 1 
 
Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα ςτθν οποία παρουςιάηονται τα τζςςερα ςτάδια τθσ 

μίτωςθσ ςε τυχαία ςειρά και να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 
 

 
 
 
α) Να ονομάςετε τα ςτάδια τθσ μίτωςθσ Α μζχρι Δ.                      (4 x 0.25μ= 1μ)  
 
Α: ………………………………………………….. 

Β: ………………………………………………….. 

Γ: ………………………………………………….. 

Δ: ………………………………………………….. 

 
β)  Να βάλετε ςτθν ορκι χρονικι διαδοχικι ςειρά εξζλιξθσ τθσ μίτωςθσ τα πιο πάνω ςτάδια 

Α-Δ.  ___ ___ ___ ___                      (2 x 0.25= 0.5μ) 

         

γ) Να περιγράψετε τι γίνεται ςτο ςτάδιο Δ.             (1 x 0.5=0.5μ)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να γράψετε ζνα ςκοπό για τον οποίο γίνεται θ μίτωςθ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό.   

………………………………………………………………………………………………………………………. (1 x 0.5= 0.5μ) 

 

 

 

 

Α Β Γ Δ 
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Ερώτηςη 2 

Να παρατθριςετε τισ πιο κάτω εικόνεσ και να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α)  Τι απεικονίηει θ εικόνα;  ……………………………………….……………………………….      (1 x 0.5=0.5μ) 

β) Θ εικόνα ανικει ςε άντρα ι γυναίκα; ………………………………………………..…        (1 x 0.5=0.5μ) 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.              (1 x 0.5=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα.               (4 x 0.25=1μ) 

 

 

 

 

Οργανιςμόσ Αρικμόσ 

χρωματοςωμάτων 

ςτα ςωματικά 

κφτταρα 

Αρικμόσ ηευγϊν 

χρωματοςωμάτων ςτα 

ςωματικά κφτταρα 

Αρικμόσ 

χρωματοςωμάτων 

ςτα γεννθτικά 

κφτταρα 

Καραβίδα  120   

Άλογο  32  
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Ερώτηςη 3 

α) Να παρατθριςετε τθν πιο κάτω εικόνα, να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 1-7 και να 

ςυμπλθρϊςετε τθν πρόταςθ που ακολουκεί.           (7x 0.25=1.75μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πιο πάνω δομζσ βρίςκονται ςτον ……………………………….. κάκε κυττάρου του ςϊματόσ μασ. 

               (1x 0.25=0.25μ) 

β)  Σε ποιο ςτάδιο μιασ  μιτωτικισ διαίρεςθσ τα νθμάτια χρωματίνθσ ςυςπειρϊνονται ςε 

χρωματοςϊματα; …………………………………………………………………………………………… (1x 0.5=0.5μ) 

 

Ερώτηςη 4 

α) Ροια θ βαςικι διαφορά μεταξφ μονογονίασ και αμφιγονίασ;           (1x 0.5=0.5μ)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

β) Να γράψετε δίπλα από κάκε πρόταςθ ποιοσ τρόποσ μογονικισ αναπαραγωγισ 

περιγράφεται.                (6x 0.25=1.5μ) 

i. Ζνα βακτιριο E. coli ςτα ζντερα του ανκρϊπου αναπαράγεται κάκε 20 λεπτά με απλι 

διχοτόμθςθ.        …………………………………………………. 

ii.  Ο νζοσ οργανιςμόσ προκφπτει, όταν μια ανκεκτικι μορφι του οργανιςμοφ αυτοφ βρεκεί 

ςε ευνοϊκζσ ςυνκικεσ και αναπτυχκεί.   …………………………………………………. 

iii. Το νζο άτομο προκφπτει μόνο από τον κθλυκό γαμζτθ χωρίσ να προθγθκεί 

γονιμοποίθςθ.       ………………………………………………. 
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iv. Πταν ζνα μζροσ αποκόπτεται από τον μθτρικό οργανιςμό, μπορεί υπό προχποκζςεισ να 

δθμιουργιςει ζνα νζο άτομο.    …………………………………………………. 

v. Ανκρωπογενισ μζκοδοσ όπου ο άνκρωποσ τοποκετεί κφτταρα φυτικϊν ιςτϊν ςε 

κατάλλθλο κρεπτικό διάλυμα με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ νζου φυτοφ. 

        …………………………………………………. 

vi. Ράνω ςτο μθτρικό ςϊμα του οργανιςμοφ αναπτφςςεται νζο άτομο που αποκόπτεται 

δθμιουργϊντασ ζτςι νζο οργανιςμό.    …………………………………………………. 

 

γ) Να αναφζρετε ζνα πλεονζκτθμα τθσ αμφιγονίασ και ζνα πλεονζκτθμα τθσ μονογονίασ. 

Ρλεονζκτθμα Αμφιγονίασ: …………………………………………………………………………… (1x 0.25=0.25μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ρλεονζκτθμα Μονογονίασ: ………………………………………………………………………… (1x 0.25=0.25μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
ΜΕΡΟ Β:  Αποτελείται από τρεισ  (3) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη  βαθμολογείται με πζντε  (5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
 
Ερώτηςη 5 
 

Να παρατθριςετε το ςχιμα που βρίςκεται πιο κάτω και να απαντιςετε τα ερωτιματα που 

ακολουκοφν. 

 

α) Σε ποιον τρόπο κυτταρικισ διαίρεςθσ παρατθρείται το 

ςτάδιο που απεικονίηει το διπλανό ςχιμα; 

…………………………………………………      (1x 0.25=0.25μ) 

β) Ροιο ςτάδιο τθσ πιο πάνω κυτταρικισ διαίρεςθσ 

απεικονίηεται ςτο διπλανό ςχιμα;    (2x 0.25=0.5μ) 

……………………………………………………………………………… 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.        (2x 0.25=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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γ) i.  Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι διαφορζσ μεταξφ δφο τρόπων κυτταρικισ διαίρεςθσ 

ενόσ κυττάρου. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 1-9 με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.     (9x 0.25=2.25μ) 

 

 ΣΡΟΠΟ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ 

1 2 

 

είδοσ μθτρικοφ κυττάρου 

(απλοειδεσ / διπλοειδζσ) 

3 4 

 

αρικμόσ πυρθνικϊν διαιρζςεων 

 

5 

 

6 

 

αρικμόσ κυγατρικϊν κυττάρων 

που παράγονται 

7 8 

 

αρικμόσ χρωματοςωμάτων ςε 

κάκε κυγατρικό κφτταρο 

 

9 n 

 

ii. Να γράψετε ζνα όργανο ενόσ πολυκφτταρου οργανιςμοφ όπου πραγματοποιείται ο 

τρόποσ κυτταρικισ διαίρεςθσ με τον αρικμό 2 του πιο πάνω πίνακα ……………………………….. 

       (1x 0.5=0.5μ) 

 

iii. Να ονομάςετε ζνα κφτταρο που προκφπτει μετά από τον τρόπο κυτταρικισ διαίρεςθσ με 

τον αρικμό 2 του πιο πάνω πίνακα. …………………………………………………………..       (1x 0.5=0.5μ) 

 

δ) Να ςυμπλθρϊςετε με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ τισ πιο κάτω προτάςεισ.            (2x 0.25=0.5μ) 

-Σε ζνα κφτταρο που πρόκειται να διαιρεκεί, το γενετικό υλικό δ…………………………………….. 

(ςτο ςτάδιο τθσ Μεςόφαςθσ του κυτταρικοφ κφκλου) ανεξάρτθτα από το είδοσ  τθσ 

πυρθνικισ διαίρεςθσ που κα ακολουκιςει. 

-Στουσ πολυκφτταρουσ οργανιςμοφσ οι απόγονοι προζρχονται από μ……………………….. 

διαιρζςεισ του ηυγωτοφ. 
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Ερώτηςη 6 

Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχιμα και να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν  

α) i) Ροιο μόριο αντιπροςωπεφει το διπλανό      

ςχιμα; ……………………………      (1x 0.25=0.25μ) 

ii) Να γράψετε ζνα επιχείρθμα που να 

δικαιολογεί τθν πιο πάνω απάντθςι ςασ. 

…………………………………………    (1x 0.25=0.25μ) 

…………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………..……….. 

β) Ροια μζρθ του διπλανοφ μορίου 

αντιπροςωπεφουν οι αρικμοί 1-5. 

1: …………………………………… (5x 0.25=1.25μ) 

 

2: ……………………………………………………………..      3: ……………………………………………………………… 

4: ……………………………………………………………….    5: ………………………………………………………………. 

γ) Ροιεσ δφο ςυγκεκριμζνεσ βάςεισ αντιπροςωπεφει το ηευγάρι με το γράμμα Χ; 

……………………………………………………………………………………………………………………  (1x 0.25=0.25μ) 

δ) Σ’ζνα δίκλωνο μόριο DNA  παρατθροφνται 30% βάςεισ κυμίνθσ (Τ). Να υπολογίςετε το 

ποςοςτό των υπόλοιπων βάςεων ςτο ςυγκεκριμζνο μόριο. Να δείξετε τουσ υπολογιςμοφσ 

ςασ.                   (4 x 0.25=1μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Ριο κάτω δίνεται ζνα κομμάτι από ζνα δίκλωνο μόριο του DNA. Να παρατθριςετε 

προςεκτικά το μζροσ του μορίου που δίνεται και να ςυμπλθρϊςετε τα κενά. (4x 0.25=1μ) 

     3’       A     G       G     T        A     C       G       5’ 

     5’       T     C        ….    ….      .…    ….     C       3’    

ςτ) Το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει το βαςικό δόγμα τθσ Μοριακισ Βιολογίασ.  

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 1-4 ϊςτε το δόγμα να ιςχφει.                                         (4x 0.25=1μ) 

 

2 

5 

1 

3 

4 

X 
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Ερώτηςη 7 

α) Το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει το περιεχόμενο του πυρινα ενόσ ανκρϊπινου κυττάρου. 

Αφοφ παρατθριςετε προςεκτικά το ςχιμα, να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

i) Να γράψετε ζνα είδοσ ανκρϊπινου κυττάρου ςτο 

οποίο μπορεί να ανικει ο πυρινασ που 

απεικονίηεται ςτο διπλανό ςχιμα.    (1x 0.25=0.25μ) 

…………………………………………………………………………….. 

ii) Το κφτταρο ςτο διπλανό ςχιμα χαρακτθρίηεται 

απλοειδζσ ι διπλοειδζσ;   

…………………………………………………….. (1x 0.25=0.25μ) 

Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ.      (1x 0.5=0.5μ) 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Σφμφωνα με το  πιο πάνω ςχιμα πϊσ χαρακτθρίηουμε:       (2x 0.25=0.5μ) 

τα χρωματοςϊματα 1-22: ………………………………………………………………………………………………….. 

το χρωματόςωμα 23: ………………………………………………………………………………………………………… 

γιατί χαρακτθρίηουμε το χρωματόςωμα 23, όπωσ δθλϊςατε πιο πάνω;             (1x 0.5=0.5μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Τι ονομάηουμε ομόλογα χρωματοςϊματα;       (3 x 0.25=0.75μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) i) Ροια θ διαφορά  ενόσ ερμαφρόδιτου και ενόσ γονοχωριςτικοφ ατόμου.  (2 x 0.25=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii) Να αναφζρετε ζνα γονοχωριςτικό οργανιςμό. ………………………………….……  (1x 0.25=0.25μ) 

 

δ) Τι εννοοφμε με τον όρο γενετικι ποικιλότθτα ςε ζναν πλθκυςμό;       (1x 0.5=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ε) Να γράψετε ζνα πλεονζκτθμα και ζνα μειονζκτθμα τθσ επιλεκτικισ αναπαραγωγισ από 

τον άνκρωπο.                          (2 x 0.5=1μ) 

Ρλεονζκτθμα: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Μειονζκτθμα: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΜΕΡΟ Γ:  Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα. 
  Η ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ. 

   
 

Ερώτηςη 8 

I. Ζνασ κομμωτισ προβλθματίςτθκε για τον τρόπο κλθρονόμθςθσ τθσ μορφισ τθσ 

τρίχασ των πελατϊν του. Μετά από μικρι ζρευνα που ζκανε αποφάςιςε να μελετιςει τον 

προβλθματιςμό του με βάςθ απλζσ γνϊςεισ γενετικισ.  

Ξεκινϊντασ τθ μελζτθ του χαρακτιριςε: Σ: το γονίδιο υπεφκυνο για τα ςγουρά μαλλιά 

      ς: το γονίδιο υπεφκυνο για τα ίςια μαλλιά 

 

α) i) Τι εννοοφμε με τον όρο επικρατζσ γονίδιο;                     (1x 0.25=0.25μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii) Ροιοσ χαρακτιρασ επικρατεί, τα ςγουρά ι τα ίςια μαλλιά;                            (1x 0.25=0.25μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

iii) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα τον φαινότυπο που αντιςτοιχεί ςε κάκε 

γονότυπο.              (3x 0.25=0.75μ) 

Γονότυποσ Φαινότυποσ 

ΣΣ  

Σς  

ςς  
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β) Ο κομμωτισ παρατιρθςε ότι μια πελάτιςςά του, θ Μαρία, με ίςια μαλλιά ζφερε ςτο 

κομμωτιριο τθν κόρθ τθσ Σοφηαν με ςγουρά μαλλιά.   

i) Να γράψετε τουσ πικανοφσ γονότυπουσ των πιο κάτω ατόμων:                  (3x 0.25=0.75μ) 

Μαρία: ……………………..     Σοφηαν: ………………………..  

ii) Αν ο πατζρασ τθσ Σοφηαν είναι ομόηυγοσ ωσ προσ το επικρατζσ γονίδιο που εκφράηει το 

χαρακτιρα μορφι τρίχασ, να κάνετε τθ διαςταφρωςθ μεταξφ των γονιϊν τθσ Σοφηαν και να 

δείξετε τα αποτελζςματα που περιμζνετε να προκφψουν από τθ διαςταφρωςθ αυτι.  

 

Γονότυποι γονζων:        ……………… (πατζρασ Σοφηαν)  Χ   ………….... (Μαρία)       (6 x 0.25=1.5μ) 

Γαμζτεσ γονζων:   ………………….   …………….. 

Γονότυποσ απογόνων:  ………………………………. 

Φαινότυποσ απογόνων:  ………………………………. 

 

Ροιοσ νόμοσ του Μζντελ εξάγεται από τθν πιο πάνω διαςταφρωςθ;                    (1x 0.5=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iii)  Ο κομμωτισ μετά διερωτικθκε, εάν ιςχφουν όλα τα πιο πάνω, ποια θ πικανότθτα θ 

Σοφηαν να γεννιςει παιδί με ίςια  μαλλιά όταν ο ςφηυγοσ τθσ Σοφηαν ζχει τον ίδιο γονότυπο 

με αυτι.  Να δείξετε τθ διαςταφρωςθ.          (6x 0.25=1.5μ) 

 

Γονότυποι ατόμων:  ………………….(ςφηυγοσ τθσ Σοφηαν)   Χ ………………… (Σοφηαν) 

 

Γαμζτεσ:    ………………………………………………………………………….. 

 

Γονότυποι απογόνων:   ……………………………………………………………………………… 

 

Θ πικανότθτα οι απόγονοι να ζχουν ίςια μαλλιά είναι: …………………………………  (1x 0.5=0.5μ) 

 

Να ορίςετε το νόμο του Μζντελ που εξάγεται από τθν πιο πάνω διαςταφρωςθ.      (1x 1=1μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΙΙ. α) Να γράψετε ζναν οριςμό για τα αλλθλόμορφα γονίδια.                 (1x 1=1μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

β) Να παρατθριςετε τα χρωματοςϊματα που φαίνονται ςτθν πιο κάτω εικόνα και να 

απαντιςετε ςτα ερωτιματα. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
i)  Ροια από τα πιο πάνω χρωματοςϊματα είναι ομόλογα μεταξφ τουσ;               (2x 0.5=1μ) 

  
Ηευγάρι 1:……………………………………….   Ηευγάρι 2: ……………………………………….. 
 
 
ii) Ρϊσ ονομάηεται το ςθμείο ςτο οποίο ενϊνονται οι δφο αδελφζσ χρωματίδεσ; 

…………………………………………………….                          (1x 0.5=0.5μ)

  

γ) Να γράψετε δφο διαφορζσ μεταξφ του DNA και του RNA.                     (2x 0.25=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Ο Διευκυντισ  

Λοΐηοσ Σζποσ 

……………………………… 
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ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΚΚΟΤ Α' 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 
MΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 
ΒΑΘΜΟ: …………….…...…..  /35 
 
ΟΛΟΓΡ.: ………………......……… 
 
ΤΠΟΓΡ.: ……………….….....…… 

 
ΣΑΞΗ:                        Α' ΛΤΚΔΙΟΤ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 27/5/2016 
  

 
ΜΑΘΗΜΑ:          ΥΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
          2 ΩΡΔ (120' ιεπηά) 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………......................... 

 
ΣΜΗΜΑ: ….…..       ΑΡ.:….…. 
 

    

ΠΡΟΟΧΗ 
Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε μεξό κειάλη κπιε ή 

καύξν. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 
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ΜΕΡΟ Α':  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςι (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 

Ερώτηςη 1 

(α) Η Μαξία κηιά Ιζπαληθά, θνξεί ζθνπιαξίθη ζην απηί, έρεη θαζηαλά καιιηά θαη 
γαιάδηα κάηηα. Να γξάςεηε πνηα από ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη θιεξνλνκηθά 
θαη πνηα είλαη  επίθηεηα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   
      
Κιερολοκηθά:                  (2 Χ 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ.: … 

……………………………………………………………………………….…….……………    

Δπίθηεηα:                 (2 Χ 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ.: … 

……..…………………………………………………………….……………………………..      

Αηηηοιόγεζε:       (1 Χ 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ.: …  

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

(β) Έλαο ζειπθόο γακέηεο ελώλεηαη κε έλαλ αξζεληθό γακέηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξώηνπ θπηηάξνπ ελόο λένπ νξγαληζκνύ.  

Να απαληήζεηε ηα πην θάησ:     (4 Χ 0.25 μ. = 1 μ.) μ.: … 

 

 Πώο ιέγεηαη ην πξώην θύηηαξν ελόο νξγαληζκνύ; .................................................     

 Πώο ιέγεηαη ν ζειπθόο γακέηεο; ............................................................................     

 Πώο ιέγεηαη ν αξζεληθόο γακέηεο; .........................................................................    

 Πώο ιέγεηαη ε έλσζε ησλ δύν γακεηώλ; ................................................................    

 

Ερώτηςη 2 

(α) Παξαηεξώληαο ην ζρήκα Α, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

                                                                                                       (3 Χ 0.25 μ. = 0.75 μ.) μ.: …                                                                                    

i. Σν ζρήκα Α απεηθνλίδεη …………………….………… 

ii. Μαδί κε ηηο πξσηεΐλεο ζπζπεηξώλεηαη ζε …………………………………… 

iii. ε έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ………………………… 

             ρήκα Α 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:        (6 Χ 0.125 μ. = 0.75 μ.) μ.: …                                           

Οργαληζκός Αρηζκός 
τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 
θύηηαρα 

Αρηζκός δεσγώλ 
τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 
θύηηαρα 

Αρηζκός 
τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα γελλεηηθά 
θύηηαρα 

Πρόβαηο   27 

ηηάρη  21  

Άιογο 64   

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο ζε ζρέζε κε ηα πην 

θάησ.                                      (4 Χ 0.25 μ. = 1 μ.) μ.: … 

     Υαραθηερηζηηθό Μίηωζε Μείωζε 

Μέξνο ηνπ 

πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ ζην 

νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη 

 

 

 

Αξηζκόο 

ππξεληθώλ 

δηαηξέζεσλ  

 

 

 

 

 

Ερώτηςη 3 

(α) ε έλα εξγαζηήξην αλζνθνκηθήο δηαζηαύξσζαλ έλα νκόδπγν θπηό κπηδειηάο κε 
κσβ άλζε κε έλα θπηό κπηδειηάο κε ιεπθά άλζε.  Αλ ζπκβνιίζνπκε κε:  

    Μ ην γνλίδην γηα ηα κσβ άλζε (επηθξαηέο γνλίδην) θαη  
    κ ην γνλίδην γηα ηα ιεπθά άλζε (ππνιεηπόκελν γνλίδην), 

λα δείμεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.             (6 Χ 0.25 μ. = 1.5 μ.) μ.: … 

      
Ρ γεληά:     …………………………….         Υ      ………………………………..                                                                                                   

Γακέηεο:             ………………..                                     …………………..                   

Γνλόηππνη Απνγόλσλ: ………………………………………..……………………………..                   

Φαηλόηππνη Απνγόλσλ: …………………………………………..…………………………
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(β) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ Νόκν ηνπ Μέληει, πνπ ηζρύεη γηα ηελ πην 

πάλσ δηαζηαύξσζε.                                        (1 Χ 1 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                 

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

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

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

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

 

Ερώτηςη 4 

(α) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο όζνλ αθνξά ηα βιαζηνθύηηαξα. 

i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα βιαζηνθύηηαξα.   (1 Χ 0.5  μ. = 0.5 μ.) μ.: …                                                                  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

ii. Να γξάςεηε πνύ ππάξρεη απηό ην είδνο ησλ θπηηάξσλ.   (1 Χ 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ.: …                                                                  

………………………………………………………………………………………………… 

iii. Να νλνκάζεηε πνηα άιια θύηηαξα ζεσξνύληαη βιαζηνθύηηαξα.  

 (1 Χ 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ.: …                                                                  

………………………………………………………………………………………………….. 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.   

             (4 Χ 0.25 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                  

i. Σα …………………………….. είλαη δνκέο νξαηέο ζην νπηηθό κηθξνζθόπην, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην επθαξπσηηθό θύηηαξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζήο ηνπ θαη 

πεξηέρνπλ ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θύηηαξν, αιιά θαη γηα 

νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό. 

ii. Κάζε ρξσκαηίδα απνηειείηαη από έλα πνιύ ζπζπεηξσκέλν 

…………………………………… …..……………………………….. . 

iii. Σα θύηηαξα πνπ δηαζέηνπλ δεύγε νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ, νλνκάδνληαη 

…………………………………………………………………………………………….. 

iv. Σα ρξσκαηνζώκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν, νλνκάδνληαη 

…………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟ Β': Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 

Ερώτηςη 5 

(α) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη έλα δεύγνο νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ελόο 
πνληηθνύ καδί κε ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηνλ ηύπν απηηώλ θαη ην ρξώκα 
ηξηρώκαηνο. 
 
 
 

 

 

 

 

i. Με βάζε ην πην πάλσ ζρήκα, λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί:

            (4 Χ 0.5 μ. = 2 μ.) μ.: … 

 

 

 

 

 

ii. Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ πην πάλσ πνληηθό κε βάζε ηνπο γνλνηύπνπο ησλ πην 
πάλσ ραξαθηήξσλ (εηεξόδπγνο, νκόδπγνο).               (2 Χ 0.5 μ. = 1 μ.) μ.: …                         
            

   Υαξαθηήξαο 1  –  ηύπνο απηηώλ :   …….......……………………….. 

   Υαξαθηήξαο 2  –  ρξώκα ηξηρώκαηνο:   ..............……………………….. 

 

 

Υαραθηήρας Γολόησπος Φαηλόησπος 

 Σύπνο απηηώλ   

Υξώκα ηξηρώκαηνο   

μ: μυτερά αυτιά μ: μυτερά αυτιά 

Κ: καφέ τρίχωμα κ: λευκό τρίχωμα 
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(β) Σν πην θάησ ζρήκα αλαπαξηζηά κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Να νλνκάζεηε ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα 
θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.        (1 Χ 1 μ. = 1 μ.) μ.: …                         
     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να αλαθέξεηε έλαλ (1) ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε πην πάλσ θπηηαξηθή 
δηαίξεζε.            (1 Χ 1 μ. = 1 μ.) μ.: …                          

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Ερώτηςη 6 

ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο 

θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. Να 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο, πνπ αθνινπζνύλ: 

Ο θπηηαξηθόο θύθινο πεξηιακβάλεη δύν (2) 

θάζεηο (Φάζε 1 θαη Φάζε 2), θαζεκία από ηηο 

νπνίεο έρεη ηα δηθά ηεο ζηάδηα. 

(α) Η Φάζε 1 είλαη ε κεγαιύηεξε ζε δηάξθεηα 

ζηνλ θπηηαξηθό θύθιν.  

i. Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη ε Φάζε 1.     (1 Χ 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ.: …                         

……………………………………………………………………………………………….. 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί ε Φάζε 1 έρεη ηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα.           (1 Χ 1 μ. = 1 μ.) μ.: …                          

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

iii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ ζρήκα: 

                      (2 Χ 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ.: …                          

 ην ζηάδην …….. ην θύηηαξν δηπιαζηάδεη ην γελεηηθό ηνπ πιηθό. 

 ην ζηάδην …….. ην θύηηαξν αξρίδεη λα πνιιαπιαζηάδεη πεξηζζόηεξα νξγαλίδηά ηνπ 

θαη έηζη αξρίδεη λα απμάλεηαη ζε κέγεζνο. 

(β) Η Φάζε 2 δηαθξίλεηαη ζε δύν (2) ζηάδηα:                (6 Χ 0.5 μ. = 3 μ.) μ.: …                          

 Να νλνκάζεηε ην ζηάδην ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην γξάκκα Μ ηνπ πην πάλσ 

ζρήκαηνο: ……………………………………………………………………………………  

 Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) κέξε ηνπ ζηαδίνπ απηνύ:  

Α: …………………………………… 

Β: …………………………………… 

Γ: …………………………………… 

Γ: ……………………………………  
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 Να νλνκάζεηε ην ζηάδην θαηά ην νπνίν δηαηξείηαη ην θπηηαξόπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ, 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δύν ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηςη 7  

(α) «Ο αιθηζκόο είλαη κηα αζζέλεηα, πνπ νθείιεηαη ζηε κε-θαλνληθή παξαγσγή κηαο 
νπζίαο». 

 Να νλνκάζεηε ηελ νπζία απηή.      (1 Χ 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ.: …                         

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

 Να γξάςεηε ηρία (3) ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ελόο αηόκνπ, πνπ έρεη 

αιθηζκό.                    (3 Χ 0.5 μ. = 1.5 μ.) μ.: …                                  

i. ……………………………………………………………………………………………. 

ii. ……………………………………………………………………………………………. 

iii. ……………………………………………………………………………………………. 

 Να γξάςεηε δύο (2) πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη έλα άηνκν 

κε αιθηζκό.            (2 Χ 0.5 μ. = 1 μ.) μ.: …                             

i. ………..…………………………………………………………………………………….  

ii.  ……………………………………………………………………………………………… 

(β) Ο Έθηνξαο, πνπ έρεη αιθηζκό, παληξεύηεθε ηελ Ιιηάδα, ε νπνία είλαη πγηήο.  
Ο παηέξαο ηεο Ιιηάδαο έρεη αιθηζκό. Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηελ πηζαλόηεηα λα 
απνθηήζνπλ παηδί κε αιθηζκό, ρξεζηκνπνηώληαο ην γξάκκα Α γηα ην πγηέο γνλίδην 
θαη ην α γηα ην παζνινγηθό γνλίδην ηνπ αιθηζκνύ.         (7 Χ 0.25 μ. = 1.75 μ.) μ.: …                          
 

     ♂       ♀ 

Γνλόηππνη γνλέσλ:       …………………………    Υ        …………………………       

Γακέηεο:                             …………………….                ……………………….  

Γνλόηππνη Απνγόλσλ:  ……………………………………   

               (1 Χ 0.25 μ. = 0.25 μ.) μ.: …                          

Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε αιθηζκό:  …..………………………………  
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ΜΕΡΟ Γ': Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα των 10 μονάδων. 

Ερώτηςη 8  

(α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλαο κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο π.ρ. δπκνκύθεηαο.  

 

 

 

 

 

 

i. Να νλνκάζεηε ηνλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο κε ηνλ νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ν πην 

πάλσ νξγαληζκόο.        (1 Χ 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ.: …              

………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να αλαθέξεηε έλα (1) πιενλεθηήκαηα θαη έλα (1) κεηνλέθηεκα ηνπ πην πάλσ 

ηξόπνπ αλαπαξαγσγήο.       (2 Χ 0.5 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                             

Πιεολέθηεκα: 

.…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Μεηολέθηεκα: 

 ………………………………………………..………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

(β)  Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα ρξσκαηόζσκα. Να γξάςεηε ηα κέξε, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 3.                                   (3 Χ 0.5 μ. = 1.5 μ.) μ.: …                                                                                                                                           

           1: ……………………………………………. 

          2: ……………………………………………. 

          3: ……………………………………………. 
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(γ) αο δίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ηνπ ζθύινπ. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                   (2 Χ 0.5 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                              

 Να γξάςεηε ζε πνην θύιν αλήθεη ν πην πάλσ νξγαληζκόο. 

…………………………………………………………………..……………………..       

 Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα έρεη ν πην πάλσ νξγαληζκόο; 

…………………………………………………………………………………………. 
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(δ) Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα (4)  

ζηάδηα ηεο Μείωζες Ι ζε ηπραία ζεηξά θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο, πνπ 

αθνινπζνύλ. 

Α Β 

 
 

 
 
 

 
 
    
  

Γ Γ 
 
 
 
 

 

 

i. Να βάιεηε ζε δηαδνρηθή ζεηξά εμέιημεο ηεο κείωζες Ι ηα πην πάλσ ζηάδηα Α κέρξη 

Γ:               (4 Χ 0.25 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                              

…………………… ……………………. ………………… ………………….. 

ii. Να εμεγήζεηε ηη γίλεηαη ζηα ζηάδηα Α θαη Γ:               (2 Χ 1 μ. = 2 μ.) μ.: …                                                                              

ηάδηο Α: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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ηάδηο Γ: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

iii. Να γξάςεηε κηα (1) δηαθνξά κεηαμύ ηεο Αλάθαζεο Ι θαη ηεο Αλάθαζεο ΙΙ ηεο 

κείσζεο.              (1 Χ 1 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                              

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

(ε) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε κίησζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.              (2 Χ 1 μ. = 2 μ.) μ.: …           

i. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ       Οη Δηζεγήηρηες: 

                       Νάζω Μειηθρολίδοσ 

 Γέζποηλα Παπαδοπούιοσ 
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Γεκήηρες Σαιηαδώρος 

ηάδηο Γ: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

iii. Να γξάςεηε κηα (1) δηαθνξά κεηαμύ ηεο Αλάθαζεο Ι θαη ηεο Αλάθαζεο ΙΙ ηεο κείσζεο.

              (1 Χ 1 μ. = 1 μ.) μ.: …                                                                              

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

(ε) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε κίησζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.              (2 Χ 1 μ. = 2 μ.) μ.: …           

i. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

              Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ Β.Γ. 

        Γέζποηλα Παπαδοπούιοσ 

     

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ       Οη Δηζεγήηρηες: 

                       Νάζω Μειηθρολίδοσ 

 Γέζποηλα Παπαδοπούιοσ 

Γεκήηρες Σαιηαδώρος 
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ΜΕΡΟ Α΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται 

με 2,5 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

1. Στη διπλανή εικόνα  φαίνεται ο καρυότυπος των 

κυττάρων του λύκου. 

(α)  Να ονομάσετε το φύλο του ζώου του οποίου  

απεικονίζεται ο καρυότυπος και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.         (μον. 0,5) 

 

(β) (i) Πόσα αυτοσωματικά χρωματοσώματα έχουν τα 

σωματικά κύτταρα του λύκου;       (μον. 0,25) 

(ii) Να γράψετε πόσα χρωματοσώματα περιέχουν τα πιο 

κάτω κύτταρα του λύκου:       (μον. 0,75) 

1. Ωάριο 

2. Κύτταρο δέρματος 

3. Ζυγωτό 

 

(γ) Ο Πέτρος έχει τατουάζ, καστανά μαλλιά, γαλάζια μάτια και σκουλαρίκι στο αυτί.  

Να αναφέρετε ένα(1) κληρονομικό και ένα (1) επίκτητο χαρακτηριστικό και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.        (μον. 1) 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄                                  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                           ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 25/5/2016      ΦΡΟΝΟ: 2:00 ΩΡΕ 

                                    

ΟΝΟΜΑ: .....................................................................   ΣΜΗΜΑ:................... ΑΡ.: .......... 

 

Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες. 

Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις στα φύλλα απαντήσεων. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. 

Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο μελάνι. 
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2. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης ενός χρωματοσώματος. 

 

(α) Να γράψετε σε τι αντιστοιχούν οι αριθμοί 1 μέχρι 5.

             (μον. 1,25) 

(β) Να αναφέρετε το στάδιο  της Μεσόφασης στο οποίο 

γίνεται ο διπλασιασμός του γενετικού υλικού. (μον. 0,25) 

 

(γ) Αν απομονώσουμε το DNA που υπάρχει στον πυρήνα 

ενός κυττάρου στο πρώτο στάδιο της Μεσόφασης του 

κυτταρικού κύκλου και υπολογίσουμε ότι η μάζα του ότι 

είναι 0,6 ng,  να  υπολογίσετε τη μάζα του DNA που θα 

υπάρχει  στο τέλος της Μεσόφασης και να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας.      (μον. 1)  

 

 

3.  Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο (2) στάδια μιας κυτταρικής 

διαίρεσης.                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να ονομάσετε το είδος  της κυτταρικής διαίρεσης  και να βάλετε τα στάδια Α και Β στη 

σωστή σειρά.             (μον. 0,5) 

(β) Να ονομάσετε τα στάδια Α και Β.       (μον. 0,5) 

 

(γ) Να περιγράψετε  τα γεγονότα που συμβαίνουν στα στάδια Α και Β.  (μον. 1) 

 

(δ) Να γράψετε τα στάδια της κυτταρικής διαίρεσης που απουσιάζουν από το πιο πάνω 

σχήμα.           (μον. 0,5) 
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4. Να αντιστοιχήσετε τους όρους της Στήλης Α με τους κατάλληλους ορισμούς της Στήλης  Β.  

(Περισσεύει ένας όρος στη Στήλη Α)      (μον. 2.5) 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β΄: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 

πέντε (5) μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

5. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή του μορίου του DNA. 

 

(α) (i) Να ονομάσετε το μονομερές Ε που δομεί το 

μόριο του DNA.    (μον. 0,25) 

 

(ii) Να γράψετε σε τι αντιστοιχούν τα γράμματα Β 

και Γ.      (μον. 0,5) 

 

(iii) Να ονομάσετε το ζεύγος των αζωτούχων βάσεων 

Α και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

      (μον. 1) 

(β) (i) Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA το ποσοστό της αδενίνης (Α) είναι 20%. Να 

υπολογίσετε τα ποσοστά των υπόλοιπων βάσεων και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

δείχνοντας τους υπολογισμούς σας .          (μον. 1) 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

1. Διαφοροποίηση Α. Απεικόνιση των χρωμοσωμάτων ταξινομημένων σε  

ζεύγη και με βάση το μέγεθός τους 

2.  Διπλοειδές κύτταρο Β. Διαθέτει έναν αριθμό ανόμοιων μεταξύ τους  

χρωμοσωμάτων 

   3. Απλοειδές κύτταρο Γ.  Διαδικασία κατά την οποία ένα κύτταρο αποκτά νέα 

εξειδικευμένη δομή. 

4. Καρυότυπος Δ. Είναι δομές ορατές στο οπτικό μικροσκόπιο κατά τη 

διαδικασία διαίρεσης του κυττάρου 

5. Μητρικό κύτταρο Ε. Διαθέτει ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων 

6. Χρωμοσώματα  
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(ii) Αν το πιο πάνω δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από 30 μονομερή, να υπολογίσετε 

το συνολικό αριθμό των δεσμών υδρογόνου που περιέχει. Να δείξετε τους υπολογισμούς 

σας.            (μον. 1) 

 

(γ) Σας δίνεται τμήμα μιας από τις δύο αλυσίδες ενός δίκλωνου μορίου DNA. 

 

         5΄AGC TTA CCG TAC AAG 3΄ 

 

Να γράψετε τη συμπληρωματική αλυσίδα δίνοντας και τον προσανατολισμό της.  

                       (μον. 0,25) 

 

(δ)  Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας της 

αντιγραφής του DNA ανακατεμένα. Να τα βάλετε με τη σωστή σειρά. (μον. 1) 

 

1 Κάθε μητρική αλυσίδα λειτουργεί ως καλούπι και ελεύθερα νουκλεοτίδια 

ζευγαρώνουν με τα δικά της, βάσει του κανόνα συμπληρωματικότητας 

2 Σπάνε οι χημικοί δεσμοί υδρογόνου που συγκρατούν τις αζωτούχες βάσεις των δύο 

αλυσίδων DNA 

3 Δημιουργούνται δύο νέα θυγατρικά μόρια DNA πανομοιότυπα μεταξύ τους που 

αποτελούνται από μια παλιά «μητρική» και μία νέα αλυσίδα 

4 Ανοίγει η διπλή έλικα και οι δύο αλυσίδες του DNA παραμένουν αζευγάρωτες. 

 

 

(6) (α) Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται διάφορα χρωματοσώματα. Αφού 

τα μελετήσετε προσεκτικά να απαντήσετε στο ερώτημα που ακολουθεί. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να γράψετε τα ζεύγη των χρωματοσωμάτων που είναι ομόλογα μεταξύ τους  και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.       (μον. 1,5) 



5 

 

(β)   Στο σχήμα που ακολουθεί σας δίνονται τα αλληλόμορφα γονίδια  για δύο (2) 

χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Να μεταφέρετε και να συμπληρώσετε στο φύλλο 

απαντήσεων, τον πίνακα που ακολουθεί.      (μον. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Ο αλφισμός είναι μια κληρονομική πάθηση, η οποία επηρεάζει την παραγωγή της 

μελανίνης στον άνθρωπο. 

(i) Να αναφέρετε αν το υπεύθυνο γονίδιο, που ελέγχει την εμφάνιση της πάθησης του 

αλφισμού είναι επικρατές ή υπολειπόμενο                   (μον. 0,5) 

(ii) Αφού καθορίσετε πρώτα τους σωστούς συμβολισμούς των γονιδίων, να γράψετε τους 

γονότυπους των πιο κάτω ατόμων όσον αφορά τον αλφισμό. 

1. Αλφικό άτομο,  2. Φυσιολογικό ομόζυγο άτομο, 3. Ετερόζυγο άτομο    (μον. 1) 

 

(iii) Να γράψετε δύο (2) φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα αλφικά άτομα.

                (μον. 1)  

 

7. Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένας τύπος κυτταρικής διαίρεσης. Αφού το 

μελετήσετε προσεκτικά να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γονότυπος Φαινότυπος 

 
Μαλλιά 

  

 
Λοβοί 
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(α) (i) Να ονομάσετε το είδος της κυτταρικής διαίρεσης που απεικονίζεται. (μον. 0,25) 

 

(ii) Να ονομάσετε τα στάδια που αντιστοιχούν στους αριθμούς 2, 5, 8 και 9.   (μον. 1) 

 

(iii) Να περιγράψετε τα γεγονότα που συμβαίνουν στα στάδια 3, 4 και 7. (μον. 1,25) 

 

(β) Να γράψετε δύο λόγους για τους οποίους η μίτωση είναι σημαντική για τους 

οργανισμούς. (μονοκύτταρους ή και πολυκύτταρους)    (μον. 0,5) 

 

   (γ) Να μεταφέρετε και να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα,  στο φύλλο απαντήσεων. 

            (μον. 2) 

 

Σύπος αναπαραγωγής Ένα πλεονέκτημα  Ένα μειονέκτημα  

Αμφιγονία   

Μονογονία   

      

 

ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτηση. Η ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) 

μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

8. Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες που αφορούν τις 

ομάδες αίματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Με τη βοήθεια του σχήματος να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν. 

(i) Να ονομάσετε την ομάδα που συμπεριφέρεται ως πανδότης και την ομάδα που 

συμπεριφέρεται ως πανδέκτης.        (μον. 0,5) 

(ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τα δεδομένα του πιο πάνω 

σχεδιαγράμματος.          (μον. 1) 
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(β) Χρησιμοποιώντας τους σωστούς συμβολισμούς των γονιδίων να γράψετε τους γονότυπους 

των πιο κάτω ατόμων:         (μον. 1) 

   Άτομο 1: ετερόζυγο ομάδας αίματος Β 

   Άτομο 2: Ομόζυγο ομάδας αίματος Α  

   Άτομο 3: Ομάδα αίματος Ο 

   Άτομο 4: Ομάδα αίματος ΑΒ   

 

(γ) Ο Αλέξανδρος έχει ομάδα αίματος Α, ενώ η μητέρα του ομάδα αίματος Ο. Η γυναίκα  

του η Μυρσίνη έχει ομάδα αίματος Β, ενώ η μητέρα της, ομάδα αίματος Ο. Κάνοντας τη 

διασταύρωση να δείξετε την πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί της ομάδας αίματος Ο.  

            (μον. 2,75) 

(δ) Να διατυπώσετε τον Νόμο της Ομοιομορφίας του Μέντελ.   (μον. 1) 

(ε) Η αιμοσφαιρίνη είναι πρωτεΐνη του αίματος, που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του 

αίματος. 

Να περιγράψετε τη δομή της κύριας αιμοσφαιρίνης, σε έναν ενήλικα άνθρωπο. (μον. 0,75) 

 

(στ) (i) Η Ελένη και ο Μάριος είναι φορείς της β – μεσογειακής αναιμίας και περιμένουν το 

πρώτο τους παιδί. Ο γυναικολόγος, τους συμβούλευσε να προχωρήσουν σε προγεννητικό 

έλεγχο. Να εξηγήσετε γιατί τους δόθηκε αυτή η συμβουλή από τον γυναικολόγο. (μον. 1) 

 

(ii) Να γράψετε τέσσερα (4) συμπτώματα που παρουσιάζει ένα άτομο με β – μεσογειακή 

αναιμία.            (μον. 2) 

 

      Οι Εισηγητές:        Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Υιλιώ Ορφανού   

Νίκη ταύρου 

 

                                                                 

                                                                    

                                                                  

                                                                   Παναγιώτα Φρυσοχού -  Αναστασιάδου 
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ΛΤΚΕΙΟ  ΑΡΦΑΓΓΕΛΟΤ «ΑΠΟΣΟΛΟ  ΜΑΡΚΟ»                             ΦΟΛΙΚΟ  ΕΣΟ:  2015 - 2016 

 
ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  Φημεία-Βιολογία                                                        
ΣΑΞΗ:  Α΄ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    26/05/2016                                                                                                                                                                        
ΦΡΟΝΟ:  2 ώρες  
ΩΡΑ:  7:45-9:45 

ΒΑΘΜΟ 
 

 Αριθμητικώς:   ............................... 

 Ολογράφως:   ................................. 

 ΤΠΟΓΡΑΥΗ:   ................................ 

 

  

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: …….……………………………..………….Σμήμα…….. ΑΡ. …… 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ: 
1. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

2. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 

3. Να γξάςεηε κε κπιε κειάλη (ηα ζρήκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε κνιύβη). 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

 

ΜΔΡΟΣ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8 ζην πην θάησ ζρήκα.  
 

 
(8 Χ 0.25 κ = 2 κ) κ: … 

(β) Σε πνηα θάζε θαη ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ε δνκή 6 αξρίδεη λα γίλεηαη νξαηή ζην νπηηθό 

κηθξνζθόπην; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(1 Χ 0.25 κ = 0.25 κ) κ: … 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 
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(γ) Να γξάςεηε κηα (1) ιεηηνπξγία ηεο δνκήο κε αξηζκό 1. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1 Χ 0.25 κ = 0.25 κ) κ: … 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα νθηώ ζηάδηα ηεο κείσζεο ζε 
ηπραία ζεηξά θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 

(α) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα ηεο κείσζεο Α κέρξη Θ. 

Α: ………………………………………………. Γ: ……………………………………………. 

Β: ………………………………………………. Γ: ……………………………………………. 

Δ: ………………………………………………. ΣΤ: …………………………………………….  

Η: ………………………………………………. Θ: ……………………………………………. 

(8 Χ 0.25 κ = 2 κ) κ: … 
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(β) Να βάιεηε ζηελ νξζή ρξνληθή δηαδνρηθή ζεηξά εμέιημεο ηεο κείσζεο ηα πην πάλσ ζηάδηα Α 

κέρξη Θ: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 (1 Χ 0.5 κ = 0.5 κ) κ: … 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηαξηθώλ 
δηαηξέζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

Χαξαθηεξηζηηθό Μίησζε Μείσζε 

Δίδνο κεηξηθνύ θπηηάξνπ 
(δηπινεηδέο ή απινεηδέο) 

  

Αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ 
ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα 

(n ή 2n) 

  

Αξηζκόο ππξεληθώλ 
δηαηξέζεσλ 
(κία ή δύν) 

  

Αξηζκόο ζπγαηξηθώλ 
θπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη 

(δύν ή ηέζζεξα) 

  

(8 Χ 0.25 κ = 2 κ) κ: … 
(β) Να γξάςεηε έλαλ (1) ιόγν γηα ηνλ νπνίνλ είλαη ζεκαληηθή ε κείσζε γηα ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

  

(1 Χ 0.5 κ = 0.5 κ) κ: … 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Σην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη δύν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα ελόο αηόκνπ.  

 
     
(α) Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) δεύγε ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην πην πάλσ 
ζρήκα.                 (3 Χ 0.25 κ = 0.75 κ) κ: … 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

(β) Να νλνκάζεηε ην γνλόηππν ηνπ εηεξόδπγνπ ραξαθηήξα απηνύ ηνπ αηόκνπ.        

…………………………………………………………..                    (1 Χ 0.25 κ = 0.25 κ) κ: …

       

Κ: καστανά μάτια  

κ: πράσινα μάτια 

Σ: σγουρά μαλλιά 

σ: ίσια μαλλιά  

Μ: μεγάλα μάτια 

μ: μικρά μάτια 
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(γ) Να γξάςεηε ηνλ θαηλόηππν ηνπ πην πάλσ αηόκνπ γηα όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλνληαη ζηα 

ρξσκαηνζώκαηα ηνπ.                                                                        (3 Χ 0.25 κ = 0.75 κ) κ: … 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(δ) Να εμεγήζεηε πνηα ρξσκαηνζώκαηα νλνκάδνληαη νκόινγα. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(3 Χ 0.25 κ = 0.75 κ) κ: … 

 

ΜΔΡΟΣ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Σηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηξηώλ (3) νξγαληζκώλ (Α, Β θαη Γ). 
 

Οξγαληζκόο Α Οξγαληζκόο Β Οξγαληζκόο Γ 

 

 
 
 

 
 
(α) Πνηνο θαξπόηππνο από ηνπο πην πάλσ κπνξεί λα αλήθεη ζε άλζξσπν; 

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUp-SjjOPMAhWBtxoKHb6KDJkQjRwIBw&url=http://archive.industry.gov.au/Biotechnologyonline.gov.au/popups/img_karyotype.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNGuZOt5bIUX3WwZiMzurM1vrNJdqg&ust=1463642738668590
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(β) Ο πην πάλσ θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ αλήθεη ζε άλδξα ή γπλαίθα; 

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

(γ) Να γξάςεηε πόζα είλαη ηα δεύγε ησλ απηόζσκσλ ρξσκαηνζσκάησλ θαη πόζα ηα δεύγε ησλ 

θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ Γ. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

Οξγαληζκόο Αξηζκόο 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηα ζσκαηηθά 

θύηηαξα 

Αξηζκόο δεπγώλ 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηα ζσκαηηθά 

θύηηαξα 

Αξηζκόο 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηα γελλεηηθά 

θύηηαξα 

Άλζξσπνο   23 

Ληνληάξη  19  

Άινγν 64   

(6 X 0.25 κ = 1.5 κ) κ: … 

(ε) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ησλ νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηνπο γακέηεο ηνπ αλζξώπνπ. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X 0.5 κ = 0.5 κ) κ: … 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. 
Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

(α) Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα 

πην θάησ: 

Φάζε 1: ………………………………..…… 

Σηάδην 1: ……………………………….…… 

Σηάδην 2: ……………………………………. 

Σηάδην 3: …………………………………… 

Φάζε 2: …………………………………… 

(5 X 0.25 κ = 1.25 κ) κ: … 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα κε ην ζσζηό ζηάδην ηεο Φάζεο 1. 

ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΔΣ ΣΤΑΓΙΟ 

Τν θύηηαξν αξρίδεη λα απμάλεηαη ζε κέγεζνο.  

Τν γελεηηθό πιηθό (DNA) δηπιαζηάδεηαη.  

Τν θύηηαξν δηπιαζηάδεη ηα κηηνρόλδξηα, ηνπο 

ρισξνπιάζηεο θαη ην θεληξνζσκάηηό ηνπ. 

 

(3 X 0.25 κ = 0.75 κ) κ: … 

 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε έληνλε ιεηηνπξγία ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί ην κέγεζνο ηνπ θπηηάξνπ; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X 1 κ = 1 κ) κ: … 

(δ) Ο θπηηαξηθόο θύθινο ρσξίδεηαη ζηε Φάζε 1 θαη ζηε Φάζε 2. Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα Α θαη Β 

(ζην ζρήκα) ζηα νπνία ρσξίδεηαη ε Φάζε 2. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ 

ζαο δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

Γηαθνξνπνίεζε, Θπγαηξηθό θύηηαξν, Κπηηαξηθή δηαίξεζε, Μεηξηθό θύηηαξν 

Κάζε όξν κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζόηεξεο από κία (1) θνξέο.  

(4 X 0.25 κ = 1 κ) κ: … 
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ΔΡΩΤΗΣΗ 7 
 
Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα κίαο 
θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζε ηπραία ζεηξά θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 

(α) Να νλνκάζεηε:                (5 X 0.25 κ = 1.25 κ) κ: … 

 
 i) ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ……………………………………. 

 ii) ην ζηάδην Α    ……………………………………. 

 iii) ην ζηάδην Β    ……………………………………. 

 iv) ην ζηάδην Γ    ……………………………………. 

 v) ην ζηάδην Γ    ……………………………………. 

 (β) Να βάιεηε ηα ηέζζεξα ζηάδηα Α έσο Γ ζηε ζσζηή ζεηξά.                   (1 X 0.75 κ = 0.75 κ) κ: … 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(γ) Να δώζεηε ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηαδίνπ.                                     (4 X 0.5 κ = 2 κ) κ: … 

 

Σηάδην Α: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

Σηάδην Β: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

Σηάδην Γ: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

Σηάδην Γ: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

(δ) Να γξάςεηε ηέζζεξεηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε κίησζε γηα ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

i) ……………………………………………………………………………………………………… 

ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

iii) ……………………………………………………………………………………………………… 

iv) ……………………………………………………………………………………………………… 

 (4 Χ 0.25 κ = 1 κ) κ: … 
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ΜΔΡΟΣ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 10 κνλάδσλ. 

Δξώηεζε 8 

Έλαο Βηνιόγνο εμεηάδεη ηελ πηζαλόηεηα ε Μαξία κε νκάδα αίκαηνο Ο, ε νπνία παληξεύεηαη ηνλ 

Αληξέα, εηεξόδπγν νκάδαο αίκαηνο Β, λα απνθηήζεη παηδί κε νκάδα αίκαηνο Ο. 

Γίλνληαη ηα γνλίδηα: 

IΑ= ειέγρεη ηε ζύλζεζε ηνπ αληηγόλνπ Α ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

IΒ= ειέγρεη ηε ζύλζεζε ηνπ αληηγόλνπ Β ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

iν= δελ ειέγρεη ηε ζύλζεζε θαλελόο αληηγόλνπ ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

 

(α) Να ραξαθηεξίζεηε ηα γνλίδηα ΙΒ θαη iν (επηθξαηέο ή ππνινηπόκελν). 

i) ΙΒ: …………………………………………… ii) iν: …………………………………………… 

(2 Χ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

(14 Χ 0.25 κ = 3.5 κ) κ: … 

(γ) Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα δηεξεπλήζεηε αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ 

παηδί κε νκάδα αίκαηνο Ο ε Μαξία θαη ν Αληξέαο. 

Γνλόηππνη Γνλέσλ: ………………………………………………………………………………………...… 

Φαηλόηππνη Γνλέσλ: ……………………………………………………………………………………….... 

Γακέηεο Γνλέσλ: ………………………………………………………………………………………...…… 

Γνλόηππνη απνγόλσλ: ………………………………………………………………………………………. 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ: ……………………………………………………………………………………… 

Φαηλoηππηθή αλαινγία: ……………………………………………………………………………………… 

(6 Χ 0.5 κ = 3 κ) κ: … 

  

Φαηλόηππνη νκάδσλ 
αίκαηνο 

Γνλόηππνη Αληηγόλα ζηα εξπζξά 
αηκνζθαίξηα 

Αληηζώκαηα ζην 
πιάζκα αίκαηνο 

A     

B     

AB    

O    
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(δ) Η Μαξία έρεη γαιάδηα κάηηα ελώ ν Αληξέαο θαζηαλά κάηηα. Όηαλ ξώηεζαλ ηνλ Βηνιόγν γηα ην 

πηζαλό ρξώκα ησλ καηηώλ ησλ παηδηώλ ηνπο, απηόο ηνπο δηαβεβαίσζε όηη ζα είλαη θαζηαλά. Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ηνπ Βηνιόγνπ θάλνληαο αλαθνξά: 

i) ζην επηθξαηέο θαη ππνιεηπόκελν γνλίδην 

ii) ζηνπο γνλόηππνπο ηεο Μαξίαο θαη ηνπ Αληξέα  

iii) ζηνλ Νόκν ηνπ Mendel πνπ δηέπεη ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε 

(5 Χ 0.5 κ = 2.5 κ) κ: … 

 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΥ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄- ΓΑΟΤΠΟΛΗ    ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΔΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2016      ΒΑΘΜΟ:…………………… 

ΣΑΞΗ: Α΄         Ολογπάθυρ:……………….. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 2 ώπερ      ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ………….. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………   ΣΜΗΜΑ: ……..   Απ. ……..  

ΟΓΗΓΙΔ:  1. Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλε. 

  2. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού/ ηαινίαρ.  

  3. Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ. 

 

ΜΔΡΟ Α:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

  Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Δπώηηζη 1 

ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηέζζεξα ζηάδηα κηαο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.  

 

 

 

 

 

(α) Να αλαγλσξίζεηε ην θάζε ζηάδην.                  (4 x 0.25 = 1 κ) 

Α: ………………………………………………………..  Β: ……………………………………………………..… 

Γ: ………………………………………………………..  Γ: ……………………………………………………..… 

(β) Να βάιεηε ηα ζηάδηα ζηε ζσζηή ζεηξά κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη.  (4 x 0.25 = 1 κ) 

  ……………………………………………………………………………. 

(γ) Να πεξηγξάςεηε δπν γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ην ζηάδην Α ζηελ εηθόλα.      (2 x 0.25 = 0.5 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δπώηηζη 2 

ηηο δηπιαλέο εηθόλεο θαίλνληαη δύν ηξόπνη αλαπαξαγσγήο. 

(α) Να νλνκάζεηε ηνπο ηξόπνπο αλαπαξαγσγήο Α θαη Β.                      
(2 x 0.25 = 0.5 κ) 

Α: ……………………………………………………… 

Β: ……………………………………………………... 

(β) Να νλνκάζεηε έλα νξγαληζκό πνπ αλαπαξάγεηαη κε ηνλ Α ηξόπν 
θαη έλα νξγαληζκό πνπ αλαπαξάγεηαη κε ην Β ηξόπν.   
ΒΝΚΞΓ΄Γ΄ΓΞΒΞΒΚΚΞΗΟΘΚΞΒΚΞΒΙΛΓΓΣΙΘΗΚ(2 x 0.25 = 0.5 κ) 

Α: …………………………………………………… 

Β: …………………………………………………… 

(γ) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο από ηελ νπνία  πξνθύπηνπλ ηα θύηηαξα ζηελ 
εηθόλα Α θαη ην είδνο ηεο δηαίξεζεο από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ ηα θύηηαξα ζηελ εηθόλα Β; 
                                                                                             (2 x 0.25 = 0.5) 

Α: …………………………………………………… 

Β: …………………………………………………… 

(δ) Να εμεγήζεηε γηαηί νη νξγαληζκνί πνπ πξνθύπηνπλ κε ηνλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο Β έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλόηεηεο επηβίσζεο.                                                                  (2 x 0.5 = 1 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Δπώηηζη 3 

Η δηπιαλή εηθόλα δείρλεη ηε δνκή ηκήκαηνο ηνπ 

κνξίνπ ηνπ DNA. 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α-Δ. (5 x 0.25 = 1.25 κ) 

Α …………………………………………………… 

Β …………………………………………………… 

Γ …………………………………………………… 

Γ …………………………………………………… 

Δ …………………………………………………… 
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(β) Να δώζεηε ηα νλόκαηα (όρη ζύκβνια) γηα ηα δεπγάξηα Υ θαη Φ.            (4x 0.25 = 1 κ) 

Υ: …………………………….…….……… - ……………………………………… 

Φ: …………………………..……………… - ……………..…….………………… 

(γ) Να νλνκάζεηε ηνλ θαλόλα πνπ εθαξκόδεηαη ζην εξώηεκα 3β;  (1 x 0.25 = 0.25 κ) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Δπώηηζη 4 

ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλνληαη πέληε ρξσκαηνζώκαηα από 
ηνλ θαξπόηππν ελόο αηόκνπ. 

(α) Πνην/α από ηα ρξσκαηνζώκαηα Α, Β, Γ, Γ είλαη 

νκόινγν/α κε ην ρξσκαηόζσκα ζην πιαίζην;(1 x 0.25 = 0.25 κ) 

…………………………………………………………………………………… 

(β) Να επηιέμεηε δύν ρξσκαηνζώκαηα πνπ δεν είλαη 

νκόινγα κε ην ρξσκαηόζσκα ζην πιαίζην θαη λα δώζεηε κηα 

δηαθνξεηηθή εμήγεζε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε.  (2 x 0.5 = 1 κ) 

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(γ) Να γξάςεηε έλα γνλόηππν γηα ηνλ νπνίν ην πην πάλσ άηνκν είλαη νκόδπγν θαη έλα γνλόηππν γηα 

ηνλ νπνίν ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν.                               (2 x 0.25 = 0.5 κ) 

   Οκόδπγν: …………………………………      Δηεξόδπγν: ………………………………… 

 

(δ)Αλ ην γνλίδην α θαζνξίδεη ηνλ αιθηζκό ζε έλα άηνκν λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα.(3 x 0.25 = 0.75 κ) 

Γονόηςποι          ΑΑ           Αα              αα 

Φαινόηςποι  
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ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ. 

  Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Δπώηηζη 5 

(α) ηελ εηθόλα 1 θαίλνληαη νη θάζεηο θαη ηα ζηάδηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. Να νλνκάζεηε ηηο θάζεηο 

θαη ηα ζηάδηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ.           (7 x 0.25 = 1.75 κ) 

Φάζε 1: ……………………………………… 

ηάδην 1: …………………………………….. 

ηάδην 2: …………………………………….. 

ηάδην 3: …………………………………….. 

Φάζε 2: ……………………………………… 

ηάδην 1: …………………………………….. 

ηάδην 2: …………………………………….. 

(β)ηελ εηθόλα 2 θαίλεηαη ε ζπζπείξσζε  ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ (DNA). Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6.

      (6x 0.25 = 1.5 κ) 

1 ……………………………………………………… 

2 ……………………………………………………… 

3 ……………………………………………………… 

4 ……………………………………………………… 

5 ……………………………………………………… 

6 ……………………………………………………… 

(γ) Να αλαθέξεηε ηε Φάζε θαη ηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ (Δηθόλα 1) ζηα νπνία ην γελεηηθό πιηθό 
έρεη ηε κνξθή 4 (Δηθόλα 2).               (1 x 0.25 = 0.25 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(δ) Αλ ζην ζηάδην 1 ηεο Φάζεο 1 ππάξρνπλ Υ κόξηα DNA πόζα κόξηα ππάξρνπλ ζην ζηάδην 3 ηεο 
ίδηαο Φάζεο; Να εμεγήζεηε.      (2x 0.25 = 0.5 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Εικόνα 1 
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(ε) Να νλνκάζεηε δύν ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ην θύηηαξν θαηά ηε θάζε 1 ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ θαη 
λα εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ε θάζε κηα.     (4 x 0.25 = 1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δπώηηζη 6 

 H πην θάησ εηθόλα δείρλεη ζηάδηα κηαο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 
 

 

(α) Να κειεηήζεηε ηελ πην πάλσ εηθόλα θαη λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.
                         (12x 0.25 =3κ) 

ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 2 ε ……………………….……. κεκβξάλε ………………………….. 

ην ζηάδην 3 ηα  ……………..………….ρξσκαηνζώκαηα ζρεκαηίδνπλ ………………………….θαη  

επζπγξακκίδνληαη  ζην ………………………….. ηνπ θπηηάξνπ. 

 Σν ζηάδην 6 κνηάδεη κε ηε ………..………..……. ηεο κίησζεο επεηδή νη ………………………….. 

………………………απνρσξίδνληαη. 

Μεηά ηελ ππξεληθή δηαίξεζε,  αθνινπζεί ε ……...…………………… δηαίξεζε γηα λα πξνθύςνπλ  

ζπγαηξηθά θύηηαξα πνπ έρνπλ …………..………….. αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ην  

…………..…..……. θύηηαξν θαη  γηαπηό ηα  θύηηαξα απηά νλνκάδνληαη ………………………. 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                       (4x 0.25 = 1κ) 

Γηαθνξέο Μίησζε Μείσζε 

Αξηζκόο ππξεληθώλ δηαηξέζεσλ   

ε πνην κέξνο ηνπ νξγαληζκνύ 

πξαγκαηνπνηείηαη 
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(γ) Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν είλαη ζεκαληηθή ε κίησζε θαη έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν είλαη 

ζεκαληηθή ε κείσζε γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                    (2 x 0.5 = 1κ) 

i.……………………………………………………………………………………………………………… 

ii.……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δπώηηζη 7 

ηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλαο αλζξώπηλνο θαξπόηππνο. 

(α) Να γξάςεηε ηνπο αξηζκνύο πνπ δείρλνπλ απηνζσκαηηθά 
ρξσκαηνζώκαηα.     (1 x 0.25 = 0.25κ)  

……………………………………………………………………. 

(β) Ο θαξπόηππνο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Να εμεγήζεηε. 

      (2 x 0.25 = 0.5κ) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

(γ) Πνην είδνο θπηηάξσλ έρεη ηνλ πην πάλσ θαξπόηππν, ζσκαηηθό ή γελλεηηθό; Να εμεγήζεηε.  

          (2 x 0.25 = 0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηνλ πην θάησ πίλαθα. (7 x 0.25 = 1.75κ) 

 

 

 

 

Οπγανιζμόρ 

Αξηζκόο 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηα ζυμαηικά 

θύηηαξα 

Αξηζκόο 

αςηοζυμαηικών 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηα ζυμαηικά 

θύηηαξα 

Αξηζκόο 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηνπο γαμέηερ 

Αξηζκόο θςλεηικών 

ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηνπο γαμέηερ 

Άλζξσπνο     

Μύγα 8    
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(ε) (i) Έλα κόξην DΝΑ πεξηέρεη 15.000 λνπθιενηίδηα από ηα νπνία ηα 5.000 πεξηέρνπλ ηελ αδσηνύρν 

βάζε θπηνζίλε (C). Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

α. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ ππνινίπσλ βάζεσλ πνπ πεξηέρεη ην κόξην DΝΑ; (2 x 0.25 = 0.5 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

β. Πόζνη δεζκνί πδξνγόλνπ ππάξρνπλ ζ’ απηό ην κόξην ηνπ DΝΑ; Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο 

ζαο.                                                       (2 x 0.5 =1 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ii) Να νλνκάζεηε δύν κέξε ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ ζηα νπνία ππάξρεη DNA.  

                                (2 x 0.25 = 0.5 κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν 10 μονάδυν. 

Δπώηηζη 8 

Γύν ζειπθά θνπλέιηα κε μαύπο ηξίρσκα δηαζηαπξώζεθαλ μερσξηζηά κε έλα καθέ αξζεληθό. Σν έλα 

από ηα ζειπθά έδσζε 6 μαύπα θαη 7 καθέ θνπλέιηα  (Γιαζηαύπυζη 1), ελώ ην άιιν έδσζε          

19 μαύπα θνπλέιηα (Γιαζηαύπυζη 2).  

(α) Να δώζεηε ην ζπκβνιηζκό ησλ γνληδίσλ γηα καύξν θαη θαθέ ρξώκα ηξηρώκαηνο. Αθνινύζσο, λα 

βξείηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ (P), ηνπο γακέηεο θαη ηνπο απνγόλνπο  (F1)  γηα ηελ θάζε 

Γιαζηαύπυζη 1 και 2. 

i. ςμβολιζμόρ γονιδίυν:  Μαύξν: ………….  Καθέ: ……….…. (2x 0.25 =0.5κ)

     

ii. Γιαζηαύπυζη 1        (5x 0.5 =2.5κ) 

P Γονόηςποι: 
 

Γαμέηερ: 

……………………. 

 

………   ……… 

…………………… 

 

………   ……… 

 
 

                Γαμέηερ 

Γαμέηερ 

  

   

   

F1 γονοηςπική αναλογία:  

 

F1 θαινοηςπική αναλογία: 

..……………………………………………………………...  

 

…………………………………….…………………………  
 

iii.  Να δείμεηε ηε Γιαζηαύπυζη 2      (5x 0.5 =2.5κ) 

P Γονόηςποι: 
 

Γαμέηερ: 

……………………. 

 

………   ……… 

…………………… 

 

………   ……… 

 
 

                Γαμέηερ 

Γαμέηερ 

  

   

   

F1 γονοηςπική αναλογία:  
 

F1 θαινοηςπική αναλογία: 

..……………………………………………………………...  
 

…………………………………….…………………………  

Υ 

Υ 
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 (β) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη γηα ηε Γιαζηαύπυζη 2; Να δώζεηε δύν ιόγνπο γηα λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                (3 x 0.25 = 0.75κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(γ) Ο Αλδξέαο πάζρεη από β- κεζνγεηαθή αλαηκία. 

i. ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα ζπγθνιιεηηλνγόλα πνπ έρεη ν Αλδξέαο ζηα εξπζξά ηνπ 

αηκνζθαίξηα θαη νη ζπγθνιιεηίλεο πνπ έρεη ζην πιάζκα ηνπ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.          (2 x 0.5 = 1κ) 

Φαηλόηππνο νκάδαο αίκαηνο Γνλόηππνο πγθνιιεηηλνγόλα πγθνιιεηίλεο 

  κανένα αντι-Α, αντι-Β 

 

ii. Ο Αλδξέαο πξέπεη λα θάλεη κεηάγγηζε αίκαηνο θάζε κήλα. Πνηεο νκάδεο αίκαηνο δεν 

κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα ζηνλ Αλδξέα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.(4 x 0.25 = 1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

iii. Να αλαθέξεηε δύν ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν Αλδξέαο ιόγσ ηεο πάζεζεο απηήο. 
                                    (2x 0.5 =1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

iv. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ηε β κεζνγεηαθή αλαηκία ζπλζέηνπλ ιίγε ή θαζόινπ 

αηκνζθαηξίλε Α. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο Α.  

Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο αηκνζθαηξίλεο Α.            (3 x 0.25 = 0.75κ) 

 Α: ……………………………… 

 Β: ……………………………… 

 Γ: ……………………………… 

 

 

        Ο Γηεπζπληήο 

       

Αλδξέαο Γεσξγίνπ 
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ΛΤΚΕΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ               ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΥΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ                         

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2016 

ΣΑΞΗ: Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ      

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΕ (120 ΛΕΠΣΑ) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:……………………………………….….     ΣΜΗΜΑ:  …          Αριθμός:…               

ΟΓΖΓΗΔΣ:  

1. Να γξάςεηε κόλν κε κπιε κειάλη 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ 

3. Να πξνζερζεί ηδηαίηεξα ε εκθάληζε θαη ε νξζνγξαθία 

4. Τν γξαπηό απνηειείηαη από 10 ζειίδεο 

 

ΜΔΡΟΣ Α: Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.  

        Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2.5) κολάδες.  

        Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

Δρώηεζε 1 

 

Να ραξαθηεξίζεηε σο Σσζηή (Σ) ή Λαλζαζκέλε (Λ) ηελ θαζεκία από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

 

 Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο αλαπαξαγσγήο ζηε θύζε είλαη ε Μνλνγνλία……… 

 Ζ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ …. 

 Γνλόηππν νλνκάδνπκε κεξηθά γνλίδηα ηνπ νξγαληζκνύ…. 

 Ο θαηλόηππνο ελόο νξγαληζκνύ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλνληαη ζε έλα 

νξγαληζκό….. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαίξεζε……. 

ΒΑΘΜΟΣ 

Αξηζκεηηθώο:……………………… 

Οινγξάθσο:……………………… 

Υπνγξαθή:………………………… 
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 Οη ζειπθέο γνλάδεο ζηνλ άλζξσπν είλαη νη σνζήθεο θαη νη αξζεληθέο γνλάδεο είλαη νη 

όξρεηο….... 

 Ζ γνληκνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ελώλνληαη δπν ζειπθνί γακέηεο 

κεηαμύ ηνπο….…  

 Έλα άηνκν νλνκάδεηαη ζειπθό  όηαλ κπνξεί λα παξαγάγεη ζειπθνύο γακέηεο…… 

 Ζ κείσζε ζπκβάιιεη ζηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ….. 

 Τα ζπλεπηθξαηή γνλίδηα εκθαλίδνληαη θαη ηα δύν ζηνλ θαηλόηππν  ηνπ νξγαληζκνύ….. 

(10 Φ 0,25 κ = 2,5 κ)  κ: … 

Δρώηεζε 2 

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8 ζην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 Φ 0,25 κ = 2 κ)  κ: … 

(β) Να γξάςεηε κία (1) ιεηηνπξγία ηεο δνκήο κε αξηζκό 8 ζην πην πάλσ ζρήκα. 

…………………………………………………………………………………………………… 

(1 Φ 0,25 κ = 0,25 κ)  κ: … 

(γ) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο δνκήο κε αξηζκό 7 ζην πην πάλσ ζρήκα;  

…………………………………………………………………………………………………… 

(1 Φ 0,25 κ = 0,25 κ)  κ: … 
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Δρώηεζε 3 

(α) Να γξάςεηε έλα (1) παξάδεηγκα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ. 

…………………………………………………………………………………………………… 

(1 Φ 0,25 κ = 0,25 κ)  κ: … 

 (β) Να γξάςεηε έλα (1) παξάδεηγκα γελλεηηθνύ θπηηάξνπ. 

…………………………………………………………………………………………………… 

(1 Φ 0,25 κ = 0,25 κ)  κ: … 

 (γ) Ωο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ηνπο ηα γελλεηηθά θύηηαξα είλαη 

........................ ελώ ηα ζσκαηηθά θύηηαξα είλαη ........................... . 

(2 Φ 0,25 κ = 0,5 κ)  κ: … 

(δ) Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 

έλα ζσκαηηθό θύηηαξν θαη έλα γακέηε γηα νθηώ νξγαληζκνύο. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ γηα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο. 

(i) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα 

απινεηδέο θύηηαξν ηνπ αξαβόζηηνπ; ……… 

(ii) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα 

δηπινεηδέο θύηηαξν ηνπ ζθύινπ; ……… 

(iii) Πόζα δεπγάξηα ρξσκνζσκάησλ ππάξρνπλ ζην 

ζσκαηηθό θύηηαξν ηνπ αζηαθνύ; …….. 

(iv)  Πόζα δεπγάξηα ρξσκαηνζσκάησλ ππάξρνπλ 

ζηνλ γακέηε ηεο δξνζόθηιαο; …….. 

(v) Αλ ν ηξόπνο θαζνξηζκνύ ηνπ θύινπ ζηε 

δξνζόθηια είλαη ν ίδηνο κε ηνλ άλζξσπν λα γξάςεηε ηνλ 

αξηζκό ησλ απηνζσκαηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηε 

δξνζόθηια ……. θαη ηνλ αξηζκό ησλ θπιεηηθώλ 

ρξσκαηνζσκάησλ ζηε δξνζόθηια ……. 

(6 Φ 0,25 κ = 1,5 κ)  κ: … 

 

Οξγαληζκόο 
Σσκαηηθό 

Κύηηαξν 
Γακέηεο 

Μπηδέιη 14 7 

Σθύινο 78 39 

Φηκπαληδήο 48 24 

Αξαβόζηηνο 20 10 

Βάηξαρνο 26 13 

Αζηαθόο 200 100 

Γξνζόθηια 

(είδνο 

κύγαο) 

8 4 

Πνληηθόο 40 20 
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Δρώηεζε 4 

Ο θύξηνο Κξαζνπνύιεο είλαη νηλνπαξαγσγόο θαη ζέιεη λα θπηέςεη κηα κεγάιε έθηαζε 

ακπειώλα γηα λα εκπινπηίζεη ηελ παξαγσγή ηνπ νηλνπνηείνπ ηνπ. Ο γεσπόλνο ηεο πεξηνρήο 

ηνλ ζπκβνύιεςε λα ρξεζηκνπνηήζεη βέξγεο θιεκαηαξηάο από ηνλ παιηό ηνπ ακπειώλα θαη 

αθνύ ηηο θόςεη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα λα ηηο θπηέςεη. Κάζε θνκκάηη ζα δώζεη λέν θπηό 

θιεκαηαξηάο.  

 (α) Να γξάςεηε ηη είδνο αλαπαξαγσγήο ζα εθηειέζεη ν θύξηνο Κξαζνπνύιεο. 

(1 Φ 0,5 κ = 0,5 κ)  κ: … 

……………………………………………………………………………………………………. 

 (β) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρεη ν λένο ακπειώλαο γηα ηελ νηλνπαξαγσγή 

ηνπ θπξίνπ Κξαζνπνύιε. 

(2 Φ 0,5 κ = 1 κ)  κ: … 

i. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 (γ) Να αλαθέξεηε έλα (1) κεηνλέθηεκα ηνπ είδνπο αλαπαξαγσγήο πνπ δηάιεμε ν θύξηνο 

Κξαζνπνύιεο. 

(1 Φ 0,5 κ = 0,5 κ)  κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(δ) Θα κπνξνύζε ν πην πάλσ ακπειώλαο λα ζρεκαηηζηεί κε δηαθνξεηηθό ηξόπν αλαπαξαγσγήο; 

Να γξάςεηε ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξόπν. 

(1 Φ 0,5 κ = 0,5 κ)  κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟΣ Β: Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης.  

        Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.  

        Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

Δρώηεζε 5 

Σαο δίλνληαη ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δύν είδε δηαίξεζεο πνπ κπνξνύλ λα 

γίλνπλ ζηα θύηηαξα ελόο νξγαληζκνύ κε αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ 2n=4. 

 

Α          Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηα ζρήκαηα λα απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

(α) Να γξάςεηε ην είδνο ηεο δηαίξεζεο πνπ δείρλεη ην θάζε ζρήκα δηθαηνινγώληαο ηελ 

απάληεζή ζαο κε έλα επηρείξεκα: 

 
Σρήκα Α Σρήκα Β 

Δίδνο δηαίξεζεο  

 

 

Δπηρείξεκα  

 

 

 

 

 

 (4 Φ 0,25 κ = 1 κ)  κ: … 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζρήκαηα Α θαη Β 

δσγξαθίδνληαο ηα αλάινγα ρξσκαηνζώκαηα. 

(8 Φ 0,25 κ = 2 κ)  κ: … 

(γ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεηαη θάζε κηα 

από ηηο πην πάλσ δηαηξέζεηο. 

Α …………………………………………                  Β ………………………………………. 

(2 Φ 0,25 κ = 0,5 κ)  κ: … 

(δ) Με βάζε ηα ζρήκαηα Α θαη Β λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 
Σρήκα Α Σρήκα Β 

Τα ζπγαηξηθά θύηηαξα είλαη 

απινεηδή ή δηπινεηδή. 

  

Σρέζε ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ 

κε ην κεηξηθό. 

  

Σρέζε ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ 

κεηαμύ ηνπο. 

  

(6 Φ 0,25 κ = 1,5 κ)  κ: … 
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Δρώηεζε 6 

Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.  

Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

(α) Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα πην 

θάησ: 

 1. ……………………………………...…. 

 2.………………………………………….

 3.………………………………………….

 4.………………………………………….

 5. ……………………...…………………. 

(5 Φ 0,25 κ = 1,5 κ)  κ: … 

(β) Να γξάςεηε έλα ζπνπδαίν γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη ζε θάζε έλα από ηα πην θάησ ζηάδηα: 

G1: ……………………………………….…………………….………….………………… 

S: ……………………………………….…………………….……………………………… 

G2: …………………………………………………………….……………..……………… 

(3 Φ 0,5 κ = 1,5 κ)  κ: … 

(γ) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ 

ζην δηπιαλό ζρήκα:  

i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο 

……………………….…................................................ 

ii. Να νλνκάζεηε ηε θάζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο  

………………………………………………………… 

iii. Να νλνκάζεηε ηελ έλδεημε 1 

 ………………………………………………….……. . 

iv. Να νλνκάζεηε ηελ έλδεημε 2  

 ……………………………………………………..…... 

(4 Φ 0,25 κ = 1 κ)  κ: … 

(δ) Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόθαζεο ηνπ πην πάλσ θπηηάξνπ. 

(1 Φ 1 κ = 1 κ)  κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Δρώηεζε 7 

Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλαλ αλζξώπηλν θαξπόηππν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Τη είλαη ν θαξπόηππνο;            (1 κ) κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 (β) Ο θαξπόηππνο ηνπ ζρήκαηνο αλήθεη ζε άληξα ή ζε γπλαίθα; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή 

ζαο.                   (1 κ) κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(γ) Πώο νλνκάδνληαη ηα δύν ρξσκαηνζώκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην κηθξό νξζνγώλην θαη 

πώο ηα ππόινηπα ρξσκαηνζώκαηα;             (2 Φ 0,5 κ = 1 κ)  κ: … 

Φξσκαηνζώκαηα ζην νξζνγώλην: …………….………………………………………………… 

Υπόινηπα ρξσκαηνζώκαηα: …………….………….…………………………………………… 

 (δ) Ζ Διέλε, ζηελ ειηθία ησλ 5 ρξνλώλ, έπεζε από ην πνδήιαηό ηεο θαη θηύπεζε ζην 

κάγνπιν. Γπζηπρώο, ε νπιή πνπ ζρεκαηίζηεθε από ην θηύπεκα ήηαλ κεγάιε θαη παξακέλεη 

ζεκάδη παξόιν πνπ έρνπλ πεξάζεη δεθαπέληε ρξόληα. Σε πνην δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ 

θαξπόηππνύ ηεο βξίζθνληαη ηα γνλίδηα πνπ επζύλνληαη γηα ηε κεγάιε απηή νπιή; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.            (2 κ) κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟΣ Γ: Αποηειείηαη από κία (1) ερώηεζε.  

        Η ορζή απάληεζή ηες βαζκοιογείηαη κε δέθα (10) κολάδες.  

Δρώηεζε 8 

 (α) Σπκβνιίδνπκε κε Μ ην επηθξαηέο γνλίδην γηα ην καύξν ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο ζηηο γάηεο 

θαη κε κ ην αιιειόκνξθό ηνπ γηα ην άζπξν ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο ζηηο γάηεο. Να 

δηαζηαπξώζεηε έλα γάην οκόδσγο κε καύρο τρώκα ηρητώκαηος, κε κηα γάηα κε άζπρο 

τρώκα ηρητώκαηος. 

Εεηνύληαη:              Σπκβνιηζκνί γνληδίσλ 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

i. Να δείμεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε 

P    : ……….. X ……….. 

Γακέηεο  :  …………………      …………….……... 

 

F1   :   …………………………………………….. 

Φαηλόηππνη  :   …………………………………………….. 

Αλαινγία θαηλνηύπσλ:   …………………………………………….. 

(7 Φ 0,25 κ = 1,75 κ)  κ: … 

ii. Να δηαζηαπξώζεηε δύν απνγόλνπο ηεο F1 θαη λα βξείηε ηνπο απνγόλνπο ηεο F2 θάλνληαο 

πάιη ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε. 

F1    : ……….. X ……….. 

Γακέηεο  :  …………………      …………….……... 

 

F2   :   …………………………………………….. 

Φαηλόηππνη  :   …………………………………………….. 

Αλαινγία θαηλνηύπσλ:   …………………………………………….. 

(16 Φ 0,25 κ = 4 κ)  κ: … 

iii. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel απνδεηθλύεηαη κε ηε δηαζηαύξσζε ζην εξώηεκα ii; Να ηνλ 

πεξηγξάςεηε.                    (1,25 κ) κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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(β) Σαο δίλεηαη ζρεδηάγξακκα ζην νπνίν θαίλνληαη δύν ρξσκαηνζώκαηα κε κεξηθά από ηα 

γνλίδηά ηνπο. 

i. Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ δηπιαλνύ δεύγνπο; 

……………………………………………………………………………….. 

(0,5 κ)  κ: … 

ii. Να γξάςεηε δύν δεύγε αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ πνπ θαίλνληαη ζην 

ζρήκα, γηα ηα νπνία ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν. 

………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………….. 

(2 Φ 0,25 κ = 0,5 κ)  κ: … 

iii. Nα γξάςεηε ηνλ νξηζκό ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ. 

……………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………...………….. 

……………………………………………………………………………………………….…… 

(1 κ)  κ: … 

iv. Να εμεγήζεηε πόηε έλα γνλίδην νλνκάδεηαη επηθξαηέο θαη πόηε ππνιεηπόκελν.   

       (2 Φ 0,5 κ = 1 κ)  κ: … 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΤΔΛΟΣ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΣΗΓΗΤΔΣ                          Η ΓΙΔΥΘΥΝΤΡΙΑ 

      Σνθία Παπαινΐδνπ ΒΓ                  Διέλε Αλησλίνπ-Τζειεπή 

     Λνπθάο Νηθνιάνπ 
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 

Μ. ΚΟΤΣΟΦΣΑ – Α. ΠΑΝΑΓΙΓΗ                                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015 -2016 

ΠΑΛΙΟΜΕΣΟΦΟΤ 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ MAΪOY–IOYNIOY 2016 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                     

ΣΑΞΗ: Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ                                                                     ΒΑΘΜΟ: Αριθμ.:  .................../35 

                                                                                                           Ολογρ.:  ............................................. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 30.5.2016              Τπογρ.:  ......................................... 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑH:  2 ώρες (Υημεία και Βιολογία)                              

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ:07:45π.μ.                   

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………………………………………..  

ΣΜΗΜΑ: …………………………                                                  ΑΡΙΘΜΟ: ……………….  

 
 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΙΓΔ 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πιηθνύ. 

 Να γξάθεηε κόλν κε πέλα ρξώκαηνο κπιε. 

 Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε θαη ζε όια ηα εξωηήκαηα ηνπ 
εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 

                  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2.5) κνλάδεο. 

                  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1-6 ζην πην θάησ ζρήκα.  

 

 

                               

                                    

                    

          

     

      

      

     

                                                                           (6× 0.25κ=1.5κ) 

 

 

 

4 5 

6 

1 

3 

2 

ππξήλαο 

1. ……………………………. 

2. ………………………….… 

3. ………………………….… 

4. ………………………….… 

5. ………………………….… 

6. ………………………….… 
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(β) Έλα θύηηαξν, ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ G1 ηεο κεζόθαζεο, πεξηέρεη 15 

λεκάηηα ρξσκαηίλεο. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα πεξηέρεη θαηά ηε κεηάθαζε 

ηεο κίησζεο;                                                                                (1× 0.5κ=0.5κ) 

………………………………………………………………………………………….   

 

(γ) Να εμεγήζεηε πώο ην γελεηηθό πιηθό DNA, κε ζπλνιηθό κήθνο δύν (2) 

κέηξα, κπνξεί λα ρσξέζεη κέζα ζε έλα ππξήλα πνπ είλαη 200.000 θνξέο 

κηθξόηεξνο. 

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..... (1× 0.5κ=0.5κ) 

 

Δξώηεζε 2 

(α) Κάπνηνη γεσξγνί πξνηηκνύλ λα θαιιηεξγνύλ θπηά κε κνλνγνληθή 

αλαπαξαγσγή ελώ θάπνηνη άιινη κε ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή. Να αλαθέξεηε 

έλα πιενλέθηεκα θαη έλα κεηνλέθηεκα:                                        (4× 0.25κ=1κ) 

 

η. γηα ηελ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή: 

πιενλέθηεκα:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

κεηνλέθηεκα: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ηη. γηα ηε κνλνγνληθή αλαπαξαγσγή: 

πιενλέθηεκα:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

κεηνλέθηεκα: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

  

(β) Καζε ζηνηρείν ηεο ηήιεο Α΄ αληηζηνηρεί κε έλα ζηνηρείν ηεο ηήιεο Β΄. Να 

γξάςεηε ζηε ηήιε Γ΄, δίπια από ηνπο αξηζκνύο, ην γξάκκα ηεο ηήιεο Β΄ 

πνπ αληηζηνηρεί.  

Πξνζνρή: ηε ηήιε Α΄πεξηζζεύεη έλα ζηνηρείν.                  (4× 0.25κ=1κ) 

 

ηήιε Α΄ ηήιε Β΄ ηήιε Γ΄ 

1. Δξκαθξόδηην άηνκν Α.  Αξζεληθά θαη ζειπθά γελλεηηθά 

όξγαλα 

1.  …… 

2. Δθβιάζηεζε Β. Γεκηνπξγία θπηώλ ή δώσλ κε 

επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά  

2.  …… 

3.  Γνλνρσξηζηηθό άηνκν Γ. Δίδνο κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο 3.  …… 

4. Γνλάδεο Γ. Σα αξζεληθά θαη ζπιεθά γελλεηηθά 

όξγαλα βξίζθνληαη ζην ίδην άηνκν 

   

 4.  ….. 

5. Δπηιεθηηθή αλαπαξαγσγή   5.  …… 
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(γ) Έλα λεπξηθό θύηηαξν ελνο ζειπθνύ αιόγνπ πεξηέρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 16 

ρξσκαηνζώκαηα. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ; 

η. γνληκνπνηεκέλν σάξην (δπγσηό) ……..  

ηη. κεηξηθό ζσκαηηθό θύηηαξό ζηηο σνζήθεο ηνπ...........            (2× 0.25κ=0.5κ) 

 

Δξώηεζε 3 

Η δηπιαλή εηθόλα παξνπζηάδεη δύν (2) δηαθνξεηηθά είδε θπηηαξηθώλ 

δηαηξέζεσλ Α θαη Β, πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ άλζξσπν.  

 

(α) Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν θπηηαξηθήο         

δηαίξεζεο πνπ παξνπζηάδεη:   (2× 0.25κ=0.5κ) 

 

η. ε Γηαίξεζε Α  ………………………… 

 

ηη. ε Γηαίξεζε Β ………………………… 

                                     

(β) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ησλ 

ρξσκαηνζσκάησλ ζηα θύηηαξα 1-4, αλ 

γλσξίδεηε όηη πξνέξρνληαη από αλζξώπηλν 

νξγαληζκό, πνπ έρεη 46 ρξσκαηνζώκαηα ζε 

θάζε θύηηαξν.  

 

 

(4× 0.25κ=1κ) 

 

                   

(γ) Να γξάςεηε πνην από ηα θύηηαξα 1-4 κπνξεί λα γνληκνπνηεζεί θαη λα 

δώζεη έλαλ λέν νξγαληζκό;                                                     (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, αλαθέξνληαο έλαλ ζθνπό-

ζεκαζία, γηα ηελ θάζε θπηηαξηθή δηαίξεζε Α θαη Β.                   (2× 0.25κ=0.5κ) 

 

 Γηαίξεζε Α Γηαίξεζε Β 

 

θνπόο-εκαζία 

 

 

 

 

 

  

(ε) Πνηνο από ηνπο δύν ηύπνπο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο (Α ή Β) είλαη ππεύζπλνο 

γηα ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία;                                                (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1.  2. 3. 4. 

 

 

 

  

 

 

Γηαίξεζε Α Γηαίξεζε Β 

1 

3 

2 

4 
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Δξώηεζε 4 

Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη έλα δεύγνο νκνιόγσλ 

ρξσκαηνζσκάησλ. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο 

πην θάησ εξσηήζεηο: 

 

(α) Να ραξαθηεξίζεηε ην άηνκν πνπ θέξεη ηα πην θάησ δεύγε 

αιιεινκόξθσλ γνληδίσλ σο νκόδπγν ή εηεξόδπγν.        

Γγ: …………………….. 

αα: ………………………                                   (2× 0.25κ=0.5κ) 

 

(β) Να ραξαθηεξίζεηε ηα γνλίδηα Δ θαη ε (επηθξαηέο ή 

ππνιεηπόκελν). 

η. Δ: ………………………………. 

ηη. ε: ……………………………….                                               (2× 0.25κ=0.5κ) 

 

(γ) Να βξείηε ηνπο γνλόηππνπο θαη ηνπο θαηλόηππνπο ηνπ αηόκνπ γηα ηνπο πην 

θάησ ραξαθηήξεο, κε βάζε ην πην πάλσ ζρήκα. Να ζπκπιεξώζεηε, 

θαηάιιεια, ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                         (6× 0.25κ=1.5κ) 

 

Μ: γνλίδην γηα γακςή κύηε                                       κ: γνλίδην γηα ίζηα κύηε 

Γ: γνλίδην γηα θαζηαλά κάηηα                                    γ: γνλίδην γηα γαιαλά κάηηα 

Α: γνλίδην γηα θπζηνινγηθή παξαγσγή κειαλίλεο    α: γνλίδην γηα αιθηζκό    

 

Χαξαθηεξηζηηθό Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

ρήκα κύηεο   

Χξώκα καηηώλ   

Παξαγσγή κειαλίλεο   

                                 

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξείο (3)  εξωηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5 

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ζηάδηα/θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνύ 

θύθινπ. Σα ζηάδηα/θάζεηο δελ βξίζθνληαη ζηε ζσζηή ζεηξά. Αθνύ κειεηήζεηε 

ηνλ πίλαθα, λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα:  

 

(α) Να αλαγλσξίζεηε ηηο θάζεηο/ζηάδηα 1-6 θαη λα ηα νλνκάζεηε ζηελ 

αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πην θάησ πίλαθα.                                      (6× 0.25κ=1.5κ) 

 

(β) Να πεξηγξάςεηε έλα (1) ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπκβαίλεη ζε θάζε έλα από 

ηα ζηάδηα 1-6, ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πην θάησ πίλαθα.      (6× 0.25κ=1.5κ)                            

M M 

γ Γ 

Ε ε 

α α 
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(γ) Να ηνπνζεηήζεηε ηηο θάζεηο/ζηάδηα 1-6 ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε έλαλ θπηηαξηθό θύθιν.                           (1× 0.75κ=0.75κ) 

…………………………………………………………………………………………..                                     

 

(δ) Να γξάςεηε ζε πνηα θάζε/ζηάδην ζα πξνρσξήζνπλ ηα δύν θύηηαξα, κεηά 

ην ζηάδην 6.                                                                             (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(ε) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα θύηηαξν ελόο δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ 

πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνην ζηάδην θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. Αθνύ ηε κειεηήζεηε, 

λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 

η. Να νλνκάζεηε ην ζηάδην θαη ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο 

δηαίξεζεο, πνπ απεηθνλίδεη ε δηπιαλή εηθόλα. Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.         (3× 0.25κ=0.75κ) 

ηάδην: ........................................... 

Δίδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: ………………………………. 

Αηηηνιόγεζε: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..................................   

 

ηη. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ην κεηξηθό θύηηαξν, από ην νπνίν πξνήιζε ην 

θύηηαξν ηεο πην πάλσ εηθόλαο;                                               (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

     

Ολνκαζία θάζεο/ζηαδίνπ 

 

………….. 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

Πεξηγξαθή θάζεο/ζηαδίνπ 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 
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Δξώηεζε 6 

Η πην θάησ εηθόλα αλαπαξηζηά ηνλ θπηηαξηθό θύθιν. Αθνύ ηε κειεηήζεηε, λα 

απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν θπηηαξηθόο θύθινο.     (1× 0.5κ=0.5κ)  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

(β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηηο θάζεηο 1 θαη 2 θαζώο θαη ηα ζηάδηα 

Α-Δ.                                                                                         (7× 0.25κ=1.75κ) 

Φάζε 1: …………………………………. 

Φάζε 2: …………………………………. 

 

ηάδην Α: ………………………………… 

ηάδην Β: ………………………………… 

ηάδην Γ: ………………………………… 

ηάδην Γ: ………………………………… 

ηάδην Δ: ………………………………… 

 

(γ) Να αλαθέξεηε πνην γεγνλόο ζπκβαίλεη ζηνλ ππξήλα ελόο θπηηάξνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην Β θαη λα εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί 

ην γεγνλόο απηό, πξηλ ηε θπηηαξηθή δηαίξεζε.                                (2× 0.5κ=1κ) 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Β 

Γ Α 

Υάςη 2 

Υάςη 1 

Γ 

Δ 
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(δ) Όια ηα θύηηαξα ελνο αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πξνέξρνληαη από ηε 

δηαίξεζε ελόο αξρηθνύ θπηηάξνπ, ηνπ δπγσηνύ. Παξ΄ όια απηά, ην αλζξώπηλν 

ζώκα απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

πην θάησ εηθόλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία πξνθύπηνπλ νη δηαθνξεηηθνί 

ηύπνη θπηηάξσλ ζην αλζξώπηλν ζώκα.                                  (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ηη. Να εμεγήζεηε ζε ηη εμππεξεηεί ε παξνπζία ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

θπηηάξσλ ζην αλζξώπηλν ζώκα.                                            (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(ε) Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ πην θάησ πξνηάζεσλ είλαη 

σζηό () ή Λάζνο(Λ) θαη λα ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηνλ πίλαθα.                                                                                    

                                                                                                (5× 0.25κ=1.25κ) 

 

Α/Α Γήιωζε ωζηό ή Λάζνο 

1. Η ηειόθαζε είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ 

θύθινπ.  

 

2. ην ζηάδην G1, ην θύηηαξν δηπιαζηάδεη ηα 

κηηνρόλδξηα θαη ην θεληξνζσκάηην ηνπ. 

 

3. Σν απνηέιεζκα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία δπν ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ. 

 

4. Η πξόθαζε ηεο κίησζεο δηαξθεί πεξηζζόηεξν από 

ηε θάζε ηεο κεζόθαζεο. 

 

5. ηνλ ππξήλα ελνο θπηηάξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε 

θάζε ηεο Μεζόθαζεο ηα λεκάηηα ρξσκαηίλεο είλαη 

ζπζπεηξσκέλα θαη νξγαλσκέλα ζε ρξσκνζώκαηα. 

 

Βιαζηνθύηηαξα 

Μπηθό θύηηαξν 
Δπηζειηαθά θύηηαξα 

Ηπαηηθά θύηηαξα 
Δξπζξνθύηηαξα 

Νεπξηθό θύηηαξν Μπηθά θύηηαξα θαξδηαθνύ κπ 
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Δξώηεζε 7 

Αθνπ κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ: 

 

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη πην πάλσ εηθόλεο.             (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………..... 

 

(β) Πνηα/πνηεο από ηηο πην πάησ εηθόλεο απεηθνλίδεη ππξήλα 

η. απινεηδνύο θπηηάξνπ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.      (2× 0.25κ=0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ηη. δηπινεηδνύο θπηηάξνπ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  (3× 0.25κ=0.75κ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Πνηα απν ηηο πην πάλσ εηθόλεο απεηθνλίδεη ηνλ ππξήλα ελόο δηπινεηδνύο 

αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.        (2× 0.25κ=0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

(δ) Να γξάςεηε ην θύιν ηνπ νξγαληζκνύ ηεο εηθόλα Β.          (1× 0.25κ=0.25κ) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

(ε) Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα πεξηέρεη ν ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ 

ηεο εηθόλαο Β;                                                                          (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………..... 

 

(ζη) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα πεξηέρεη ην ζπεξκαηνδσάξην, ην νπνίν ζα 

πξνέιζεη από ην θύηηαξν ηεο εηθόλαο Β;                                (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

A B 

Y 

Γ 
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(δ) Πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζα πεξηέρεη ην ζπεξκαηνδσάξην, ην νπνίν 

ζα πξνέιζεη από ην θύηηαξν ηεο εηθόλαο Β;                           (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………..... 

         

(ε) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηκήκα ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA. Αθνύ  

κειεηήζεηε ηελ εηθόλα, λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

 

η. Να νλνκάζεηε ηε δνκηθή κνλάδα 4, από ηελ 

νπνία απνηειείηαη ην κόξην ηνπ DNA θαζώο θαη ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα 1-3.                   (4× 0.25κ=1κ) 

 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

 

ηη. Να αλαθέξεηε ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο, νη δπν 

ζπκπιεξσκαηηθέο αιπζίδεο ηνπ DNA.                                    (1× 0.25κ=0.25κ) 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

ηηη. Να εμεγήζεηε ηνλ θαλόλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο.      (1× 0.25κ=0.25κ) 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

ηλ. αο δίλεηαη ε αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηεο κηαο από ηηο δύν 

ζπκπιεξσκαηηθέο αιπζίδεο ελόο κνξίνπ DNA. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ 

αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα, κε βάζε ηνλ θαλόλα 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο.                                                         (1× 0.5κ=0.5κ) 

                                              

                                              A  T  T  A  C  T  G  G  C  T  

                                              _   _  _  _   _   _  _  _  _   _ 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ 10 κνλάδωλ. Να 

απαληήζεηε ζηελ εξώηεζε. 

 

Δξώηεζε 8 

(α) Κάζε όξνο ηεο ηήιεο Β΄ αληηζηνηρεί κε κηα πεξηγξαθή ηεο ηήιεο Γ΄. Να 

γξάςεηε ζηε ηήιε Α΄, δίπια από ηνπο αξηζκνύο, ην γξάκκα ηεο ηήιεο Β΄ 

πνπ αληηζηνηρεί.  

Πξνζνρή: ηε ηήιε Β΄ πεξηζζεύεη έλα ζηνηρείν.                  (4× 0.25κ=1κ) 

 
1 

2 3 

4 
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 (β) Γηαζηαπξώλνληαη νκόδπγα ςειά θπηά κπηδειηάο κε ρακειά θπηά 

κπηδειηάο. 

 

Λ: γνλίδην ππεύζπλν γηα ςειά θπηά 

ι: γνλίδην ππεύζπλν γηα ρακειά θπηά  

 

η. Να δείμεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ αηόκσλ, 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ πην θάησ ζρεκαηηθή δηαζηαύξσζε.         (7× 0.5κ=3.5κ) 

 

Γνλόηππνη γνλέσλ (Ρ):              .............       Χ         ..............   

 

Γακέηεο:                                     ..........…                 .…………  

 

Γνλόηππνη απνγόλσλ:        ………………………………..……………  

                                                                                                      

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:      ………………………..…………….……... 

                                                                                                      

Φαηλνηππηθή αλαινγία:     ……………………………………..……….. 

                                                                                                   

ηη. Να νλνκάζεηε ηνλ λόκν ηνπ Μέληει, πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ 

δηαζηαύξσζε.                                                                         (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(γ) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ ηξηαληαθπιιηάο κε θόθθηλα άλζε 

πξνθύπηνπλ θπηά κε θόθθηλα άλζε θαη θπηά κε ιεπθά άλζε, ζε αλαινγία 150 

θόθθηλα πξνο 50 ιεπθά.   

 

Α: γνλίδην ππεύζπλν γηα θόθθηλα άλζε 

α: γνλίδην ππεύζπλν γηα ιεπθά άλζε  

ηήιε Α΄ ηήιε Β΄ ηήιε Γ΄ 

 

1.  …… 

 

1. Οκόδπγν άηνκν 

Α. Άηνκν ζην νπνίν ηα αιιειόκνξθα 

γνλίδηα εθδειώλνληαη κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν 

 

2.  …… 

2. Δπίθηεηνη 

ραξαθηήξεο 

Β. Άηνκν κε όκνηα αιιειόκνξθα γνλίδηα. 

 

3.  …… 

 

3. Δηεξόδπγν άηνκν 

Γ. Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

εθδειώλνληαη ζε έλα άηνκν. 

 

4.  …… 

 

4. Κιεξνλνκηθόηεηα  

Γ. Χαξαθηήξεο πνπ απνθηνύληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο θαη δελ θιεξνλνκνύληαη. 

5.  …… 5. Φαηλόηππνο  
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η. Να δείμεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ αηόκσλ, 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ πην θάησ ζρεκαηηθή δηαζηαύξσζε.     (14× 0.25κ=3.5κ) 

 

Γνλόηππνη γνλέσλ (Ρ):              .............       Χ         ..............   
 

Γακέηεο:                                     ..........…                 .…………  
 

Γνλόηππνη απνγόλσλ:        ………………………………..……………  

                                                                                                     

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:     ………………………..…………….……….                                                                                               
 

Φαηλνηππηθή αλαινγία:     ……………………………………..………... 

 

ηη. Να νλνκάζεηε ηνλ λόκν ηνπ Μέληει, πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ 

δηαζηαύξσζε.                                                                         (1× 0.25κ=0.25κ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(δ) Η Μαξία έρεη νκάδα αίκαηνο Α. Παληξεύεηαη ηνλ Κώζηα θαη απνθηνύλ δύν 

παηδηά. Σνλ Νίθν κε νκάδα αίκαηνο Β θαη ηελ Διέλε κε νκάδα αίκαηνο Ο.  

Σα γνλίδηα γηα ηηο νκάδεο αίκαηνο ζπκβνιίδνληαη σο εμήο: 

ΙΑ: γνλίδην γηα νκάδα αίκαηνο Α                      ΙΒ: γνλίδην γηα νκάδα αίκαηνο Β 

ιν: γνλίδην γηα νκάδα αίκαηνο Ο 

 

Να βξείηε θαη λα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο:                                (4× 0.25κ=1κ) 

η. ηεο Μαξίαο  ………………………            ηη. ηνπ Κώζηα  ……………………… 

ηηη. ηνπ Νίθνπ   ………………………            ηλ. ηεο Διέλεο ……………………… 

 

(ε) Η Μαξίλα πάζρεη από κεζνγεηαθή αλαηκία. Παληξεύεηαη ηνλ Ηιία θαη 

απνθηνύλ έλα παηδί, ηνλ Μηράιε. Ο Μηράιεο είλαη εηεξόδπγνο, σο πξνο ηε 

κεζνγεηαθή αλαηκία (θέξεη ην ζηίγκα ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο).  

Σα ζρεηηθά γνλίδηα ζπκβνιίδνληαη σο εμήο: 

Θ: γνλίδην γηα παξαγσγή θπζηνινγηθώλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

ϑ:  γνλίδην ππεύζπλν γηα ηε κεζνγεηαθή αλαηκία 

 

Να βξείηε θαη λα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο                               

η. ηεο Μαξίλαο ………………………..        ηη. ηνπ Μηράιε  ……………………….. 

                                                                                                  (2× 0.25κ=0.5κ) 

-ΣΔΛΟ - 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

Νίθνο Πξσηνπαπάο 
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ΛΤΚΔΙΟ ΙΓΑΛΙΟΤ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

  

  

ΒΑΘΜΟ: ..................... / 35  

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΣΑΞΗ:       Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ  

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  01/06/2016  

  

ΜΑΘΗΜΑ:                  XHMEIA - ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   

         2 ΩΡΔ (120΄ ιεπηά)  

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:    .....................................................................  

  

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΟΥΗ  

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο.  
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ΜΔΡΟ Α: Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.   

       Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2.5) κολάδες.   

                  Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης.  

Δρώηεζε 1  

Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο 

 Μείσζεο ΙΙ,  ζε ηπραία ζεηξά θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   

 

A B Γ Γ 

    
 

   

 

 

   

(α)  Να νλνκάζεηε ηα παξαπάλσ ζηάδηα  Α κέρξη Γ.  

 Α:       ………………………………………………. Γ: ……………………………………………. 

 Β : ……………………………………………….    Γ: ……………………………………………. 

                            (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(β)  Να βάιεηε ζηελ νξζή ζεηξά ηα πην πάλσ ζηάδηα  Α κέρξη  Γ:   

  

  ..…….   ……...   ……….   ……..  

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

(γ)  Να εμεγήζεηε ηη γίλεηαη ζηα ζηάδηα Α θαη Γ:   

       Σηάδην Α:  ………………………………………………. 

       Σηάδην Γ: ………………………………………... 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

(δ)  Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε Μείσζε  γηα ηνπο 

δσληαλνύο   νξγαληζκνύο.  

i) ……………………………………………………………………………………………………. 

ii) ……………………………………………………………………………………………………... 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …  
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Δρώηεζε 2  

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 7 ζην πην θάησ ζρήκα.       

 

 

 

1. ……………………………….  

2. ……………………………….  

3. ……………………………….  

4. ………………………………. 

5. ……………………………….  

6. ………………………………. 

7.  ……………………………... 

(7 Χ 0.25 μ =1.75 μ)   μ: …  

(β) Να γξάςεηε κηα (1) ιεηηνπξγία ηεο δνκήο κε αξηζκό 7.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 Χ 0.25 μ = 0.25 μ)   μ: …  

(γ) Από ηη απνηεινύληαη ηα λεκάηηα ρξσκαηίλεο; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  
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 Δρώηεζε 3  

 

 (α) Πνηα από ηηο δύν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο  γίλεηαη:  

      i) γηα ηελ αλάπηπμε ελόο νξγαληζκνύ; ………………………….…. 

       ii) ζηηο γνλάδεο ελόο νξγαληζκνύ; …………………………………  

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …   

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, πνπ αθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ Μίησζεο θαη 

Μείσζεο  πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ άλζξσπν.  

 

ΓΙΑΦΟΡΔ  Μίηωζε Μείωζε  

   

   

                                                                                                               

     (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

 

 (γ) i)      Πνηα θπηηαξηθή δηαίξεζε γίλεηαη ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο;  

………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Σε ηη απνζθνπεί απηή ε δηαίξεζε; 

…………………………………………………………….................................................. 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …   

 Δρώηεζε 4  

 

Η δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδεη έλα δεύγος οκόιογωλ τρωκαηοζωκάηωλ. 

Τα γξάκκαηα πάλσ ζηα ρξσκαηνζώκαηα ζπκβνιίδνπλ γνλίδηα.   
 

(α)  Να γξάςεηε: 

     i) ην είδνο ησλ θπηηάξσλ  πνπ ηα δηαζέηνπλ  

…………………………………………………………………………………… 

     ii) πόζα δεύγε νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ έρεη ν άλζξσπνο;    

…………………………………………………………………………………… 

                                                                            

                                                                                 (2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: …  

(β)  Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο λα γξάςεηε:   

i) δύν (2) δεύγε γνληδίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νκόδπγν άηνκν:   

 ……………………………………………………………………………………….. 
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ii) δύν (2) δεύγε γνληδίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε εηεξόδπγν άηνκν:   

……………………………………………………………………………………………………  

                       (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

(γ) Να γξάςεηε  Σσζηό ή Λάζνο ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 

i) Ίδηνο θαηλόηππνο ζεκαίλεη πάληα θαη ίδηνο γνλόηππνο.                         ………. 

ii) Τα δηαθνξνπνηεκέλα θύηηαξα ζπλήζσο ζηακαηνύλ λα δηαηξνύληαη.     ………..  

                                                                                                                    (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …   

 

ΜΔΡΟ Β:  Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης.   

           Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.   

                      Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης.  

Δρώηεζε 5  

Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.   

Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                                          

  

(α) Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα πην θάησ:  

  

   Φάζε 1: …………….. 

   Σηάδην 1: ……………. 

   Σηάδην 2: ……………. 

   Σηάδην 3: ……………. 

  

  Φάζε 2: Κπηηαξηθή Γηαίξεζε  

  Α:………………….. 

  Β: …………………. 

  Γ: ………………….                                           

  Γ:………………….. 

 ΚΓ: …………………  
 

(10 Χ 0.25 μ = 2.5 μ)   μ: …  

 

 

 

 

 

 



6  

  

(β) Τν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη κηα από ηηο πην πάλσ θάζεηο :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.                                                                                           

………………………………………………………………………………………………………. 

ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

iii)Σε πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ γίλεηαη απηό ην είδνο δηαίξεζεο; 

………..…………………………………………………………………………………..………… 

……….………………………………………………………………………………………………. 

        

iv) Αλ ην παξαπάλσ κεηξηθό θύηηαξν αλήθεη ζηε κύγα Drosophila ( όπνπ 2n = 8 

ρξσκαηνζώκαηα ), πόζα δεύγε νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ζα πεξηέρεη   ην θάζε 

ζπγαηξηθό θύηηαξν;  …………………. 

 (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: …  

(γ) Τη είλαη ηα βιαζηνθύηηαξα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο.  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

Δρώηεζε 6  

Σηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηξηώλ (3) νξγαληζκώλ (Α, Β θαη Γ). 

 

 (α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο;   

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 (1Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  
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(β)  Πνηνο θαξπόηππνο από ηνπο πην πάλσ κπνξεί λα αλήθεη ζε άλζξσπν;                  

       Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 (1Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

 

 

 (γ) Ο πην πάλσ θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ αλήθεη ζε άλδξα ή γπλαίθα;   Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………………………………………. 

 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:…  

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

  

 

Οργαληζκός  

Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα  

Αρηζκός δεσγώλ 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα  

Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα γελλεηηθά 

θύηηαρα  

 

θύιος 

 

78   

 

Άιογο 

 

 32  

 

Καγθοσρό 

 

  6 

 

    (6 X 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: …  

 

Οργαληζκός Α  Οργαληζκός Β  Οργαληζκός Γ  

  

 

 

  

  

x   Υ   
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(ε) Να παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ   

       αθνινπζνύλ.                  

i) Πνηα δηαδηθαζία ηνπ DNA απεηθνλίδεηαη;…………………… 

 

        

ii)    Σε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε δηαδηθαζία 

απηή; …………………………………………………………………… 

iii) Σε πνηα θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ γίλεηαη; 

…………………………………………………………………………… 

                                                                              

(3Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: …  

Δρώηεζε 7  

 

Να κειεηήζεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

(α) Πόζα είδε δηαθνξεηηθώλ λνπθιενηηδίσλ            

     ζπλαληνύκε ζε έλα κόξην DNA;  ……………..  

(1Χ 0.5 μ = 0.5μ)   μ: … 

(β) Πνύ νθείιεηαη απηό; 

……………………………………………………….. 

(1Χ 0.5 μ = 0,5 μ)   μ: …  

  

(γ) Να νλνκάζεηε ηη δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Κ, Λ, Μ 

θαη    Ν ζην δηπιαλό κόξην DNA.  

 

K: ………………………………………………………… 

Λ: ………………………………………………………… 

Μ: ……………………………………………………….. 

Ν: ……………………………………………………….. 

(4 X 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

 

(δ) Πνύ νθείιεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο δηπιήο έιηθαο,   

πνπ παξνπζηάδεη ην κόξην ηνπ DNA;  

………………………………………………………….... 

 (1Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …   

 

 



9  

  

(ε) Έλα δίθισλν κόξην DNA πεξηέρεη 15% Θπκίλε. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό ησλ  

ππόινηπσλ βάζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν κόξην. Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 

(2Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

(ζη) Πόζνπο δεζκνύο πδξνγόλνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζε έλα δίθισλν κόξην  DNA πνπ έρεη 20     

      βάζεηο Αδελίλεο θαη 30 βάζεηο Γνπαλίλεο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……… 

(1 Χ 1.5 μ = 1.5 μ)   μ: …  

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα ηωλ 10 κολάδωλ.  

  

Δρώηεζε 8  

 

1. α) Πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπ κνξίνπ ηεο Αηκνζθαηξίλεο ;                 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 Χ0.5 μ = 0,5 μ)   μ: …  

β) Πνύ νθείιεηαη ε  β΄- Μεζνγεηαθή Αλαηκία; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(1 Χ0.5 μ = 0,5 μ)   μ: …  

 

       γ) Να γξάςεηε ηξία (3) ζπκπηώκαηα ελόο αηόκνπ πνπ πάζρεη από ηε β΄- Μεζνγεηαθή  

            Αλαηκία.                                                                                                                   

i) ………………………………………………………………………………………… 

ii) ………………………………………………………………………………………….   

iii) ………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                          

(3 Χ0.5 μ = 1.5 μ)   μ: …  
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      δ) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο β΄ - Μεζνγεηαθήο     

           Αλαηκίαο.  

i) ………………………………………………………………………………………… 

ii) …………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                        

 (2 Χ0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

 

                   ε) Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Θ ην γνλίδην γηα παξαγσγή θπζηνινγηθήο Αηκνζθαηξίλεο ( επηθξαηέο)            

                       θαη ζ ην παζνινγηθό γνλίδην ( ππνιεηπόκελν) γηα ηελ β΄ Μεζνγεηαθή Αλαηκία , λα  

                       ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα.                                                                                                 

            Φαηλόηππνο Γνλόηππνο 

Φπζηνινγηθό Άηνκν                                        
θ 

 

Άηνκν κε ζηίγκα (Φαηλνηππηθά Υγηέο)  

            Άηνκν κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία 
 

 

 

(3 Χ0.5 μ = 1 ,5 μ)   μ: … 

 

ζη ) Γύν γνλείο θνξείο ηεο β΄ κεζνγεηαθήο αλαηκίαο παληξεύνληαη θαη απνθηνύλ 2 παηδηά.   

   Να ζπκπιεξώζεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:  

  

 

 

 

(16 Φ 0.25 κ = 4 κ)   κ: …  

  

(δ) Να δηαηππώζεηε ηνλ 2ν Νόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

 (1 Φ 1 κ = 1 κ)   κ: …  

  

 

                                                                                                          Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                Ατερηώηοσ οθούια   



1 
 

 

 
ΛΑΝΙΣΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ                                                            ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 
  

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2016 
                                                                                            ΧΡΟΝΟ: 2 ΩΡΕ                                                                                                                                       
ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………….…    ΣΜΗΜΑ: ………..... 
 
ΒΑΘΜΟ: …………………………….     
 
Τπογραφι κακθγθτι/τριασ: ……………………………. 

 
ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΕΛΙΔΕ. 

ΣΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΡΙΑΝΣΑΠΕΝΣΕ (35) ΜΟΝΑΔΕ. 
 
ΟΔΗΓΙΕ: 

• Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τα μζρθ Αϋ, Βϋ και Γϋ 

• Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ ςε ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΡΗ  

• Να γράφετε με μπλε μελάνι 

• Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ 

• Επιτρζπεται θ χριςθ μθ προγραμματιηόμενθσ υπολογιςτικισ μθχανισ 
 
 

Μζροσ Α΄:  Eρωτιςεισ 1 μζχρι 4. 
 Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με 2,5 μονάδεσ. φνολο 10 μονάδεσ. 
 

1. α) Στο πιο κάτω ςχιμα να ονομάςετε τα μζρθ που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4.         μον. 2     
 
 
        1: …………………………………… 

        2: ……………………………………. 

        3: …………………………………… 

        4: …………………………………… 

 
β)  Να αναφζρετε ζνα δομικό ςυςτατικό των χρωματοςωμάτων.                μον.0,5 
       ............................................................................................................................................       

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

 
   35 

 
  20 



2 
 

2. Από τουσ πιο κάτω όρουσ να επιλζξετε αυτόν που αντιςτοιχεί ςτθν κακεμιά από τισ 
προτάςεισ που ακολουκοφν:                 μον. 2,5 

γονότυποσ, ομόλογα χρωματοςώματα, φαινότυποσ, αλλθλόμορφα γονίδια, 
επικρατι γονίδια, φυλετικά χρωματοςώματα, ετερόηυγο άτομο 

 

 Το ςφνολο των χαρακτιρων που εκδθλϊνονται ςε ζναν οργανιςμό ……………………………  

 Το άτομο που ζχει διαφορετικά αλλθλόμορφα γονίδια  ……………………………………………… 

 Το ηεφγοσ χρωματοςωμάτων που είναι όμοια ςε μζγεκοσ, ςχιμα και γενετικζσ 

πλθροφορίεσ …………………..…………………………………………………………………………………………... 

 Το ςφνολο των γονιδίων ενόσ ατόμου …………………………………………………………………………. 

 Τα γονίδια που βρίςκονται ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ομόλογων χρωματοςωμάτων και 

ελζγχουν τον ίδιο χαρακτιρα ………………………………………………………………………………………. 

 
3. Στο πιο κάτω ςχιμα απεικονίηεται ζνα ςτάδιο τθσ μίτωςθσ.  

 
      α) i) Να ονομάςετε το ςτάδιο αυτό : ………………………………      μον. 0,5 

 

       ii) Να γράψετε το ςτάδιο:           μον.1 

1) που προθγείται: ………………………………………… 

2) που ακολουκεί: …………………………………………   

        

   

β) i) Πόςα κυγατρικά κφτταρα κα προκφψουν με το τζλοσ τθσ μίτωςθσ του πιο πάνω 

κυττάρου;                                 μον. 0,5 

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

 

ii) Πόςα χρωματοςϊματα κα περιζχει το κάκε κυγατρικό κφτταρο;                             μον. 0,5   

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

 

4. Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ο καρυότυποσ του ανκρϊπου.  

 
α) Να γράψετε το φφλο του ατόμου 

αυτοφ.                                                 μον. 0,5                                        

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

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

 

 

β) Στο άτομο αυτό, πόςα είναι τα ηεφγθ:          μον.1 

     i) των αυτοςωματικϊν χρωματοςωμάτων ………………………………………………. 

    ii) των ομόλογων χρωματοςωμάτων ……………………………………………………….. 

γ) Ποια είναι τα φυλετικά χρωματοςϊματα:        μον.1 

    i) ςτον άντρα ................................................................................................. 

    ii) ςτθ γυναίκα ............................................................................................... 
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Μζροσ Β΄:  Ερωτιςεισ 5 μζχρι 7.  
Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με 5 μονάδεσ. φνολο 15 μονάδεσ. 

 

5. α) Από τθ διαςταφρωςθ ομόηυγου φυτοφ μπιηελιάσ με κίτρινα ςπζρματα και ομόηυγου 

φυτοφ με πράςινα ςπζρματα, προκφπτουν ςτθν πρϊτθ κυγατρικι γενεά, φυτά, όλα με 

κίτρινα ςπζρματα.  Να ςυμβολίςετε τα γονίδια και να κάνετε τθ ςχετικι διαςταφρωςθ. 

        Συμβολιςμόσ γονιδίων : ……………………………………………………………………                              μον.1 

 

Διαςταφρωςθ:                                      

Γονότυποι Γονζων:            …………….…………..……      Χ      ……….………………….…  μον.1 

Γαμζτεσ Γονζων:                      …………………                               ..……………….              μον. 0,5 

Γονότυποι απογόνων:            ………...………...………………….........................              μον. 0,5 

Φαινότυποι απογόνων:          …………………………………..…………..………….….                               μον. 0,5 

 

β)  Nα ονομάςετε και να διατυπϊςετε το νόμο του Μζντελ που ιςχφει ςτθν πιο πάνω 

διαςταφρωςθ.                                    μον.1,5            

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

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

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

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

 

6. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 μζχρι 4 του ςχιματοσ του DNA που φαίνεται πιο 
κάτω.                                                                                                                                             μον.2                                                                                                              

 
 
        1: ……………………………………………………….. 

        2: ……………………………………………………….. 

        3: ……………………………………………………….. 

        4: ……………………………………………………….. 

 

β) Να ονομάςετε τo ηευγάρι των αηωτοφχων 

βάςεων με τθν ζνδειξθ 5. Να δικαιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ.                                                   μον.2                                                

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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γ)  Ζνα δίκλωνο μόριο DNA περιζχει 550 δεςμοφσ υδρογόνου. Αν ζχει 20 βάςεισ αδενίνθσ, 

πόςεσ βάςεισ γουανίνθσ περιζχει; Να εξθγιςετε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ.                  μον.1 

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

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

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

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

  

7. α) Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ςχθματικά ζνα είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ.                                                                                          
 
 

 
 
 
 

                   Μθτρικό κφτταρο ΕΝΑ από τα κυγατρικά κφτταρα 

i) Να ονομάςετε το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ.                                                              μον. 0,5 

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

ii) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                              μον.0,5 

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

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

β) Να γράψετε τζςςερισ διαφορζσ μεταξφ μίτωςθσ και μείωςθσ.   μον.4 

 Μίτωςθ Μείωςθ 

Αρικμόσ πυρθνικϊν 

διαιρζςεων 

 

 

 

 

 

Αρικμόσ κυγατρικϊν 

κυττάρων  

 

 

 

 

 

Αρικμόσ χρωματοςωμάτων 

ςτα κυγατρικά κφτταρα ςε 

ςχζςθ με το μθτρικό 

 

 

 

 

Σθμαςία 
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Μζροσ Γ΄:  Ερώτθςθ 8. 
                    Η ορκι απάντθςθ βακμολογείται με 10 μονάδεσ.  φνολο 10 μονάδεσ. 

   
8.                                                     

 α) Να ονομάςετε τθ διαδικαςία που δείχνει το 

διπλανό ςχιμα.     μον.0,5 

……………………………………………………………  

β) Να ονομάςετε τα πιο κάτω:                         μον.2,5 

Φάςθ 1: ……………………………………………… 

Φάςθ 2: ……………………………………………… 

Στάδιο 1: …………………………………………….. 

Στάδιο 2: …………………………………………….. 

                                                                           Στάδιο 3: …………………………………………….. 

 

 γ) Να γράψετε μία (1) διαδικαςία που γίνεται ςτο κακζνα από τα ακόλουκα ςτάδια τθσ  

φάςθσ 1 του πιο πάνω ςχιματοσ.                            μον.3 

Στάδιο 1: ....................................................................................................................................... 

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

Στάδιο 2: ....................................................................................................................................... 

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

Στάδιο 3: ....................................................................................................................................... 

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

δ) Να εξθγιςετε τι κα ςυμβεί, όταν ολοκλθρωκεί θ πιο πάνω διαδικαςία, αν:   μον.2 

1) διαφοροποιθκεί το κυγατρικό κφτταρο;  

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

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

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

2) δε διαφοροποιθκεί το κυγατρικό κφτταρο;  

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ε) Να δϊςετε ζνα ςφντομο οριςμό για τα πιο κάτω:                                                         μον.2 

Καρυότυποσ: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…........................................................................................................................................................ 

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

Ομόηυγο άτομο:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

 

 

 

    

  

           

 
 

Οι Ειςθγθτζσ 
 
 
 

Θεοδότθ Παπαλοΐηου  
    
Αςπαςία Κωνςταντίνου 
 
Γιϊργοσ Χριςτοδοφλου 

 
 
 
 
 

 
Η υντονίςτρια 

 
 
 

Μαργαρίτα Μαρκίδου, Β.Δ. 
 

 
  Η Διευκφντρια 

 
 
 

Ζωι Οδυςςζωσ Πολυδώρου 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

ΛΤΚΔΗΟ ΑΠ. ΠΔΣΡΟΤ ΚΑΗ ΠΑΤΛΟΤ                           ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015 - 2016 
 
  ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΨΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
        
ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΑ               ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 02/06/2016 
ΣΑΞΖ: Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ         ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 
 
Όλνκα καζεηή/ηξηαο: …………………………………………..…..  Σκήκα: ………  Αξηζκόο.: ………  

Βαζκόο: ………/ 35     Βαζκόο: ……../ 20          Τπνγξαθή θαζεγήηξηαο:…………………………… 

 

Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, Β, Γ 
και βαθμολογείηαι με ηπιανηαπένηε (35) μονάδερ. 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από επηά (7) ζελίδες. 
 

ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΜΔΛΑΝΙ  
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (Σipp-Ex) 

 
ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
                    Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

1. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρήκα πνπ αλαπαξηζηά ηνλ 

θπηηαξηθό θύθιν.  

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζηάδηα 1 - 3 θαη ηε θάζε 2.   

                                                                           (2κ.)  

      ηάδην 1: ……………………………… 

      ηάδην 2: ……………………………… 

      ηάδην 3: ……………………………… 

      Φάζε 2:  ……………………………… 

 
       β) Πνηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ζην ζηάδην 2;    

       …………………………………………………......................(0,5κ.) 

 

2. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα  

ησλ ραξαθηήξσλ. 

  α) αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρήκα. 

       η. Πώο νλνκάδεηαη ην δεύγνο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ; …………………….. 

       (είλαη όκνηα ζε ζρήκα, κέγεζνο θαη πιεξνθνξία)                            (0,5κ.) 

       ηη. Πώο νλνκάδνληαη ηα 2 γνλίδηα  θαη ζ; …………………………………… 

        (βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ δύν ρξσκαηνζσκάησλ)   (0,5κ.)                                                                                                              

                                                                                                                       Εεύγνο ρξσκνζ. 

2 

Σ σ 
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    β) Πνηνη από ηνπο  γνλόηππνπο ΜΜ, κκ, Μκ αλήθνπλ:                                            (1,5κ.) 

       η.  ζε νκόδπγα άηνκα ………………………………………………………………................ 

       ηη. ζε εηεξόδπγα άηνκα ……………………………………………………………….………      

 

 3.  Να συμπληρώσετε τα μέρη 1-5 στο πιο κάτω σχήμα.                                        (2,5μ.) 

 

       1: ……………………………... 

       2: ……………………………... 

       3: ……………………………... 

       4: ……………………………... 

       5: ……………………………... 

 
 
 
4.   α) αο δίλνληαη ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ ζπκβνιίδνπλ δύν από ηα ζηάδηα ηεο κίησζεο.  

      Να ηα νλνκάζεηε θαη λα γξάςεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό γηα ην θαζέλα.                         (2κ.) 

 
 
 
 
 
 
 

             ηάδην 1                                                                  ηάδην 2 
 
      Όλνκα ζηαδίνπ: ……………………………         Όλνκα ζηαδίνπ: …………………………... 

      Υαξαθηεξηζηηθό: …………………………..          Υαξαθηεξηζηηθό: …………………………... 

      ……………………………………………….         …………………………………………........ 

      ………………………………………………          …………………………………………........ 

 

      β) Ση είδνπο θύηηαξα ζα δεκηνπξγεζνύλ από απηή ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε;            (0,5κ.) 

      …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

3 
    1. 

 

2 

4 

5 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.       
                  Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 
 

5. α) αο δίλεηαη ε πην θάησ εηθόλα θαξπόηππνπ. Να ηε κειεηήζεηε πξνζεθηηθά θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο.                                                                      

 η. Πώο νλνκάδνληαη ηα πξώηα 22 δεύγε ρξσκνζσκάησλ;                                                   

………………………………………………………….(0,5κ.) 

ηη. Πώο νλνκάδεηαη ην ηειεπηαίν δεύγνο ρξσκνζσκάησλ;                                                  

………………………………………………………….(0,5κ.)   

ηηη. Σν άηνκν κε απηό ηνλ θαξπόηππν είλαη αξζεληθό ή 

ζειπθό; Να εμεγήζεηε.                                               (1κ.)    

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

                                           …………………………………………………………………. 

 

    β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                 (2κ.) 

 

Δίδος 

οργανιζμού 

Αριθμός 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα ζωμαηικά 

κύηηαρα 

Αριθμός ζεσγών 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα ζωμαηικά 

κύηηαρα 

Αριθμός 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα γεννηηικά 

κύηηαρα 

Αριθμός ομόλογων 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα γεννηηικά 

κύηηαρα 

Γροζόθιλα  4   

Άλογο 64  32  

Υιμπανηζής   24  

 

    γ) αο δίλνληαη ηα πην θάησ ρξσκαηνζώκαηα. Να γξάςεηε πνηα αλήθνπλ ζε απινεηδέο  

    θαη πνηα ζε δηπινεηδέο θύηηαξν.                                                                                    (1κ.)                   

 

    ρήκα Α: ……………………………… 

    ρήκα Β: ……………………………… 

 

                                                                                              ρήκα Α                ρήκα Β 
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6. α) αο δίλνληαη ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ζηάδηα ηεο κείσζεο. Να ηα 

νλνκάζεηε δηεπθξηλίδνληαο γηα ην θαζέλα αλ πξόθεηηαη γηα κείσζε Η ή κείσζε ΗΗ.        (1κ.) 

                                         

      1: ………………………………………… 

      2: …………………………………………                                                          

 

 

       

 β) Να γξάςεηε κηα νκνηόηεηα θαη κηα δηαθνξά κεηαμύ κείσζεο Η θαη κείσζεο ΗΗ.        (1κ.) 

      Οκνηόηεηα: ………………………………………………………………………………………... 

      Γηαθνξά: …………………………………………………………………………………………... 

 

      γ) Να γξάςεηε πνηα θπηηαξηθή δηαίξεζε (κίησζε ή κείσζε) είλαη ππεύζπλε γηα:        (1κ.) 

 ηελ αλαπαξαγσγή κνλνθύηηαξσλ νξγαληζκώλ ………………………………………….. 

 ηελ αλάπηπμε ηνπ δπγσηνύ ζε έκβξπν …………………………………………………….. 

 

      δ) Να γξάςεηε ηηο 2 δηαθνξέο πνπ ζαο δίλνληαη κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.           (1κ.)  

ημείο ζύγκριζης Μίηωζη Μείωζη 

Αξηζκόο ζπγαηξηθώλ 

θπηηάξσλ 
………………………………….. ………………………………… 

Αξηζκόο  

 δηαηξέζεσλ 
…………………………………… ………………………………… 

                          

                                                                           

      ε) Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο κίησζεο, βάδνληαο ηα ζε ζσζηή ζεηξά.       (1κ.) 

       ……………………… →  …………………… → ……….…………… → ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
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7. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρήκα πνπ αλαπαξηζηά ηε δνκή ηνπ DNA.   

  

     α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε 1 - 3. (1,5κ.) 

     1: …………………………………………….. 

     2: …………………………………………….. 

     3: ……………………………………………..                  

 

      β) Πώο νλνκάδνληαη νη δεζκνί πνπ θαίλνληαη κε ηελ έλδεημε 4; 

      ……………………………………………………………. (0,5κ.) 

 

      γ) αο δίλεηαη ε πην θάησ αιιεινπρία DNA. Να γξάςεηε ηε 

      ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα.                                            (1κ.) 

      5΄ – ATG CCA GAT TGC AAG CGA – 3΄ 

      ……………………………………………………………………… 

 

      δ) Σν πνζνζηό ηεο ζπκίλεο (Σ) ζε έλα δίθισλν κόξην DNA είλαη 20%.  

         Να ππνινγίζεηε, εμεγώληαο όπνπ ρξεηάδεηαη, ην πνζνζηό ησλ ππνινίπσλ αδσηνύρσλ  

         βάζεσλ.                                                                                                                 (1,5κ.) 

      ……………………………………………………………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………………………………... 

 

       ε) Πνύ νθείιεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA; Να εμεγήζεηε.                    (0,5κ.) 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                                      

                                                                                                                                  

 

  

 

 

                                                                                   

2 

3 
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 4 

 1 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κηα (1) εξώηεζε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

Να απανηήζεηε ζηη μια (1) ερώτηση. 
                     

8. α) Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο θπηνύ κε κσβ άλζε κε έλα θπηό κε άζπξα άλζε    
     πξνέθπςαλ ζηελ F1 γεληά θπηά κε κσβ άλζε ζε πνζνζηό 100%.  

 
      η. Πνην είλαη ην επηθξαηέο γνλίδην; …………………………………………………..… (0,5κ.) 

      ηη. Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ην γνλόηππν ησλ αηόκσλ ηεο F1. 

         (Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπκβνιηζκό Μ γηα ην επηθξαηέο γνλίδην θαη μ γηα ην    

          ππνιεηπόκελν γνλίδην)                                                                                         (1,5κ.) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ηηη. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ 

           πεξίπησζε.                                                                                                         (1,5κ.) 

 ……………......………………………………………………………………………………… 

……………......………………………………………………………………………………… 

……………......………………………………………………………………………………… 

……………......………………………………………………………………………………….. 

 
      ηλ. Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ ηεο F1 γεληάο πνπ    

           δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε δηαζηαύξσζε.                                              (5κ.)   

 
         Γνλόηππνη F1 γεληάο:      ………………….                 Υ                ……………......... 

         Γακέηεο:                          ………………….                                     ……..…………… 

         Γνλόηππνη F2 γεληάο:      ……………………………………………………………….... 

         Φαηλόηππνη F2 γεληάο:     ………………………………………………………………... 

         Φαηλνηππηθή αλαινγία:   ………………………………………………………………… 
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      β) η. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ αιθηζκό.                    (1κ.) 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

ηη. Από ηη θηλδπλεύνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ αιθηζκό;                                          (0,5κ.) 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                     Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
 
 
 

……………………....  

Μπξηώ Πνπαγθαξέ 
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΛΔΜΔΟ                                         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2015 – 2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ                                                                      ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 7/6/2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΔΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ                         ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ (120 ΛΔΠΣΑ)                                          

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο:…………………………………………………. Σκήκα Α΄…. Αξ:…. 

Βαζκόο ………. /35 (νινγξάθσο)……………………….….. Τπνγξ. θαζεγεηή/ηξηαο ………………. 

 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο.  
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 
 
Δξώηεζε 1. 
 
ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.  
Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Να δώζεηε έλα ζύληνκν νξηζκό ηνπ θπηηαξηθνύ  

θύθινπ.  

…………………………………………………………….…… 

……………………………………………………….………… 

……………………………………………………….…….….. 

……………………………………………………….……..…. 

                                                      (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 

β) Να νλνκάζεηε ηηο θάζεηο 1 θαη 2 ηνπ θπηηαξηθνύ 

 θύθινπ.  

Φάζε 1………………………………………………….……………. 

Φάζε 2………………………………………………………… 

                                                     (2Χ 0,25 μ= 0,5μ) μ:……… 

 

 

 

Γ 

Φάση 2 

Φάση 1 

Β 

Α 
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γ) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα Α, Β θαη Γ ηεο θάζεο 1.  

Α……………………………………………………….……….……………………………………………………

Β………….………………………………………………………………..………………………………………..

Γ…………………………………………………………………………………………………..………………… 

                                                                                                                               (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:……… 

 

δ) Να γξάςεηε έλα ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη ζε θάζε ζηάδην Α, Β θαη Γ ηεο θάζεο 1. 

 
                                                                                                                               (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:……… 

 
 
Δξώηεζε 2 
 
Σν ζρεδηάγξακκα δείρλεη έλα θύηηαξν  ζε ζηάδην θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.  

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

α) Σν θύηηαξν είλαη απινεηδέο ή δηπινεηδέο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

……………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………….…… 

                                                          (2Χ 0,25 μ= 0,5μ) μ:……… 

 

β) Να νλνκάζεηε ηε θάζε θαη ην ζηάδην ζηελ νπνία βξίζθεηαη  

ην θύηηαξν. Να ππνζηεξίμεηε ηελ απάληεζε ζαο, 

παξαζέηνληαο έλα επηρείξεκα. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

                                                           (2Χ 0,5 μ= 1μ) μ:……… 

 
γ) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ε κίησζε ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………… 
                                                                                                                                   (2Χ 0,5 μ= 1μ) μ:……… 

 
 
 
 
 

ηάδην Γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη 

Α  

Β  

Γ  
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Δξώηεζε 3 
 
Σν ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηνπο θαξπόηππνπο (Α θαη Β) δύν νξγαληζκώλ.  

α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο. 

……………………………………………………………… 

……………………………………..……………………..… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

                                                     (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 

β) Πνηνο από ηνπο δύν θαξπόηππνπο Α θαη Β αλήθεη ζε 

 άλζξσπν; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

                                                     (2Χ 0,5 μ= 1μ) μ:……… 

γ) Ο θαξπόηππνο απηόο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………….………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………….…………………..…………      

                                                                                                                                      (2Χ 0,5 μ= 1μ) μ:……… 

 
 
 
Δξώηεζε 4 
 
ηε πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη δύν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα (1 θαη 2). 
α) Πνηα ρξσκαηνζώκαηα νλνκάδνληαη νκόινγα; ηελ απάληεζή ζαο λα αλαθέξεηε ηξία (3) θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ.  
…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………..……… 

                                                                    (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:…..… 

 
β)Σα γνλίδηα Μ θαη κ θαηαιακβάλνπλ αληίζηνηρεο γνληδηαθέο ζέζεηο 
πάλσ ζηα νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα. Πώο νλνκάδνληαη ηα  
γνλίδηα Μ θαη κ.  
………………………………………………………………………………… 

                                                                  (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 
γ)Σν γνλίδην Μ είλαη ππεύζπλν γηα ην θαζηαλό ρξώκα καιιηώλ, ελώ ην γνλίδην κ είλαη ππεύζπλν γηα ην 
μαλζό ρξώκα.Πνην γνλίδην είλαη ην επηθξαηέο θαη πνην ην ππνιεηπόκελν; 
………………………………………………………………………………………………………………….… 

                                                                                                                        (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 
 
 
 

Α 

Β 

1 2 
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δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ θαηλόηππν ηνπ αηόκνπ ζηνλ πην θάησ πίλαθα.  

 
                                                                                                                            (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:…..… 

 
 
 
ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  
 
Δξώηεζε 5 
  
ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε «Η συσπείρωση του DNA».  

α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο από 1-6.  

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

4……………………………………………………… 

5……………………………………………………… 

6……………………………………………………… 

                                          (6Χ 0,25 μ= 1,5μ) μ:…..… 

 

β) ε πνηα θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ βξίζθεηαη 

ηνθύηηαξν 1 θαη ζε πνηα θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ 

θύθινπ  βξίζθεηαη ην θύηηαξν 2; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

θύηηαξν 1. …………………………………………… 

θύηηαξν 2. ………………………………..…………. 

                                       (3Χ 0,5 μ= 1,5μ) μ:…..… 

 

γ) Να αλαθέξεηε κηα ιεηηνπξγία ησλ ρξσκαηνζσκάησλ.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                    (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 

δ) ε πνην ζηάδην ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο γίλνληαη γηα πξώηε θνξά νξαηά ζην νπηηθό κηθξνζθόπην ηα 
ρξσκαηνζώκαηα;  
………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                   (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

ΜΜ  

Μκ  

κκ  

1 

3 

2 

6 

4 5 

ΚΦΤΤΑΡΟ 1 

ΚΥΤΤΑΡΟ 2 



5 

 

 

 

ε) Να εμεγήζεηε πώο ε απαξαίηεηε γελεηηθή πιεξνθνξία βάζεη ηεο νπνίαο ζα αλαπηπρζεί θαη ζα 

ιεηηνπξγήζεη θάζε θύηηαξν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζην κόξην ηνπ DNA. 

………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                     (1Χ 1 μ= 1μ) μ:……… 

 
 
Δξώηεζε 6 
 
Σν ζρεδηάγξακκα δείρλεη δύν θύηηαξα Α θαη Β ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνύ ζε δύν δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 
κείσζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
α) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα πεξηέρνληαη ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ  απηνύ;   
………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                                                   (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 
β) Να  νλνκάζεηε ηε θάζε ηεο κείσζεο πνπ βξίζθεηαη ην θύηηαξν Α θαη ην θύηηαξν Β. 

i. θύηηαξν Α ………………………………………………………………………………………………… 
ii. θύηηαξν Β………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                     (2Χ 0,5 μ= 1μ) μ:……… 

 
γ)  Να γξάςεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ ηεο θάζεο πνπ βξίζθεηαη ην θύηηαξν Α  θαη ηεο θάζεο πνπ 
βξίζθεηαη ην θύηηαξν Β. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                                                          (1Χ 1 μ= 1μ) μ:……… 
   

δ) Να ζπγθξίλεηε ηε Μίησζε κε ηε Μείσζε. 
 

                                                                                                                                            (6Χ 0,25 μ= 1,5μ) μ:……… 

 

 Μίησζε Μείσζε 
 
Δίδνο κεηξηθνύ θπηηάξνπ (δηπινεηδέο ή 
απινεηδέο) 

  

 
Αξηζκόο δηαηξέζεσλ πνπ γίλνληαη 

  

Αξηζκόο ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ πνπ 
παξάγνληαη 

  

Α Β 
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 ε) ε πνηα θύηηαξα ησλ αλώηεξσλ δηπινεηδώλ νξγαληζκώλ ζπκβαίλεη Μείσζε; 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                      (1Χ 1 μ= 1μ) μ:………           

 

 

Δξώηεζε 7 
 
Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηκήκα ηνπ DNA.  
α) Να νλνκάζεηε:  
i) Σηο ρεκηθέο ελώζεηο Α, Β θαη Γ.  
Α…………………………………………………………………… 
Β…………………………………………………………………… 
Γ…………………………………………………………………… 
                                                       (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:…..… 

 
ii) Σε δνκηθή κνλάδα ηνπ DNA πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ελώζεηο  
Α, Β θαη Γ. 
…………………………………………………………………… 
                                                           (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 
 
 β) Να γξάςεηε ηα δεύγε Γ θαη Δ ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ πνπ θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα. Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
Γ………………………………………………………………….………………………………………………… 
Δ…………………………………………………………………………………………………….………………. 
                                                                                                                                  (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:…..… 

 
γ) Να εμεγήζεηε ηνλ θαλόλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 
δ) Έλα δίθισλν κόξην DNA πεξηέρεη 15% αδελίλε (Α). Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ ππνινίπσλ βάζεσλ 
ζην κόξην ηνπ δίθισλνπ  DNA; (κ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
                                                                                                                                  (3Χ 0,5 μ= 1,5μ) μ:…..… 

 
ε)Πνύ νθείιεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο δηπιήο έιηθαο πνπ παξνπζηάδεη ην κόξην ηνπ DNA; 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                (1Χ 1 μ= 1μ) μ:……… 

 
 
 
 
 

 
 

Γ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 10 κνλάδσλ.  
 
Δξώηεζε 8 
 
α) ηα κπηδέιηα ην γνλίδην Λ ειέγρεη ηε κνξθή ιείν ζπέξκα θαη ην γνλίδην ι ηε κνξθή ξπηηδσκέλν  
ζπέξκα. ηελ εηθόλα ζάο δίλεηαη ν θαηλόηππνο ηξηώλ κπηδειηώλ (Α,Β,Γ) θαη ε πιεξνθνξία όηη ην 
κπηδέιη Β είλαη εηεξόδπγν.Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Ση είλαη ν γνλόηππνο ελόο αηόκνπ;  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

                             (1Χ 0,5 μ= 0,5μ) μ:……… 

 
ii. Να εμεγήζεηε πόηε έλα άηνκν ραξαθηεξίδεηαη ζαλ νκόδπγν γηα έλα ραξαθηήξα θαη πόηε ζαλ  

εηεξόδπγν. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

                                (2Χ 0,5 μ= 1μ) μ:……… 

iii. Να γξάςεηε ην γνλόηππν ησλ ηξηώλ  κπηδειηώλ. 
Α ……………………          Β ………….………… Γ ……………………. 

                               (3Χ 0,5 μ= 1,5μ) μ:……… 

 
iv. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ην γνλίδην. 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

                                (1Χ 1 μ= 1μ) μ:……… 

 
v. Πώο ηα γνλίδηα ειέγρνπλ ηελ εθδήισζε ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο απνγόλνπο; 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                      (1Χ 1 μ= 1μ) μ:……… 

 
 
 
 
 
 
 

Β Γ Α 
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β) Ο αιθηζκόο επζύλεηαη ζε έλα ππνιεηπόκελν γνλίδην πνπ ζε νκόδπγε θαηάζηαζε εκπνδίδεη 
ηελ θαλνληθή παξαγσγή κειαλίλεο. Σν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ θαλνληθή παξαγσγή κειαλίλεο 
ζπκβνιίδεηαη κε Α θαη είλαη επηθξαηέο. Σν γνλίδην α επζύλεηαη γηα ηελ απνπζία κειαλίλεο θαη 
είλαη ππνιεηπόκελν. 

i. Να γξάςεηε ην θαηλόηππν πνπ έρνπλ ηα πην θάησ άηνκα σο πξνο ηνλ αιθηζκό.  
ΑΑ…………………….……. Αα…………………..…… αα…………….……………… 

                          (3Χ 0,25 μ= 0,75μ) μ:…..… 

 
ii. Έλαο νκόδπγνο άλδξαο σο πξνο ηελ παξαγσγή κειαλίλεο παληξεύεηαη κηα αιθηθή γπλαίθα. 

Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ηελ πηζαλόηεηα ηα παηδηά ηνπο λα πάζρνπλ 
από αιθηζκό.     
Γνλόηππνο γνλέσλ                   ......................................            Χ            ..................................... 

Γακέηεο                   ...............  ,  .................             Χ            ................   ,    ............. 

 

Γνλόηππνο απνγόλσλ      ...................       ..................          ...................       ................... 

Φαηλόηππνο απνγόλσλ          ..................       ....................   ...........................................     

Πηζαλόηεηα % αιθηζκνύ        ........................  

                           (5Χ 0,5 μ= 2,5μ) μ:…..… 

 

iii. Να νλνκάζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

                          (1Χ 0,25 μ= 0,25μ) μ:…..… 
 
iv. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ λόκνπ ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                       (1Χ 1,5 μ= 1,5μ) μ:…..… 

 
 
 

 ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη  Δηζεγεηέο Ο πληνληζηήο Η Παηδαγσγηθόο ύκβνπινο Η Γηεπζύληξηα 
 
................................... 
Αλδξέαο Παπατσάλλνπ 

 
 
 
 
..................................... 
Ρνδόιθνο Καξατζθάθεο  Β.Γ. 

 
 
 
 
........................................ 
Αλαζηαζία Παπαλησλίνπ Β.Γ.Α 

 
 
 
 
................................ 
ύιβηα Οηθνλνκίδνπ 

 
..................................   
ώηε Κσλζηαληίλνπ 
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΥΟΛΙΚΟ  ΔΣΟ:  2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  
 

ΜΑΘΗΜΑ       :   ΥΗΜΔΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΞΗ               :       Α΄ΛΤΚΔΙΟΤ  

Ημερομηνία     :         02/06/2016  

Γιάρκεια          :    2 ώρες  (120΄ λεπηά) 

Αρ. ελίδων    :     Οκηώ (8) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ......................................................         ΣΜΗΜΑ:........     ΑΡ. : …… 

Γιδάζκων Καθηγηηής: ......................................................... 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ 

Αριθμηηικώς: .........................../35 

                         ……………….../20 

Ολογράθως: .................................. 

     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 Tν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία (3) κέξε θαη νθηώ (8) ζειίδεο. 

 Σν κέξνο  Α΄ απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. Να απανηήζεηε ζε όλες ηις    

 ερωηήζεις. 

 

 Σν κέξνο  Β΄ απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. Να απανηήζεηε ζε όλες ηις    

 ερωηήζεις. 

 

 Σν κέξνο  Γ΄ απνηειείηαη από κηα (1) εξώηεζε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ.  

 

 Όιεο νη απαληήζεηο λα γξαθνύλ ζηνλ θελό ρώξν πνπ δίδεηαη πάλσ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

Αλ ζε θάπνηα εξώηεζε ν ρώξνο δελ είλαη αξθεηόο, κπνξείηε λα γξάςεηε ζην πίζσ κέξνο ηεο 

θόιιαο. 

 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α:   Αποηελείηαι από ηέζζερις (4) ερωηήζεις. 

                       Κάθε ορθή ερώηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζη (2.5) μονάδες. 

                       Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις 

 

Δρώηηζη 1 

 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ δείρλεη έλα θύηηαξν ελόο νξγαληζκνύ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ν νξγαληζκόο                

                                                      (2Χ0.5μ=1μ) 

  ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα; ….. 

  ζηνπο γακέηεο ηνπ; ………….… 

 

β) Πνηό είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο (κίησζε ή    

    κείσζε) απεηθνλίδεηαη;          (1Χ0.5μ=0.5μ) 

    …………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηε κίησζε θαη ηε κείσζε.                          (4Χ0.25μ=1μ)    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δρώηηζη 2 

 

ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλα δεπγάξη ρξσκαηνζσκάησλ.  

Σα γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζε γνλίδηα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

α) i. Πώο νλνκάδνληαη ηα δύν ρξσκαηνζώκαηα πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα;      

        ...........................................................                         (1Χ0.25μ.=0.25μ) 

    ii. Nα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο δύν (2) ιόγνπο.                                                                                    

                                                                                             (2Χ0.25μ.=0.5μ) 

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

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

 β)  Να γξάςεηε 

  i. δύν γνλόηππνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν είλαη νκόδπγν:                         (2Χ0.25μ.=0.5μ) 

          ...........      θαη    ...........                                                                                         

 ii. δύν γνλόηππνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν:                     (2Χ0.25μ.=0.5μ) 

           ...........      θαη     ............ 

       γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα γνλίδηα θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο.                              (1Χ0.75μ=0.75μ)                                                                

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Δρώηηζη 3 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη αθνξά ζηε δνκή ηνπ DNA. 

                                                                                                                                   (10Χ0.25μ.=2.5μ) 

 ύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ DNA πνπ πξόηεηλαλ νη Γνπάηζνλ θαη Κξηθ, ην κόξην ηνπ DNA 

απνηειείηαη από δύν αληηπαξάιιειεο  αιπζίδεο πνπ ζηξέθνληαη ε κηα γύξσ από ηελ 

άιιε ζρεκαηίδνληαο κηα …………….. έιηθα. 

 Κάζε αιπζίδα είλαη θηηαγκέλε από ελσκέλεο επαλαιακβαλόκελεο ππνκνλάδεο πνπ 

νλνκάδνληαη ……………..………….. . Κάζε ππνκνλάδα, ζηηο δύν αιπζίδεο ηνπ DNA, απνηειείηαη 

από ηξία ζπζηαηηθά κέξε: έλα ........................................, κία …………..………..…….  νκάδα, θαη κηα 

…………..…….  …..…………. (………..….…. ή ……..….……. ή ….…….………. ή ……...…………). 

 Σν πξώην γξάκκα ζηε ζπληνκνγξαθία DNA  πξνέξρεηαη από ην αξρηθό γξάκκα δ ηεο ιέμεο 

…………………………… 

 

Δρώηηζη 4 

 

α) ην δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην κόξην  

     ηεο αηκνζθαηξίλεο. 

i) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία x.  (1Χ0.25μ.=0.25μ) 

…………………………….. 

ii) Να γξάςεηε ην ξόιν ηεο αηκνζθαηξίλεο. 

                                                  (1Χ0.5μ.=0.5μ) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

β) Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζπκπηώκαηα ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.                   (4Χ0.25μ=1μ) 

i) ………………………………………………………………………………………………………. 

ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

iii) …………………………………………………………………………………………………….. 

iv) ……………………………………………………………………………………………………... 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.            (2Χ0.25μ=0.5μ) 

 

i) ………………………………………………………………………………………………………. 

ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να γξάςεηε έλα (1) ζύκπησκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εηεξόδπγα άηνκα γηα ηε β-κεζνγεηαθή   

    αλαηκία.                                                                                                                   (1Χ0.25μ=0.25μ) 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

α α 

β β 

Ουσία x 

 

Ουσία x 

 

Ουσία x 

Ουσία x 
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ΜΔΡΟ Β:   Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις. 

                       Κάθε ορθή ερώηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. 

                       Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις 

 

 

Δρώηηζη 5 

 

α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο.                                                                               (1Χ1μ=1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Καηά ηε κειέηε θαξπόηππνπ αλζξώπηλσλ ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ εληνπίζηεθαλ άηνκα πνπ είραλ 

ηνπο πην θάησ ζπλδπαζκνύο. 

  

i) Να γξάςεηε ηα άηνκα πνπ έρνπλ ην ζσζηό αξηζκό θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ.      (2Χ0.5μ=1μ)                                                                                             

………………………………………………………………………………………………… 

ii) Να αλαθέξεηε έλα από ηα πην πάλσ άηνκα πνπ ην θύιν ηνπ είλαη ζίγνπξα ζειπθό.(1Χ0.5μ=0.5μ)                                                                                                                                         

………………………………………………………………………………………………… 

iii) Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζσκαηηθό θύηηαξν     

    ζην άηνκν 4;                                                                                                               (1Χ0.5μ=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………… 

iv) Πόζα δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ ππάξρνπλ ζηνπο γακέηεο ηνπ αηόκνπ κε αξηζκό 3;   

                                                                                                                                       (1Χ0.5μ=0.5μ)             

…………………………………………………………………………………………………. 

γ) Πόζεο ρξσκαηίδεο θαη πόζα θεληξνκεξίδηα ππάξρνπλ ζε έλα θπζηνινγηθό αλζξώπηλν ζσκαηηθό 

θύηηαξν;                                                                                                                           (2Χ0.5μ=1μ)                                                                                                                         

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αηόκνπ κε αξηζκό     

    1;                                                                                                                              (1Χ0.5μ=0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Δρώηηζη 6 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο νκάδεο αίκαηνο.          (10Χ0.25μ.=2.5μ) 

 

Φαινόησποι ομάδων 

αίμαηος 

Γονόησποι σγκολληηινογόνα 

ζηα ερσθρά 

αιμοζθαίρια 

σγκολληηίνες ζηο 

πλάζμα αίμαηος 

A 

 

   Ι
Α
 Ι

Α
  ή   ……..  Α αληη-Β 

B 

 
 Β  

AB 

 
   

O 

 
   

 

 

β) Γηαηί ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηηο νκάδεο αίκαηνο νλνκάδνληαη πνιιαπιά αιιειόκνξθα γνλίδηα; 

                                                                                                                                       (1Χ0.5μ.=0.5μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Πνηα ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί Rh
-
από κεηέξα Rh

-
 θαη παηέξα νκόδπγν Rh

+
 ;

      

    Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε. 

 

Γίλνληαη: R-ξέδνπο ζεηηθό, r- ξέδνπο αξλεηηθό. 

                 ♂- αξζεληθό,  ♀- ζειπθό         

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ:  

P (γνλόηππνη):  (♀)………………………… ρ  (♂) ……………………….               (2Χ0.25μ=0.5μ) 

  

Γακέηεο: …………………………………………………..          

 

F1 γνλόηππνη:  …………………………………………………..           (3Χ0.25μ = 0.75μ) 

Η πηζαλόηεηα γέλλεζεο παηδηνύ Rh
-
είλαη: …………………….                                    (1Χ.0.5=0.5μ) 

δ) Να νλνκάζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.       (1Χ.0.25=0.25μ) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Δρώηηζη 7 

 

α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε δνκή ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ζε δηάθνξεο θάζεηο-ζηάδηα ηνπ 

θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ 1 κέρξη 4 όπσο θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα.           

                                                                                                                                        (4Χ0.5μ = 2μ) 

1…………………………………………………………………………………………………................... 

2…………………………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………………….…. 

4……………………………………………………………………………………………………….……. 

 

β) Η δνκή κε αξηζκό 1 πεξηιακβάλεη 10% Αδελίλε. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό ησλ ππόινηπσλ βάζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κόξην. Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.                                    (1Χ1μ =1μ)                                                                       

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 γ) Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηελ πξώηε θάζε (Φάζε 1) ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. Να αλαθέξεηε όια 

ηα ζηάδηα ζηα νπνία ρσξίδεηαη θαζώο θαη ην ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε ζηάδην μερσξηζηά.                (1Χ2μ =2μ)                                                                       

 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Γ:   Αποηελείηαι από μια (1) ερώηηζη ηων δέκα (10) μονάδων 

         

Δρώηηζη 8 

                

Σν δηάγξακκα παξηζηάλεη ηελ πνζόηεηα DNA πνπ ππάξρεη αλά θύηηαξν θαηά ηε δηαδηθαζία      

κηαο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 

 
α) Πνηνλ ηύπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξηζηάλεη ην δηάγξακκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο.                                                                                                                                (2Χ0.5μ = 1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Σν Γ παξηζηάλεη ηα θύηηαξα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία. Να νλνκάζεηε ηνλ 

ηύπν (είδνο) ησλ θπηηάξσλ απηώλ.                                                                              (1Χ0.5μ = 0.5μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Ο παηέξαο ηεο Μαξίαο είλαη αιθηθόο. H Μαξία πνπ είλαη θαηλνηππηθά πγηήο, παληξεύεηαη ηνλ  

Κώζηα ν νπνίνο δελ έρεη ην γνλίδην ηνπ αιθηζκνύ. 

i) Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.   

  

Γίλνληαη: Α-πγηέο γνλίδην, α-αιθηθό γνλίδην.         

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ: 

P (γνλόηππνη):            (♀) ……………………ρ (♂) ………………….                         (2Χ0.5μ=1μ) 

  

Γακέηεο: …………………………………………………..          

 

F1 γνλόηππνη:  …………………………………………………..           (5Χ0.25μ = 1.25μ) 

ii) Πνηά ε πηζαλόηεηα (%) γέλλεζεο παηδηνύ κε αιθηζκό από ην πην πάλσ δεπγάξη;    (1Χ.0.5=0.5μ) 

Η πηζαλόηεηα γέλλεζεο παηδηνύ κε αιθηζκό είλαη: …………………….                      

δ) Να αλαθέξεηε ηξία (3) θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από αιθηζκό. 

i) ………………………………………………………………………….               (3Χ0.25μ.=0.75μ) 

ii)………………………………………………………………………….. 

iii) ………………………………………………………………………… 
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ε) Άληξαο πνπ πάζρεη από β-κεζνγεηαθή αλαηκία απνθηά δύν παηδηά, από ηα νπνία ην έλα είλαη 

θνξέαο θαη ην άιιν πάζρεη από β-κεζνγεηαθή αλαηκία. Πνηόο είλαη ν γνλόηππνο ηεο κεηέξαο; (λα 

δείμεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε).             

Γίλνληαη: Θ - πγηέο γνλίδην,  - παζνινγηθό γνλίδην 

 

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ: 

P (γνλόηππνη):            (♀) ……………………ρ (♂) ………………….                          (2Χ0.5μ=1μ) 

  

Γακέηεο:             …………………………………………………..          

 

F1 γνλόηππνη:             …………………………………………………..           (5Χ0.25μ = 1.25μ) 

ζη) Πνηα ε πηζαλόηεηα ην ηξίην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο λα πάζρεη επίζεο από β-κεζνγεηαθή αλαηκία;                 

…………………………………………………………...                                       (1Χ0.25μ = 0.25μ) 

δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε κείσζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο.                                                                                                                   (2Χ0.5μ = 1μ) 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ δεύηεξν λόκν ηνπ Mendel.                    (1Χ0.75μ = 0.75μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ζ) Έλα ζπγαηξηθό θύηηαξν κεηά από έλα αξηζκό θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ (α) κπνξεί, αληί λα πξνρσξήζεη  

ζε έλα λέν θπηηαξηθό θύθιν, λα αθνινπζήζεη κηα άιιε δηαδηθαζία ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ησλ θπηηάξσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα (β). 

 

       i) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε          

           δεκηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηεο εηθόλαο (β);                                

                                                        ( 1Χ0.25μ = 0.25μ) 

                …………….……………………………… 

      ii)  Πνηα ε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γηα ηελ   

            αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ;     (1Χ0.5μ = 0.5μ) 

              …………….………………………………… 

                                                                                       ………………………………………………. 

 

                                                                             
Γηεπζύληξηα 

 

Θενδώξνπ Κπξηαθή 
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ε) Άληξαο πνπ πάζρεη από β-κεζνγεηαθή αλαηκία απνθηά δύν παηδηά, από ηα νπνία ην έλα είλαη 

θνξέαο θαη ην άιιν πάζρεη από β-κεζνγεηαθή αλαηκία. Πνηόο είλαη ν γνλόηππνο ηεο κεηέξαο; (λα 

δείμεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε).             

Γίλνληαη: Θ - πγηέο γνλίδην,  - παζνινγηθό γνλίδην 

 

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ: 

P (γνλόηππνη):            (♀) ……………………ρ (♂) ………………….                          (2Χ0.5μ=1μ) 

  

Γακέηεο:             …………………………………………………..          

 

F1 γνλόηππνη:             …………………………………………………..           (5Χ0.25μ = 1.25μ) 

ζη) Πνηα ε πηζαλόηεηα ην ηξίην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο λα πάζρεη επίζεο από β-κεζνγεηαθή αλαηκία;                 

…………………………………………………………...                                       (1Χ0.25μ = 0.25μ) 

δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε κείσζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο.                                                                                                                   (2Χ0.5μ = 1μ) 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ δεύηεξν λόκν ηνπ Mendel.                    (1Χ0.75μ = 0.75μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ζ) Έλα ζπγαηξηθό θύηηαξν κεηά από έλα αξηζκό θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ (α) κπνξεί, αληί λα πξνρσξήζεη  

ζε έλα λέν θπηηαξηθό θύθιν, λα αθνινπζήζεη κηα άιιε δηαδηθαζία ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ησλ θπηηάξσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα (β). 

      i) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε          

           δεκηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηεο εηθόλαο (β);                                

                                                        ( 1Χ0.25μ = 0.25μ) 

                …………….……………………………… 

      ii)  Πνηα ε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γηα ηελ   

            αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ;     (1Χ0.5μ = 0.5μ) 

            ………………………………………………..                                                                                                   

                                                                                    …………….…………………………………. 

                                                                                       

πληνλίζηξηα 

Παπαδνπνύινπ Μειαλζία Β.Γ. 

 

Γηεπζύληξηα 

 

Θενδώξνπ Κπξηαθή 

 

Δηζεγεηέο 

Παπαδνπνύινπ Μειαλζία Β.Γ. 

 

Μηραειίδνπ Καιιηλίθε 
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ΛΤΚΔΙΟ ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

  
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

 
ΒΑΘ.: ........................... / 35  
 
ΟΛΟΓΡ.: ...............................  
 
ΤΠΟΓΡ.: ...............................  
 

 
ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ  
 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA - ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
2 ΩΡΔ (120΄ λεπηά) 
  

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 
.....................................................................  
 

 
ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: .........  

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex) 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 
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ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζερις (4) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δσόμιζη (2.5) μονάδες.  Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 

Δρώηηζη 1 

Ζ πην θάησ εηθόλα αλαθέξεηαη ζηνλ θπηηαξηθό θύθιν. 

 

 
 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο θάζεηο Χ θαη Ε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

Φάζε Χ: …………………………………………. 

Φάζε Ε: ………………………………………….                                 (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)  μ: …… 
 
(β)     

i. Πνην ζηάδην ηεο θάζεο Ε  αληηπξνζσπεύεη ην γξάκκα Δ;  

…………………………………... 

                                                                                  (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ)  μ: …… 

 

ii. Τη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ E θαη πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ; 

……………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)  μ: …… 

(γ)  

i. Πνην από ηα γξάκκαηα Κ, Λ, Μ αληηζηνηρεί ζην ζηάδην S ηεο θάζεο Χ;  ……… 

                                                                                 (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ)  μ: …… 
 

ii. Να αλαθέξεηε έλα ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ S.                                                                                                                   

……………………………………………………………………………………………… 

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)  μ: …… 
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Δρώηηζη 2 

Τα ρξσκαηνζώκαηα 

πνπ θαίλνληαη ζηελ 

εηθόλα είλαη νκόινγα. 

Να κειεηήζεηε ηελ 

εηθόλα θαη λα 

απαληήζεηε. 
 

 

 

 

 

 

(α) Να γξάςεηε έλα δεύγνο γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν είλαη νκόδπγν.  ……………...            

(1 Χ 0,5 μ = 0,5μ)  μ: …… 

 

(β) Να γξάςεηε έλα δεύγνο γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν. …………….. 

(1 Χ 0,5 μ = 0,5μ)  μ: …… 

 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηνλ γνλόηππν θαη ην θαηλόηππν ηνπ αηόκνπ 

πνπ έρεη ηα πην πάλσ γνλίδηα. 

 

 Υαρακηηριζηικό Γονόησπος Φαινόησπος 

1 Σρήκα ρεηιηώλ   

2 Χξώκα καηηώλ   

3 Χξώκα καιιηώλ   

 

 (6 Χ 0,25 μ=1,5μ)  μ: …… 

 
Δρώηηζη 3 
(α) Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο γάηαο. 

i. Σηηο γάηεο ην θύιν θαζνξίδεηαη όπσο θαη ζηνλ 
άλζξσπν. Να γξάςεηε αλ ν θαξπόηππνο ηεο εηθόλαο 
αλήθεη ζε αξζεληθή ή ζειπθή γάηα. Να εμεγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο.  

                                 (1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ: …… 
 
……………………………………………………..….. 

…………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 
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ii. Πόζα είλαη ηα δεύγε ησλ απηνζσκαηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηνλ θαξπόηππν ηεο γάηαο;   
…………………………                                                            (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)  μ: …… 

 
 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα 

θύηηαξα νξγαληζκώλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ.                                                                                             

Οργανιζμός Αριθμός 
τρωμαηοζωμάηων 

ζηα ζωμαηικά 
κύηηαρα 

Αριθμός 
τρωμαηοζωμάηων 

ζηα γεννηηικά 
κύηηαρα 

Πξόβαην  27 

΄Αλζξσπνο   

Μειηά 34  

 
(4 Χ 0,25 μ = 1 μ)  μ: …… 

 

Δρώηηζη 4 

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί ζηελ πην θάησ εηθόλα.  
 

 

 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

7. ……………………………….. 

 (7Χ 0,25 μ = 1,75 μ)  μ: …… 

(β) Σε πνηα θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ  νη δνκέο πνπ δείρλεη ν αξηζκόο 4 είλαη νξαηέο ζην 
νπηηθό κηθξνζθόπην;   
……………………………………………………………………………………………………………… 

  (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ)  μ: ……  
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(γ)  
i. Αλ έλα θύηηαξν δηαηξείηαη κε κίησζε ζε πνην ζηάδην ηεο δηαίξεζεο νη δνκέο πνπ δείρλεη 

ην 5 θηλνύληαη πξνο ηνπο αληίζεηνπο πόινπο ηνπ θπηηάξνπ;  (1Χ 0,25 μ = 0,25 μ)  μ:…. 
………………………………………………………………………  
 

ii. Αλ έλα θύηηαξν δηαηξείηαη κε κείσζε ζε πνην ζηάδην νη δνκέο 5 απνρσξίδνληαη θαη 
θηλνύληαη πξνο ηνπο αληίζεηνπο πόινπο ηνπ θπηηάξνπ; 
………………………………………………………………………………………………. 

            (1Χ 0,25 μ = 0, 25 μ)  μ: …… 
 
ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις. 

                   Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες.  

                   Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

Δρώηηζη 5 

Σηηο κύγεο ην κεγάιν κέγεζνο θηεξώλ θαζνξίδεηαη από ην γονίδιο  Β, ελώ ηα κηθξά θηεξά από 

ην αιιειόκνξθό ηνπ, γονίδιο b.  

 

(α)  Όηαλ έγηλε δηαζηαύξσζε κεηαμύ κπγώλ κε κεγάια θηεξά θαη κπγώλ κε κηθξά θηεξά νη 

απόγνλνη είραλ όινη κεγάια θηεξά.  

 

i. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Γνλόηππνη γνλέσλ:     Μύγα με μεγάλα θηερά:  ……..              Μύγα με μικρά θηερά:  ………  

 (2 Χ 0,25 μ = 0, 5 μ)  μ: …… 

ii. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ Νόκν ηνπ  Μendel πνπ εμάγεηαη από ηελ πην 

πάλσ δηαζηαύξσζε. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………… 

                                                                                                       (1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ: …… 
iii. Πώο ραξαθηεξίδεηαη ην γνλίδην γηα ηα κεγάια θηεξά ζε ζρέζε κε ην γνλίδην γηα ηα κηθξά 

θηεξά;   ………………………………………            (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ)  μ: …… 

                                                                                               

(β) Σηε ζπλέρεηα έγηλε δηαζηαύξσζε αλάκεζα ζηηο κύγεο κε κεγάια θηεξά πνπ πξνθύςαλ από 

ηελ πξώηε δηαζηαύξσζε. Πήξακε 178 κύγεο κε κεγάια θηεξά θαη 57 κε κηθξά θηεξά. 

 

i. Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε. 

Γνλόηππνη γνλεώλ:          ……………          Χ            …………… 

Γακέηεο γνλέσλ:              ……,     …...                         …...,     …… 

Γνλόηππνη απνγόλσλ:    ……………      …………..    …………..   …………. 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:    ……………      …………..    …………..   …………. 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ)  μ: …… 
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ii. Πνηνο λόκνο ηνπ Μendel εμάγεηαη από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Να ηνλ 

δηαηππώζεηε.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..     (1Χ1,25 μ =1,25 μ)     μ: …… 

 

Δρώηηζη 6 

Τα παξαθάησ ζρήκαηα δείρλνπλ ηα ζηάδηα ηεο κίησζεο ζε ηπραία ζεηξά. 

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ην όλνκα θάζε ζηαδίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0,25 μ = 1 μ)  μ: …… 

(β) Να πεξηγξάςεηε ηα ζηάδηα Β θαη Γ. 

Σηάδην Β: ............................................................................................................................ 

Σηάδην Γ: …………………………………………………………………………………………. 
(2 Χ 0,75 μ = 1,5 μ)  μ: …… 

 

(δ) Τα ζρήκαηα Α θαη Β αλαθέξνληαη ζηε κείσζε. Να γξάςεηε πνην ζηάδην θαη πνηα δηαίξεζε 

ηεο κείσζεο απεηθνλίδεη ην θάζε ζρήκα. 

 

 

Σρήκα Α: 

………………………………………      

………………………………………  

Σρήκα Β: 

……………………………………..      

………………………………………  

                                                                  

(2 Χ 0,75 μ = 1,5 μ)  μ: …… 

Α Β Γ Γ 
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(ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ην όλνκα ηεο δηαίξεζεο (κίησζε ή κείσζε) πνπ αληηζηνηρεί 

ζε θάζε δήισζε:    

 

 
1 

 
Έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία απινεηδώλ 
ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ 

 
 

 
2 

 
Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπθύηηαξσλ 
νξγαληζκώλ 

 

 
3 

 
Δμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξαγσγήο ζε 
κνλνθύηηαξνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο 

 

 
4 

 
Σηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζηηο 
γνλάδεο 

 

(4 Χ 0,25 μ = 1 μ)  μ: …… 

 

Δρώηηζη 7 

Ζ εηθόλα αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηνπ DNA..  

(α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί ζηελ εηθόλα. 

  

 

 
 
 
 
 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

3. ………………….. 

4. ………………….. 

                                                      

(4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: …… 

(β) Ο αξηζκόο 5 ζηελ εηθόλα αληηπξνζσπεύεη κηα από ηηο επαλαιακβαλόκελεο ππνκνλάδεο 

πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ θάζε αιπζίδα ζηε δηπιή έιηθα ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA. Να γξάςεηε πώο 

νλνκάδνληαη νη ππνκνλάδεο απηέο. 

……………………………………………………….                         (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ)  μ: …… 
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(γ) Πόζσλ εηδώλ ηέηνηεο ππνκνλάδεο ππάξρνπλ ζην DNA θαη ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο;  

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                             (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)  μ: …… 

                

(δ) Σε έλα κόξην δίθισλνπ DNA ην πνζνζηό ηεο γνπαλίλεο είλαη 20%. Να ππνινγίζεηε ην 

πνζνζηό ησλ ππνινίπσλ αδσηνύρσλ βάζεσλ. Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο θαη λα 

δώζεηε ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο.                                                   (1 Χ 1,5 μ = 1,5 μ )   μ: …… 

 

 

 

 

 

 

(ε) Γίλεηαη ε αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ζε δύν αιπζίδεο Α θαη Β πνπ αλήθνπλ ζε δύν 

δηαθνξεηηθά κόξηα DNA. 

Αλυσίδα Α:     5΄  A T A T A G T A T A T A G  3΄ 

Αλυσίδα Β:     5΄ C A C C C G G T C G  C A   3΄ 

 

i. Να γράψεηε ηην ζσμπληρωμαηική αλσζίδα ηης αλσζίδας Α. 

                   

                 Αλυσίδα Α:     5΄  A T A T A G T A T A T A G    3΄ 

Σπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα:  ……………………………………………………………   
                                                                                  (2 Χ 0,5 μ = 1 μ )  μ: …… 

ii. Αλ ζεξκάλνπκε δηάιπκα πνπ πεξηέρεη DNA νη δύν αιπζίδεο δηαρσξίδνληαη. Πώο 

νλνκάδνληαη νη δεζκνί πνπ ζπάδνπλ ζηε πεξίπησζε απηή;     

………………………………………………………… 

                                                                                  (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ )   μ: …... 

 

iii. Πνηα από ηηο αιπζίδεο Α θαη Β ζα δηαρσξηζηεί πην δύζθνια από ηελ ζπκπιεξσκαηηθή 

ηεο ζε πεξίπησζε ζέξκαλζεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………   

(2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ )  μ: …… 

 

 

 



9 
 

 

ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από μια (1) ερώηηζη ηων δέκα (10) μονάδων. 

 
Δρώηηζη 8 

 

(α) Τν γνλίδην Θ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαλνληθή παξαγσγή β-αιπζίδαο ηεο αηκνζθαηξίλεο Α 

ελώ ην ππνιεηπόκελν γνλίδην θ επζύλεηαη γηα ηελ κεησκέλε ή θαζόινπ παξαγσγή β-αιπζίδαο.  

 
Ο Γεκήηξεο είλαη αζζελήο κε β- κεζνγεηαθή αλαηκία θαη είλαη παληξεκέλνο κε ηε Μαξίλα. Μεηά 

από εμεηάζεηο πνπ έθαλαλ βεβαηώζεθαλ όηη δελ ππάξρεη θακηά πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ 

παηδί κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία. 

Να βξείηε ηνλ γνλόηππν ηνπ Γεκήηξε θαη ηεο Μαξίλαο. 

 

i. Γνλόηππνη:      Γεκήηξε ……………    Μαξίλαο: …………… 

                                                   (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)  μ: …… 

 

 

ii. Να αλαθέξεηε ηξία από ηα ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη αζζελείο κε β-κεζνγεηαθή 

αλαηκία όηαλ δελ γίλεηαη ζσζηή αληηκεηώπηζε. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………........................................ (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ)  μ: …… 

 

 

(β) Ο πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε ηξεηο (3) από ηηο νκάδεο αίκαηνο. Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε. 

 

                                                                                              

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 Χ 0,25 μ = 2,5 μ)  μ: …… 

 

 Ομάδα αίμαηος σγκολληηινογόνα 

(Ανηιγόνα) 

σγκολληηίνες 

(Ανηιζώμαηα) 

Γονόησπος 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

IΑ IΑ 
ή ……. 

 

2 

 

ΑΒ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

  Ανηι- Α 

 Ανηι- Β 
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(γ) Ζ Αληηγόλε αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο Α, ελώ ε κεηέξα ηεο είλαη νκάδαο Ο.  

Ο Αληώλεο, ζύδπγνο ηεο Αληηγόλεο αλήθεη ζηελ νκάδα Β, ελώ ν παηέξαο ηνπ  είλαη νκάδαο Ο.  

i. Να βξείηε ηνπο γνλόηππνπο ηεο Αληηγόλεο θαη ηνπ Αληώλε, λα θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε 

θαη λα βξείηε ηηο πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο ησλ παηδηώλ ηνπο.                                                                                                                                          

 

Γνλόηππνη γνληώλ:   …………………       Χ      ………………….. 

 

Γακέηεο:    ………...    ………….                          …………     ………. 

 

Γνλόηππνη απνγόλσλ:  ………….   …………..   ……………  ………….. 

 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ: ………….   ………….   …………   …………. 

                                                  (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)  μ: …… 

 

ii. Όηαλ ε Αληηγόλε γελλνύζε ην πξώην παηδί ηνπο ρξεηάζηεθε αίκα γηα κεηάγγηζε. Ο 

ζύδπγνο  θαη ε κεηέξα ηεο πξνζθέξζεθαλ λα δώζνπλ αίκα. Να βξείηε πνηνο από ηνπο 

δύν δελ ήηαλ θαηάιιεινο αηκνδόηεο γηα ηελ Αληηγόλε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                              (1 Χ 2 μ = 2 μ)   μ: …… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

iii. Να γξάςεηε πνηα νκάδα αίκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο  παλδόηεο θαη λα 

εμεγήζεηε γηαηί.                                                                        (1 Χ 1,5 μ = 1,5 μ)  μ: …… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

                                                                             Ο Γηεπζπληήο 

 

 

                                                                                     Μειήο Νηθνιαΐδεο 
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Οι Διζηγηηές 

 

 

Η σνηονίζηρια Ο Γιεσθσνηής 

Μαξία Χαηδεπέηξνπ 

 

 

 

Καηεξίλα Αλδξεάδε  

(αληί Διίδαο Αξηζηείδνπ) 

Μαξία Χαηδεπέηξνπ Μειήο Νηθνιαΐδεο: 
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ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ 
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ MAΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΣΑΞΗ:                                   Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 Μαΐου 2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ:       ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ:  2 ΩΡΕ        

(120’ ΛΕΠΣΑ) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: _________________________________ 
 

 
ΣΜΗΜΑ: _______     ΑΡ.: _______ 
 

 
 
 

ΠΡΟΟΧΗ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ (Tipp-Ex, …) 
Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 12 ςελίδεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΒΑΘ.: ____________/35 
 
ΟΛΟΓΡ.: _____________________ 
 
ΤΠΟΓΡ.: _____________________ 
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ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.  
Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ.  
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ. 

Ερώτθςθ 1.  

Στο πιο κάτω ςχιμα-1 φαίνονται τα 4 ςτάδια τθσ μίτωςθσ ςε τυχαία ςειρά. Αφοφ τα 

μελετιςετε να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              χιμα -1 

 

(α )Στον πίνακα 1 που ακολουκεί, να ςυςχετίςετε τα 4 ςτάδια (Α, Β, Γ, Δ) τθσ πιο πάνω 

εικόνασ που φαίνονται  ςτθ ςτιλθ Α με τισ εξελίξεισ του κάκε ςταδίου τθσ ςτιλθσ Β. (Να 

γράψετε ςτο χϊρο που ςασ δίδεται ςτθ Στιλθ Α) 

 

Πίνακασ 1                                                                                                                      

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

 

(β) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ μίτωςθ είναι ςθμαντικι για τουσ 

ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 

i. _____________________________________________________________________ 

ii. _____________________________________________________________________ 

       (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

τιλθ Α τιλθ Β 

 1. Χωρίηουν οι αδελφζσ χρωματίδεσ.  

 2. Επανεμφανίηονται οι πυρθνικζσ μεμβράνεσ 

 3. Συςπειρϊνονται τα χρωματοςϊματα 

       4. Τα χρωματοςϊματα παρατάςςονται ςε ςειρά 

ςτον ιςθμερινό του κυττάρου 

A. 

Γ. 

 

B. 

 

Δ. 
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(γ) Μια άλλθ φάςθ, θ Φάςθ-1, προθγείται τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ. Κατά τθ Φάςθ-1 

γίνεται ζντονθ πρωτεϊνοςφνκεςθ. Να γράψετε δφο (2) επιπλζον λειτουργίεσ του κυττάρου 

που ςυμβαίνουν ςτθ φάςθ αυτι. 

i. __________________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________________ 

 (2 Χ 0.25μ = 0.5μ) 

 

Ερώτθςθ 2 

Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα. 

(α) Να γράψετε τι ςυμβολίηουν τα γράμματα Α μζχρι Η ςτο πιο κάτω ςχιμα-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 Χ 0.25μ = 1.5μ) 

 

 

χιμα-2 

 (β) Να εξθγιςετε πϊσ το γενετικό υλικό  DNA με μικοσ περίπου 2 μζτρα μπορεί να 

χωρζςει ςτο μικροςκοπικό πυρινα του κάκε κυττάρου. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

(γ) Να γράψετε για ποιο λόγο γίνεται αυτοδιπλαςιαςμόσ του γενετικοφ υλικοφ και 

δθμιουργοφνται οι αδελφζσ χρωματίδεσ ςε κάποιο ςτάδιο του κυτταρικοφ κφκλου. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 

 

Α. ____________________ 

Β. ____________________ 

Γ. ____________________ 

Δ. ____________________ 

Ε. ____________________ 

Η. ____________________ 

Α 

Β 

Γ 

Γ 

Δ 

Ε 
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Ερώτθςθ 3 

 

Στο διπλανό ςχιμα-3 παρουςιάηονται δφο 

(2) κυτταρικζσ διαιρζςεισ. 

(α) Να ονομάςετε τισ διαιρζςεισ Α και Β.                                              

Διαίρεςθ Α: ______________________ 

Διαίρεςθ Β: ______________________ 

(2 Χ 0.25μ = 0.5μ) 

 
 
                                                                                                       χιμα-3 
 
(β) Ποια από τισ δφο διαιρζςεισ είναι υπεφκυνθ για:    
i. τθν αναπαραγωγι ςτα πρϊτιςτα (π.χ. αμοιβάδα)  ______________________ 

ii. τον ςχθματιςμό των γαμετϊν     ______________________ 

iii. τθν αφξθςθ του οργανιςμοφ    ______________________ 

 iiii. τθν γενετικι ποικιλομορφία    ______________________ 

  (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

 

(γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα-2 ο οποίοσ αναφζρεται ςτισ κυτταρικζσ 

διαιρζςεισ Α και Β.  

 

Πίνακασ-2 

 Διαίρεςθ Α Διαίρεςθ Β 

Τελικόσ αρικμόσ χρωματοςωμάτων ςτα κυγατρικά 
κφτταρα  ςε ςχζςθ με το μθτρικό (ίδιοσ ι μιςόσ). 

  

Αρικμόσ πυρθνικϊν διαιρζςεων.   

 

  (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

 

Διαίρεςθ Α Διαίρεςθ Β 
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Ερώτθςθ 4 

Στο διπλανό ςχιμα-4  φαίνονται μερικά από τα 

χρωματοςϊματα ενόσ οργανιςμοφ παραταγμζνα ςε 

τυχαία ςειρά. 

(α) i. Να αναφζρετε πόςα ηεφγθ ομόλογων 

χρωματοςωμάτων υπάρχουν ςτθν εικόνα αυτι: 

___________ 

ii. Nα δϊςετε ζνα κριτιριο με το οποίο μποροφμε να αναγνωρίςουμε τα ομόλογα 

χρωματοςϊματα.  

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                         (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 

(β) Στο διπλανό ςχιμα-5 φαίνεται ζνα ηεφγοσ ομόλογων χρωματοςωμάτων του πιο  πάνω 

οργανιςμοφ. Να αναφζρετε δφο (2) γονίδια για τα οποία ο οργανιςμόσ αυτόσ είναι ομόηυγοσ 

και δφο  (2) για τα οποία είναι ετερόηυγοσ.                                        

 

  Ομόηυγοσ για:  _________        ,      __________ 

Ετερόηυγοσ για:  _________        ,      __________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          (4 Χ0.25μ=1μ) 

 

 

(γ) Υποκζτουμε ότι το γονίδιο Α ελζγχει τθν παραγωγι μελανίνθσ ςτο ςϊμα ενόσ ανκρϊπου 

και ότι το ηεφγοσ χρωματοςωμάτων του ςχιματοσ-5 ανικει ςε ζνα άντρα. Αν ο άντρασ αυτόσ 

αποκτιςει παιδί με γυναίκα αλφικι, να γράψετε το γονότυπο και το φαινότυπο του 

παιδιοφ. 

i. Γονότυποσ παιδιοφ:  ___________________________ 

ii. Φαινότυποσ παιδιοφ:  ___________________________ 

 (2 Χ 0.25μ = 0.5μ) 

 

 
 

 
 

β 

Α 

Δ 

γ 

Ε 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Ε 

χιμα-5 

χιμα-4  



6 

 

ΜΕΡΟ Β:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ.  
Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ.  
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ. 

 

Ερώτθςθ 5 

 

Στο διπλανό ςχιμα-6 φαίνονται τα 

διάφορα ςτάδια του κυτταρικοφ 

κφκλου ενόσ ανκρϊπινου κυττάρου. 

 

(α) Να γράψετε τι 

αντιπροςωπεφουν τα πιο κάτω. 

Φάςθ Ι:_______________ 

1: _____________________ 

2: _____________________ 

3: _____________________ 

 

Φάςθ ΙΙ:_______________ 

Α:_____________________ 

Β:_____________________ 

Γ: ____________________ 

Δ: ____________________ 

Ε: ____________________  

                                                                                                                                

                                                                                                                                   (10 Χ 0.25μ = 2.5μ) 

(β) Στον πίνακα-3  να γράψετε δίπλα από κάκε διλωςθ  ωςτό ι Λάκοσ.     

 

 Πίνακασ-3                                                                                                                                                                                                                                        

 Διλωςθ ωςτό ι Λάκοσ 

1. Θ Μεςόφαςθ διαρκεί περιςςότερο από τθ Μίτωςθ.  

2. Θ Μεςόφαςθ γίνεται μετά τθ Μείωςθ.  

3. Στθν πρόφαςθ τθσ Μίτωςθσ τα νθμάτια χρωματίνθσ βρίςκονται  
ςτθν πιο ςυςπειρωμζνθ τουσ μορφι.  

 

4.  Θ Μείωςθ είναι θ κυτταρικι διαίρεςθ που γίνεται ςτισ γονάδεσ.  

                                                                                                                                                      (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

 

2 

3 
1 

Ε 
Δ Γ 

Β 

A 

Φάςθ ΙΙ 

Φάςθ Ι 

χιμα-6 



7 

 

 (γ) Στο διπλανό πίνακα-4 φαίνονται τζςςερα 

(4) κφτταρα του ανκρωπίνου ςϊματοσ. Όπωσ 

γνωρίηουμε, όλα ξεκίνθςαν από τθν 

γονιμοποίθςθ του ωαρίου από το 

ςπερματοηωάριο όπου προζκυψε το ηυγωτό. 

 

i. Ποια θ  ονομαςία τθσ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

οποίασ προκφπτουν όλοι οι διάφοροι τφποι 

κυττάρων ςτο ςϊμα μασ. 

______________________________________ 

          (1 Χ 0.75μ = 0.75μ) 

 

ii. Να γράψετε τι εξυπθρετοφν όλεσ αυτζσ οι 

διαφορετικζσ μορφζσ κυττάρων ςτο ςϊμα του 

ανκρϊπου.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

            (1 Χ 0.75μ = 0.75μ) 

 

 

Ερώτθςθ 6 

(α) Να αναφζρετε δφο (2) πλεονεκτιματα: i) τθσ αμφιγονικισ αναπαραγωγισ και ii) τθσ 

μονογονικισ αναπαραγωγισ.       

i. Πλεονεκτιματα Αμφιγονικισ Αναπαραγωγισ: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________   

ii. Πλεονεκτιματα Μονογονικισ Αναπαραγωγισ: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

      (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

 

 

 

 

 

  

Ηυγωτό 

 

 

Μυϊκό κφτταρο 

 

 

Νευρικό κφτταρο 

 

 

Σπερματοηωάριο 

Πίνακασ-4 
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(β) Στο πιο κάτω ςχιμα-7 φαίνεται το κφτταρο ενόσ   ευκαρυωτικοφ οργανιςμοφ που εκτελεί 

μια κυτταρικι διαίρεςθ. 

Να γράψετε:  

i. Το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ: 

____________________________________________ 

ii. To ςτάδιο τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ ςτο οποίο  

βρίςκεται το κφτταρο αυτό:  

____________________________________________ 

iii. Πόςα χρωματοςϊματα κα ζχει το τελικό κφτταρο; 

 ____________________________________________ 

           (3 Χ 0.5μ = 1.5μ) 

 

(γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα-5.  

 

Πίνακασ -5 

 

 

Οργανιςμόσ 

Αρικμόσ 

χρωματοςωμάτων 

ςτα ςωματικά 

κφτταρα 

Αρικμόσ ηευγϊν 

χρωματοςωμάτων 

ςτα ςωματικά 

κφτταρα 

Αρικμόσ 

χρωματοςωμάτων 

ςτα γεννθτικά 

κφτταρα 

Πρόβατο   27 

Άλογο 64   

Άνκρωποσ  23  

          (6 Χ 0.25μ = 1.5μ) 

 

(δ) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα-6 τουσ γαμζτεσ του άντρα και τθσ γυναίκασ κακϊσ επίςθσ 

και τα όργανα ςτα οποία παράγεται το κάκε ζνα από αυτά (γονάδεσ). 

 

Πίνακασ -6  

 Γαμζτθσ Γονάδα (όργανο) 

‘Άντρασ   

Γυναίκα   

                                                                                                                              (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

 

 

 

 

Σχιμα-7 

Σχιμα-7 
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Ερώτθςθ 7 

(α) Να ονομάςετε τα τζςςερα (4) είδθ νουκλεοτιδίων που υπάρχουν ςτο μόριο του DNA. 

i. __________________________ 

ii.  _________________________ 

iii. _________________________ 

iv. _________________________ 

             (4 Χ 0.25μ = 1μ) 

(β) Να γράψετε τι αντιπροςωπεφουν  τα γράμματα Β και Γ του νουκλεοτιδίου του ςχιματοσ-

8. 

 

Α Φωςφορικι ομάδα 

Β  

Γ  

                    
                                                                                                                                      (2 Χ 0.25μ = 0.5μ) 

 
 
(γ) i.Πώσ ονομάηονται οι χθμικοί δεςμοί που 
αναπτφςςονται μεταξφ των ςυμπλθρωματικϊν 
βάςεων ενόσ δίκλωνου μορίου DNA του ςχιματοσ-9; 
___________________________________________ 
ii. Ποιοσ ο ρόλοσ που εξυπθρετοφν; 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                             (2 Χ 0.5μ = 1μ) 
 
(δ) Ζνα δίκλωνο μόριο DNA περιζχει 10% κυμίνθ (T). Ποιο είναι το ποςοςτό των υπολοίπων 
βάςεων ςτο μόριο αυτό; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ κάνοντασ τουσ 
απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

Α 

Γ 

Β 

5 

3 

5

’
  

3 

Σχιμα-8 

Σχιμα-9 
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(ε) Σε ζνα δίκλωνο μόριο DNA υπάρχουν ςυνολικά 15 μόρια Αδενίνθσ και 20 μόρια 
Γουανίνθσ. Να υπολογίςετε το ςυνολικό αρικμό των χθμικϊν δεςμϊν που αναπτφςςονται 
μεταξφ των ςυμπλθρωματικϊν βάςεων κάνοντασ τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ. 
       
 
 
           
                                                                                                                                        
                                            

                             
                                                                                                                                             (2 Χ 0.5μ = 1μ) 
 
(η) Να ςυμπλθρϊςετε τθν πιο κάτω αλλθλουχία ενόσ δίκλωνου μορίου DNA με βάςθ τον 
κανόνα τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ που υπάρχει μεταξφ των βάςεων των νουκλεοτιδίων. 
 

   5’ Α  Α  Τ  G  G  G  G  C  T  C  T  C  C  C  3’ 
   3’ _   _  _  _   _  _   _  _  _  _  _   _  _  _  5’ 
          (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 
 
 
Μζροσ Γ’: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα  των (10) δζκα μονάδων. 
 
Ερώτθςθ 8 
 
(α) Από τθ διαςταφρωςθ δφο φυτϊν μπιηελιάσ πιραμε 290 φυτά με ςπζρματα κίτρινου 
χρϊματοσ και 90 φυτά με ςπζρματα πράςινου χρϊματοσ. 
(Να χρθςιμοποιιςετε δικοφσ ςασ ςυμβολιςμοφσ για τα γονίδια.) 
 
i. Να γράψετε τουσ γονότυπουσ των φυτϊν που διαςταυρϊκθκαν  
 
Γονότυποι των 2 φυτϊν: 1ο φυτό ________,  2ο φυτό ________ 
 
ii. Nα δείξετε με διαςταφρωςθ τα πιο πάνω αποτελζςματα.  
 
 Πατρικι γενεά : ________         X             _________ 
   
 Γαμζτεσ:  ________              _________ 
 
 Απόγονοι F1:   ________________________________ 
                 (4 Χ 0.5μ = 2μ) 
 

 iii. Να γράψετε τθ γονοτυπικι και τθ φαινοτυπικι αναλογία των απογόνων τθσ F1 γενεάσ. 

 Γονοτυπικι αναλογία: _________________________________________________________ 



11 

 

 Φαινοτυπικι αναλογία: _______________________________________________________ 

                  (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 iv. Να ονομάςετε τον Νόμο του Mendel που εξάγεται από τθν πιο πάνω διαςταφρωςθ. 

 ___________________________________________________________________________      

                                                                 (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 (β) Ο κοσ Περίανδροσ χρειάηεται να μεταγγίηεται κάκε εβδομάδα γιατί πάςχει από β-
 μεςογειακι αναιμία. Παντρεφτθκε τθν κα Χαρά που είναι φαινοτυπικά υγιισ και 
 απόκτθςαν ζνα παιδί τον Μανωλάκθ. Μετά τθ γζννθςι του ο Μανωλάκθσ χρειάςτθκε να 
 μεταγγιςτεί  και ςυνεχίηει να μεταγγίηεται μζχρι και ςιμερα.  

 Να δείξετε με διαςταφρωςθ, ποια πικανότθτα υπιρχε το ηευγάρι αυτό  να αποκτιςει και 
 2ο παιδί με β-μεςογειακι αναιμία.                                                                                                                               

 Να ςυμβολίςετε με “Θ” το φυςιολογικό γονίδιο και με “ϑ” το γονίδιο τθσ β-μεςογειακισ 
 αναιμίασ.                                                                                                                   

 Γονείσ        ____________                  Χ               _______________  

 Γαμζτεσ:       ____________                                _______________ 

Απόγονοι               _________________________________________________ 
 
 Γονοτυπικι αναλογία          ______________________________________________ 

 Φαινοτυπικι αναλογία       ______________________________________________ 

 
 Πικανότθτα να αποκτιςουν 2ο παιδί με β-μεςογειακι αναιμία: ____________ 

                (5 Χ 0.5μ = 2.5μ) 

 (γ) Ο Μανωλάκθσ ςιμερα είναι παντρεμζνοσ με τθ Μαρία και ζχουν αποκτιςει 7 παιδιά 
 τα οποία είναι φαινοτυπικά υγιι. Οι γιατροί τουσ ζχουν διαβεβαιϊςει ότι δεν υπάρχει καμία        
πικανότθτα να αποκτιςουν παιδί με μεςογειακι αναιμία. 

 
 i. Να γράψετε τον γονότυπο τθσ Μαρίασ ωσ προσ το γονίδιο τθσ μεςογειακισ αναιμίασ. 
 Γονότυποσ Μαρίασ: _________ 
  
 ii. Να γράψετε τον γονότυπο των παιδιϊν τουσ 
 Γονότυποσ  παιδιϊν: ______________________ 
                   (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 (δ) Να ονομάςετε και να διατυπϊςετε τον Νόμο του Mendel που ιςχφει ςτθν πιο 
 πάνω διαςταφρωςθ του Μανωλάκθ με τθ Μαρία. 
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 i. Νόμοσ:                                                                                                                         (1 Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 __________________________________________________________________________ 

 ii. Διατφπωςθ του Νόμου: 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

                                                                       (1 Χ 1μ = 1μ) 

(ε) Να αναφζρετε δφο (2) πακολογικά χαρακτθριςτικά των ατόμων που πάςχουν από  
β-μεςογειακι αναιμία.  

 i.  _________________________________________________________________________

 ii.  _________________________________________________________________________ 

               (2Χ 0.25μ = 0.5μ) 

 (η) Να γράψετε ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ αιμοςφαιρίνθσ και ςε ποια κφτταρα του αίματοσ 
 βρίςκεται. 
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ 
                   (2 Χ 0.5μ = 1μ) 

 

 

 

                       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

……………………………………….. 

Δθμιτρθσ Παπαμιλτιάδου 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΙΣΗ ΛΕΜΤΘΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ 2016 

 
 
ΒΑΘ.: ........................... / 35  
 
ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

 
ΣΑΞΗ:                                   Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2016  

 
ΜΑΘΗΜΑ:                            XHMEIA - ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
           2 ΩΡΕ (120΄ λεπτά)  
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 
 
  

 
 
ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: .........  

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 
Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex) 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 11 ζελίδερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

                     Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2,5) μονάδες.  

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

Ερώτηση 1 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. 

α) Όλα τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού :                             (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. περιέχουν τις ίδιες γενετικές πληροφορίες 

β. είναι όμοια μεταξύ τους 

γ. πολλαπλασιάζονται με μείωση 

δ. ξεκίνησαν από ένα κύτταρο, το ωάριο 

 

β) Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές για ένα είδος που έχει αριθμό 

χρωμοσωμάτων 2n = 16;                                                                                 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Το είδος είναι διπλοειδές με 32 χρωματοσώματα ανά κύτταρο 

β. Το είδος έχει 16 ζεύγη χρωματοσωμάτων ανά κύτταρο 

γ. Κάθε σωματικό κύτταρο έχει 8 ζεύγη ομόλογων 

δ. Ένας γαμέτης από αυτό το είδος έχει 4 χρωματοσώματα. 

 

γ) Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια διαδικασία που γίνεται:                      (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. στα λυσοσώματα 

β. στον πυρήνα 

γ. στο κυτταρόπλασμα 

δ. στα ριβοσώματα 
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δ) Στο παρακάτω διάγραμμα, τα βέλη δείχνουν διαδικασίες (αντιστοιχούν στους αριθμούς 

1-5) στον κύκλο ζωής ενός είδους το οποίο αναπαράγεται αμφιγονικά. Ποιες από τις 

διαδικασίες αυτές οδηγούν άμεσα στο σχηματισμό κυττάρων με τη μισή ποσότητα του 

γενετικού υλικού που χαρακτηρίζει το είδος αυτό;                                  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. 1 και 2  

β. 2 και 3  

γ. 3 και 4  

δ. 4 και 5 

 

ε) Σε ένα τμήμα δίκλωνου DNA, ποιά από τις παρακάτω αλυσίδες είναι η συμπληρωματική 

της αλληλουχία AGT TAG TGA CGA;                                      (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. AGT TAG TGA CGA 

β. TCA AUC ACU GCU 

γ. TCA ATC ACT GCT 

δ. TAG TCA AAC GAA 

Ερώτηση 2 

α) Να γράψετε τι απεικονίζουν οι αριθμοί 1 μέχρι 8 στο πιο κάτω σχήμα.  

                                                                                                                             (8 Χ 0,25 μ = 2 μ)   μ: __ 
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β) Να αναφέρετε μία (1) λειτουργία της δομής με αριθμό 7.               (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ερώτηση 3 

α) Να τοποθετήσετε σε σειρά τα διάφορα βήματα 1-4 στον παρακάτω πίνακα, που αφορούν 

στην αντιγραφή του DNA (στήλη Α), ώστε να περιγράφεται σωστά η διαδικασία του 

αυτοδιπλασιασμού του DNA (στήλη Β).                                                   (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 
 

Α/Α ΣΤΗΛΗ Α 

Βήματα αντιγραφής DNA 

ΣΤΗΛΗ Β 

Σειρά 

βημάτων 

1 Ανοίγει η διπλή έλικα, απομακρύνονται μεταξύ τους οι δύο αλυσίδες 

του DNA και παραμένουν αζευγάρωτες. 

 

2 Τα ελεύθερα νουκλεοτίδια, που μπαίνουν σε σειρά, απέναντι από 

κάθε μητρική, ενώνονται μεταξύ τους σε αλυσίδα που μεγαλώνει 

αντιπαράλληλα προς τη μητρική με κατεύθυνση 5΄  3΄.  

 

3 Κάθε μητρική αλυσίδα λειτουργεί ως καλούπι όπου τα ενωμένα 

νουκλεοτίδια της ζευγαρώνουν με τα ελεύθερα νουκλεοτίδια του 

πυρήνα, με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας, 

δημιουργώντας δεσμούς υδρογόνου. Δημιουργούνται, από ένα DNA, 

δύο νέα θυγατρικά μόρια DNA, που το καθένα αποτελείται από μια 

παλιά μητρική και μια νέα αλυσίδα. 

 

4 Σπάνε οι χημικοί δεσμοί υδρογόνου που συγκρατούν τις 

συμπληρωματικές αζωτούχες βάσεις των δύο αλυσίδων του DNA. 

 

 

 

γ) Να εξηγήσετε γιατί η αντιγραφή του DNA προηγείται της μιτωτικής η μειωτικής 

διαίρεσης.                                                                                                             (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Ερώτηση 4 

α) Να μελετήσετε τον πιο κάτω πίνακα που περιγράφει την κατάσταση των 

χρωματοσωμάτων σε τέσσερα διαφορετικά στάδια (1-4) της μίτωσης ενός κυττάρου και να 

απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν τοποθετώντας τον σωστό αριθμό.  

                                                                                                                                   (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

Στάδιο Περιγραφή των χρωματοσωμάτων 

1 Οι αδελφές χρωματίδες των χρωματοσωμάτων μετακινούνται προς τα δύο άκρα 

του κυττάρου 

2 Τα χρωματοσώματα είναι συγκεντρωμένα ακανόνιστα κοντά στο μέσο του 

κυττάρου 

3 Τα χρωματοσώματα είναι σε σειρά στο μέσο του κυττάρου 

4 Τα χρωματοσώματα με τη μορφή χρωματίδων είναι κλεισμένα σε δύο πυρήνες 

 

i) Ποιο στάδιο περιγράφει την πρόφαση; ______ 

ii) Ποιο στάδιο περιγράφει την μετάφαση; ______ 

iii) Ποιο στάδιο περιγράφει την ανάφαση; ________   

iiii) Ποιο στάδιο περιγράφει την τελόφαση; ________ 

 

β) Ποια είναι η σημασία της μείωσης;                                                          (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Μέρος Β΄: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις 

       Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

       Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Ερώτηση: 5 

α) Το διπλανό σχήμα 1 δείχνει τον καρυότυπο ενός ατόμου. Να συμπληρώσετε τον πίνακα 

Ι εξάγοντας χρήσιμες πληροφορίες από το σχήμα 1.           (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τον αριθμό χρωματοσωμάτων 

κάποιων οργανισμών.              (6 Χ 0,25 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

 

Πίνακας I 

Πόσα χρωματοσώματα βρίσκονται 

στους ανθρώπινους οργανισμούς; 

 

Πόσα ζεύγη ομολόγων 

χρωματοσωμάτων έχει στο σχήμα 1; 

 

Πόσα είναι τα αυτοσωματικά 

χρωματοσώματα στο σχήμα 1; 

 

Πόσα είναι τα φυλετικά 

χρωματοσώματα στο σχήμα 1; 

 

Το άτομο του σχήματος 1 είναι 

άντρας ή γυναίκα; 

 

Οργανισμός 

Αριθμός 

χρωματοσωμάτων 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός ζευγών 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός 

χρωματοσωμάτων 

στα γεννητικά 

κύτταρα 

Μέλισσα  16 16 

Κότα 36  18 

Αλεπού 34   

Μπιζελιά  7  

Σχήμα 1: Καρυότυπος 
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 γ) Να εξηγήσετε τι είναι ο καρυότυπος.                                                (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                        

 

Ερώτηση: 6 

α) Να γράψετε στα σημεία Α και Β ποια κυτταρική διαίρεση παρουσιάζεται αντίστοιχα στο 

κάθε σημείο.                                            (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

 

 

β) Ποια κύτταρα του ανθρώπου δημιουργούνται με μίτωση;  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Β. 
Α. 

Πατρικό 

κφτταρο 

Πατρικό 

κφτταρο 

Θυγατρικά 

κφτταρα Θυγατρικά 

κφτταρα 
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γ) Να γράψετε τέσσερις (4) διαφορές μεταξύ της Μίτωσης και της Μείωσης. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

          (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: __ 

δ) Να αναφέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα: 

i) της Μίτωσης, και 

ii) της Κυτταροπλασματικής Διαίρεσης.                                                    (2 Χ 0.75 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

i) ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

ii) __________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

Ερώτηση: 7 

Να μελετήσετε την παρακάτω 

εικόνα και να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

α) Να ονομάσετε τι δείχνουν τα 

γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε στο διπλανό 

μόριο του DNA.  

Α: _______________________________ 

B: _______________________________ 

Γ: _______________________________ 

Δ: _______________________________ 

Ε: _______________________________ 

                                                                                                                                (5 Χ 0.5 μ = 2,5 μ)   μ: __ 
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 β) Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ ενός ριβο-νουκλεοτίδιου και ενός δεσοξυριβοζο-

νουκλεοτίδιου.           (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

   ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________  

 

γ) Ένα μόριο mRNA  περιλαμβάνει  40% Κυτοσίνη. Να υπολογίσετε το ποσοστό των 

υπόλοιπων βάσεων στο μόριο του DNA. Να δείξετε τους υπολογισμούς σας.   

   ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________ 

         (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

Μέρος Γ΄: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 10 μονάδων 

Ερώτηση: 8 

Ένας βιολόγος που εξετάζει τον τρόπο που κληρονομείται το χρώμα σε φυτά μπιζελιάς 

χαρακτήρισε τα σχετικά γονίδια με: 

      Λ = το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το πράσινο χρώμα 

       λ = το αλληλόμορφο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το κίτρινο χρώμα. 

(α) Να χαρακτηρίσετε τα γονίδια Λ και λ (επικρατές ή υπολοιπόμενο). 

     i) Λ : _______________________ ii) λ: ______________________ 

          (2 Χ 0,5 μ = 1μ)   μ: __ 

 

 

 

 



10 
 

(β) Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τον φαινότυπο που αντιστοιχεί σε κάθε 

γονότυπο.                                                                                                            (3 Χ 0,5 μ = 1,5μ)   μ: __ 

Γονότυπος Φαινότυπος 

ΛΛ  

Λλ  

λλ  

                   

 

(γ) Από μια διασταύρωση δύο φυτών μπιζελιάς πήραμε  615 φυτά με σπέρματα  κίτρινου 

χρώματος και 195 φυτά με σπέρματα πράσινου χρώματος. Να γράψετε τους γονότυπους 

των φυτών που διασταυρώθηκαν και να δείξετε με διασταύρωση τα αποτελέσματα αυτά. 

 

 Γονότυποι γονέων:         _______          Χ             _______   

 

 Γαμέτες:                           _______                              _______   

          (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __  

 

 Γονότυποι απογόνων:          ________,  ________, ________, ________  

 

Φαινότυποι απογόνων : ______________, ______________, _______________, _____________  

         (8 Χ 0,5 μ = 4 μ)   μ: __ 

 

Φαινοτυπική αναλογία: ________________ 

         (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

 

 

 



11 
 

 

 

δ) Να διατυπώσετε τον νόμο του Mendel που εξάγεται από την πιο πάνω διασταύρωση.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

         (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Εισηγητές                                                                                                              Η Διευθύνουσα 

 

Ποταμός Μυριάνθης                                                                                                       Ανδρούλα Αντωνίου 

 

Γενεθλίου Νικόλας 
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Οδηγίεσ:   -   Δεν επιτρζπεται  η χρήςη διορθωτικοφ υγροφ. 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρη. 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από εννζα (9) ςελίδεσ. 

- Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.  

- Να απαντηθοφν όλεσ  οι ερωτήςεισ.  

- Πλεσ οι απαντήςεισ να δοθοφν πάνω ςτο εξεταςτικό δοκίμιο.   

____________________________________________________________________ 

ΜΕΟΣ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. 

                    Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ. 

                    Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

Ερώτηςη 1 

τθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται ο κυτταρικόσ κφκλοσ ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(α) Να γράψετε τι αντιπροςωπεφουν τα πιο κάτω: 

Φάςθ 1: ……………………………………………………………………………. 

Φάςθ 2: ……………………………………………………………………………. 

Μ: …………………………………………………………………………………….. 

ΚΔ: ……………………………………………………………………………………. 

(4x0.5μ=2μ) μ: …. 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                                                     ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015 - 2016 

ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 

 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                             ΣΕΙΑ Α’                   ΤΑΞΗ: Α’     

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:  03.06.2016 

ΔΙΑΚΕΙΑ:  2 ΩΕΣ ( ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ)           

 

ΒΑΘΜΟΣ:                                                                                           ΥΡΟΓ. ΚΑΘ. _____________ 

       

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ __________________________________        ΤΜΗΜΑ_____ 
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(β) Να αναφζρετε πιο είναι το αποτζλεςμα του ςταδίου S. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x0.5μ=0.5μ) μ: …. 

Ερώτηςη 2 

Θ πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει τα τζςςερα ςτάδια τθσ μίτωςθσ ενόσ φυτικοφ κυττάρου ςε 

τυχαία ςειρά.  

 

 

(α) Να ονομάςετε τα ςτάδια τθσ μίτωςθσ Α μζχρι Δ. 

Α: ………………………………………… 

Β: ………………………………………… 

Γ: …………………………………………. 

Δ: ………………………………………… 

 (4x0.25μ=1μ) μ: …. 

(β) Να αναφζρετε ζνα (1) γεγονόσ που ςυμβαίνει ςτα ςτάδια Γ και Δ: 

 

τάδιο Γ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

τάδιο Δ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2x0.25μ=0.5μ) μ: …. 

 

(γ) Να αναφζρετε ποιο κα ιταν το αποτζλεςμα ςε ζνα κφτταρο αν αυτό ολοκλιρωνε τθ 

Μίτωςθ αλλά δεν εκτελοφςε τθν κυτταροπλαςματικι διαίρεςθ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1μ=1μ) μ: …. 
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Ερώτηςη 3 

τθν πιο κάτω εικόνα φαίνονται δφο καρυότυποι, ο ζνασ ανικει ςε άνδρα και ο άλλοσ 

ανικει ςε γυναίκα.  

 

(α) i) Να εντοπίςετε μία (1) διαφορά που παρουςιάηουν οι δφο (1 και 2) καρυότυποι. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ii) Να εντοπίςετε μία (1) ομοιότθτα που παρουςιάηουν οι δφο (1 και 2) καρυότυποι. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(2x0.5μ=1μ) μ: …. 

 

(β) Να αναφζρετε ποιοσ από τουσ καρυότυπουσ 1 και 2 ανικει ςε άνδρα και ποιοσ ςε 

γυναίκα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x0.5μ=0.5μ) μ: ….  

 

(γ) Να εξθγιςετε τι είναι ο καρυότυποσ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1μ=1μ) μ: …. 
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Ερώτηςη 4 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τον πίνακα που ακολουκεί και αφορά τισ ομάδεσ αίματοσ. 

 

Φαινότυποι 

ομάδων αίματοσ 

Γονότυποι Συγκολλητινογόνα ςτα 

ερυθρά αιμοςφαίρια 

Συγκολλητίνεσ ςτο 

πλάςμα του αίματοσ 

Α 

 

   

 

 

ΙΑΙΒ   

(6x0.25μ=1.5μ) μ: …. 

 

(β) Ο Ιάςωνασ που ζχει ομάδα αίματοσ Ο, κατθγορεί τθ γυναίκα του Ερατϊ με ομάδα 

αίματοσ Α, ότι ο Μιχάλθσ με ομάδα αίματοσ ΑΒ, δεν είναι δικό του παιδί και απαιτεί να 

γίνει άμεςα μια εξζταςθ DNA για να επιβεβαιϊςει τισ υποψίεσ του. Μα βάςθ τα δεδομζνα 

που ςασ δίνει θ άςκθςθ πιςτεφετε ότι είναι βάςιμεσ οι υποψίεσ του Ιάςωνα; Ναι ι Όχι; Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1μ=1μ) μ: …. 

 

ΜΕΟΣ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ.  

                   Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ.  

                   Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

Ερώτηςη 5 

Θ πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει δφο (2) διαφορετικά είδθ κυτταρικϊν διαιρζςεων Α και Β 

που ςυμβαίνουν ςτον άνκρωπο. 

 

 

(α) Να ονομάςετε τον τφπο 

κυτταρικισ διαίρεςθσ που 

παρουςιάηει: 

 

(i) θ Διαίρεςθ Α: 

……………………………………. 

(ii) θ Διαίρεςθ Β: 

…………………………………… 

(2x0.25μ=0.5μ) μ: …. 
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(β) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τισ διαφορζσ μεταξφ των κυτταρικϊν 

διαιρζςεων Α και Β που ςυμβαίνουν ςτο ανκρϊπινο οργανιςμό. 

 

ΔΙΑΦΟΕΣ ΔΙΑΙΕΣΗ Α ΔΙΑΙΕΣΗ Β 

Αρικμόσ πυρθνικϊν 

διαιρζςεων 

 

 

 

 

Αρικμόσ κυγατρικϊν 

κυττάρων που παράγονται 

 

 

 

 

Αρικμόσ χρωματοςωμάτων 

ςτα κυγατρικά κφτταρα ςε 

ςχζςθ με το μθτρικό 

 

  

Είναι απαραίτθτθ για τθ 

δθμιουργία των γεννθτικϊν 

κυττάρων του οργανιςμοφ 

(Ναι ι Όχι) 

 

  

Είναι απαραίτθτθ για τθν 

ανάπτυξθ του οργανιςμοφ 

(Ναι ι Όχι) 

 

  

(10x0.25μ=2.5μ) μ: …. 

 

(γ) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι ςθμαντικι θ μείωςθ για τουσ 

ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 

i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2x0.5μ=1μ) μ: …. 

 

(δ) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι ςθμαντικι θ μίτωςθ για τουσ 

ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 

i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2x0.5μ=1μ) μ: …. 
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Ερώτηςη 6 

τθν πιο κάτω εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα οχτϊ χρωματοςωμάτων από ζνα 

ςωματικό κφτταρο ανκρϊπου. 

 

 
 

(α) Αφοφ μελετιςετε προςεκτικά τα χρωματοςϊματα να φτιάξετε τζςςερα (4) ηεφγθ 

ομόλογων χρωματοςωμάτων. 

 

1  

2  

3  

4  

(4x0.25μ=1μ) μ: …. 

 

(β) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ τα χρωματοςϊματα Α και Δ δεν είναι 

ομόλογα. 

i) …………………………………………………………………………………………………………….. 

ii) ……………………………………………………………………………………………………………. 
(2x0.25μ=0.5μ) μ: …. 

 

(γ) Σα γονίδια 1 και 3 είναι αλλθλόμορφα; Ναι ι όχι και γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1μ=1μ) μ: …. 

 

(δ) Ο Κϊςτασ που ζχει αλφιςμό παντρεφεται τθ Διμθτρα που είναι υγιισ. Θ μθτζρα όμωσ 

τθσ Διμθτρασ ζχει αλφιςμό.  

Σα γονίδια ςυμβολίηονται ωσ εξισ: Α: φυςιολογικό και α: πακολογικό. 

 

(i) Να γράψετε τουσ γονότυπουσ τθσ Διμθτρασ και του Κϊςτα. 

Διμθτρα: …………………………..  και  Κϊςτασ: ………………………………. .             (2x0.25μ=0.5μ) μ: …. 
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(ii) Να βρείτε τι πικανότθτα ζχουν να αποκτιςουν παιδιά που να είναι αλφικά κάνοντασ τθ 

ςχετικι διαςταφρωςθ. 

                                     P:    ………….   X   …………… 

                                          Διμθτρα        Κϊςτασ 

                          Γαμζτεσ: ……..   ……..     ………….                                               (3x0.25μ=0.75μ) μ: …. 

 Γονότυποι απογόνων: ..............    ……………..                                              (2x0.25μ=0.5μ) μ: …. 

Φαινοτυπικι αναλογία: ……………………………….                                              (1x0.75μ=0.75μ) μ: …. 

 

Ερώτηςη 7 

Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

(α) Να ονομάςετε τισ τζςςερισ (4) 

αηωτοφχεσ βάςεισ που 

ςυναντοφμε ςε ζνα μόριο DNA. 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

                           (4x0.25μ=1μ) μ: …. 

 

(β) Να ονομάςετε τι δείχνουν τα 

γράμματα Α ζωσ Ε ςτο διπλανό 

μόριο DNA. 

A: ………………………………………………. 

Β: ………………………………………………. 

Γ: ………………………………………………. 

Δ: ………………………………………………. 

                                                                                                         Ε: ………………………………………………. 

(5x0.25μ=1.25μ) μ: …. 

 

(γ) Να εξθγιςετε που οφείλεται θ ςτακερότθτα τθσ διπλισ ζλικασ που παρουςιάηει το 

μόριο του DNA. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x0.75μ=0.75μ) μ: …. 

 

(δ) Πόςουσ δεςμοφσ υδρογόνου κα ςυναντιςουμε ςε ζνα μόριο δίκλωνου DNA  που ζχει 30 

βάςεισ Αδενίνθσ και 40 βάςεισ Κυτοςίνθσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1μ=1μ) μ: …. 
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(ε) Να γράψετε τι απεικονίηουν οι αρικμοί 1 ζωσ 4 ςτο πιο κάτω ςχιμα. 

 

 

 

1: …………………………….. 

2: …………………………….. 

3: …………………………….. 

4: …………………………….. 

(4x0.25μ=1μ) μ: …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΕΟΣ Γ΄: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα των δζκα (10) μονάδων. 

 

Ερώτηςη 8 

(α) Από τθ διαςταφρωςθ δφο φυτϊν πιραμε 150 φυτά με μωβ άνκθ και 50 φυτά με άςπρα 

άνκθ.  

Δίνονται τα γονίδια Μ για το μωβ χρώμα και μ για το άςπρο χρώμα. 

 

(i) Να γράψετε τουσ γονότυπουσ τθσ F1 γενεάσ και να κάνετε τθ ςχετικι διαςταφρωςθ. 

 

                                     F1:    ………………  X   ………………… 

                         Γαμζτεσ:   ……..  ……….      ……..   ……… 

Γονότυποι απογόνων:   ……..  ……….      ……..   ……… 

Φαινότυποι απογόνων: ……..  ……….      ……..   ……… 

Φαινοτυπικι αναλογία: …………………………   ………….. 

(5x0.5μ=2.5μ) μ: …. 

 

(ii) Να ονομάςετε και να διατυπϊςετε το νόμο του Μζντελ που ιςχφει ςτθν πιο πάνω 

διαςταφρωςθ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1.5=1.5μ) μ: …. 
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(β) Θ Θλζκτρα και ο Ζκτορασ είναι χρόνια μαηί και αποφάςιςαν ότι είναι καιρόσ να 

παντρευτοφν και να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ όμορφθ οικογζνεια. Προκειμζνου να 

βγάλουν τισ άδειεσ του γάμου, τουσ ηιτθςαν να προςκομίςουν τα αποτελζςματα των 

εξετάςεων τουσ για τθ πάκθςθ τθσ Μεςογειακισ αναιμίασ.  

Οι εξετάςεισ ζδειξαν ότι ο Ζκτορασ ζχει το ςτίγμα τθσ Μεςογειακισ αναιμίασ ενϊ θ Θλζκτρα 

είναι υγιισ. 

 

Δίνονται τα γονίδια Κ: Φυςιολογικό και θ: παθολογικό  

 

(i) Ποιο από αυτά είναι το επικρατζσ και ποιο το υπολειπόμενο γονίδιο; 

Επικρατζσ: …………………………… , Τπολειπόμενο: ………………………….                    (2x0.5=1μ) μ: …. 

 

(ii) Να γράψετε τουσ γονότυπουσ τθσ Θλζκτρασ και του Ζκτορα και να τουσ χαρακτθρίςετε 

ανάλογα. 

 Γονότυποσ Ομόηυγοσ/Ετερόηυγοσ 

Ζκτορασ   

Θλζκτρα   

(4x0.5=2μ) μ: …. 

 

(iii) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα τον φαινότυπο που αντιςτοιχεί ςε κάκε 

γονότυπο. 

Γονότυποσ Φαινότυποσ 

ΚΚ  

Κκ  

κκ  

(3x0.5=1.5μ) μ: …. 

 

(iv) Σα τελευταία χρόνια ςτθν Κφπρο ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι μείωςθ του αρικμοφ 

γεννιςεων παιδιϊν με μεςογειακι αναιμία. Ποφ πιςτεφετε ότι οφείλεται αυτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1.5=1.5μ) μ: …. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ Β.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ 

 

……………………………………. 

ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΑΝΝΑ 

 

……………………………………. 
ΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΔΡΟΤΛΑ 

 

……………………………………. 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΝΕΟΦΤΣΑ 

 

……………………………………. 

ΛΟΤΚΑ ΛΟΤΚΙΑ 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 - 2014 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

       

 Να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο 

 Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ(Tipp-Ex) 

 

ΜΕΡΟ Α΄:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. Κάθε ορθή 
απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ.                             
Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

1. ασ δίνονται οι ορολογίεσ:  
ομόλογα χρωματοςϊματα, ομόηυγο άτομο, ετερόηυγο άτομο, φαινότυποσ, 
γονότυποσ, αλλθλόμορφα γονίδια, επικρατζσ γονίδιο, υπολειπόμενο γονίδιο. 

Από τισ πιο πάνω ορολογίεσ να διαλζξετε τισ κατάλλθλεσ για να ςυμπλθρϊςετε 
τισ πιο κάτω προτάςεισ.                                                                              (2.5μ)                                                       
               

      α) Σο ςφνολο των γονιδίων που ζχει ζνα άτομο ……………………………………………………   

      β) Ζεφγοσ χρωματοςωμάτων όμοια ωσ προσ το μζγεκοσ, μορφι και είδοσ  

           πλθροφοριϊν ..…………………………………………………………………………………………………                                                                   

      γ) Άτομο που ζχει ίδια αλλθλόμορφα γονίδια………………………………………………………. 

      δ) Σο γονίδιο που εκδθλϊνει τον χαρακτιρα του ………………………………………………… 

      ε) Βρίςκονται ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ομόλογων χρωματοςωμάτων …………………… 

 

                    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ                          ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

       

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2016                                                             

ΣΑΞΗ: Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ                            ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     2 ώρεσ 

Αριθμόσ ελίδων: 8 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριασ: …………………………………………………. Σμήμα: Α1  Αρ: ….. 

ΒΑΘΜΟ ……………………………………………..    ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ..…………………….. 
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2.     

 

 

 

Να παρατθριςετε το πιο πάνω ςχιμα που δείχνει ζνα ςτάδιο τθσ μίτωςθσ. 

α) Να ονομάςετε: 

 ι) το ςτάδιο τθσ μίτωςθσ που φαίνεται ςτο πιο πάνω ςχιμα: …………………………  

                                                                                                                                            (0.5μ)       
ιι) το ςτάδιο τθσ μίτωςθσ που κα ακολουκιςει: ……………………..                           (0.5μ)                                                                                                                                             

β) Να περιγράψετε το ςτάδιο του πιο πάνω ςχιματοσ.                                          (0.5μ) 

    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ κυτταροπλαςματικισ διαίρεςθσ;                        ( 1μ)    

    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………….                                                          

3.  α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-4 ςτο πιο πάνω ςχιμα  που δείχνει ζνα 
μζροσ του μορίου του DNA.                                                                                 ( 2μ)       

                                                                                                                                                              
1. ……………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………. 

         β)  ε ποιο μζροσ του κυττάρου ςυναντοφμε το πιο πάνω μόριο;              (0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. 

 

Να παρατθριςετε τον καρυότυπο ενόσ ανκρϊπινου κυττάρου που φαίνεται ςτο πιο 
πάνω ςχιμα. 

α) Σι είδουσ κφτταρο είναι – απλοειδζσ ι διπλοειδζσ; Να αιτιολογιςετε τθν 

      απάντθςι ςασ. ………………………………………………………………………………………     (1μ) 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Ποιο είναι το φφλο του ατόμου από το οποίο πιραμε το κφτταρο αυτό;  

     Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                     (1μ)   

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Πϊσ ονομάηονται τα χρωματοςϊματα:                                                                   (0.5μ) 

   ι) που παριςτάνονται από τουσ αρικμοφσ 1 μζχρι 22; …………………………………………….    

  ιι) που παριςτάνονται από τον αρικμό 23; ……………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟ Β΄:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. 

 Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ.  

 Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Σο πιο πάνω ςχιμα απεικονίηει τα χρωματοςϊματα I μζχρι VIII.  τα       
χρωματοςϊματα φαίνονται διάφορα γονίδια.  

     το πιο πάνω ςχιμα να εντοπίςετε: 

     ι)  δφο ηεφγθ ομόλογων χρωματοςωμάτων:                                 (1μ)   

         Ζεφγοσ 1:   ………………   και  ……………………… 

         Ζεφγοσ 2:   ………………   και   ..…………………… 

   ιι)  δφο ηεφγθ αλλθλόμορφων γονιδίων:                                               (1μ)   

        Ζεφγοσ 1:  ………………    και   ..…………………… 

        Ζεφγοσ 2:  ………………     και   ……………………     
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β)   Ο χαρακτιρασ αναδίπλωςθ γλϊςςασ είναι επικρατισ.                                 (3μ)                 

       Ο ςυμβολιςμόσ των  γονιδίων είναι: 

 Αναδίπλωςθ γλϊςςασ:  Α 

 Μθ αναδίπλωςθ γλϊςςασ: α 

      φμφωνα με τα πιο πάνω, να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί: 

      

ΓΟΝΟΣΤΠΟ ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ 

ΑΑ  

Αα  

αα  

 
 

6. το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ζνα είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ. 
 

 
 
 

       α) ι) Να ονομάςετε το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ ………………………………   (1μ)   

           ιι) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ: 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..   (0.5μ)   

 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..   (0.5μ)    
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   β) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα:                                                            (3μ) 

                                                                          

 ΜΙΣΩΗ ΜΕΙΩΗ 

Αρικμόσ κυτταρικϊν 
διαιρζςεων 

  

Αρικμόσ παραγόμενων 
κυττάρων 

  

Είδοσ παραγόμενων 
κυττάρων 

απλοειδι/διπλοειδι 

  

                                                          

 

7. Σο μζγεκοσ των φτερϊν ςτθ μφγα κακορίηεται από δφο αλλθλόμορφα γονίδια.  
Σο γονίδιο Μ  είναι υπεφκυνο για τα μεγάλα φτερά 
Σο γονίδιο μ είναι υπεφκυνο για τα μικρά φτερά.  
 
α) Να δείξετε τθ διαςταφρωςθ μεταξφ μιασ ομόηυγθσ μφγασ με μεγάλα φτερά  
     και μιασ μφγασ με μικρά φτερά. 
 

         Ρ                ………………………..   Χ …………………………                                          ( 1μ)                

   Γαμζτεσ          ………………………………………………………..                                            (1μ)            

       F1                …………………………………………………………                                          (0.5μ) 

   Φαινότυποι   …………………………………………………………                                          (0.5μ) 

      β) Ποιοσ νόμοσ του Μζντελ ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ;                  (1μ) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     γ ) Να διατυπϊςετε τον πιο πάνω Νόμο του Μζντελ.                                        (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟ Γ΄:  Αποτελείται από μία (1) ερώτηςη.  

Η ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ 

 

8.  

 

 

  α) το πιο πάνω ςχιμα  που παρουςιάηει ζνα μόριο DNA να ονομάςετε τα       

       ηεφγθ των αηωτοφχων βάςεων που δείχνουν  οι αρικμοί 1 και 2. 
 
       Ζεφγοσ αηωτοφχων βάςεων 1 …………………………………………………….         (1μ) 
 
       Ζεφγοσ αηωτοφχων βάςεων 2 …………………………………………………….          (1μ) 
 
  
  β) Σι δείχνει ο αρικμόσ 3 και ποια θ ςθμαςία του ςθμείου αυτοφ ςτο      (2μ) 
 
       μόριο του DNA;   …………………………………………………………………………………..    
 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
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γ) ε ποιά φάςθ και ποιό ςτάδιο του κυτταρικοφ κφκλου διπλαςιάηεται το       
γενετικό υλικό(DNA); 

     Φάςθ κυτταρικοφ κφκλου: ………………………………………………….               (1μ) 

      τάδιο: …………………………………..                                                                  (1μ) 

 

   

 δ)  Ένα δίκλωνο μόριο DNA περιζχει 20% Αδενίνθ. Ποιό είναι το ποςοςτό των 

υπολοίπων βάςεων ςτο μόριο αυτό; (ςτον υπολογιςμό ςασ να φαίνονται όλεσ οι 

πράξεισ…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  (2μ) 

 

 ε) Πόςα είδθ νουκλεοτιδίων ςυναντοφμε ςε ζνα μόριο DNA; Να εξθγιςετε. (2μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    
      
 

       Ο Διευθυντήσ                                 Ο υντονιςτήσ                          Η Ειςηγήτρια                                                                                         

 

 

    Ευάγγελοσ Ζϊτοσ                                Λοΐηοσ Λοΐηου                      Αςπαςία Κωνςταντίνου   
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ΑΑΠΠΕΕΗΗΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΓΓΤΤΜΜΝΝΑΑΙΙΟΟ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤ                                               

Υ0ΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ: …………………. /35 

 

ΟΛΟΓΡ.: ……………………....... 

  

ΤΠΟΓΡ.: ………………………... 

 

 

 

ΣΑΞΗ:                                  Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ---/---/2016 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:                   ΥΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΕ (120΄ λεπηά) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………………… 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ: …………………….  

 

ΑΡΙΘΜΟ: ………………… 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

 

- Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α΄:  

Αποηελείηαι από ηέζζερεις (4) ερωηήζεις.  

Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζι (2,5) μονάδες. 

 Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις.  

 

 

Ερώηηζη 1 

                                     
α. Να γίλεη ε αληηζηνίρηζε ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζηήιεο Β.  

      

ηήλη Α ηήλη Β  

 

1. Απινεηδέο θύηηαξν. 

 

● Σπεξκαηνδσάξην. 

 

 

 

2. Γηπινεηδήο νξγαληζκόο. 

 

● Γηαζέηεη 23(n) ρξσκαηνζώκαηα. 

 

 

 

3. Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα. 

 

● Άλζξσπνο. 

 

 

 

4. Καξπόηππνο. 

 

● Εεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ πνπ είλαη όκνηα σο 

πξνο ην κέγεζνο, ηε κνξθή θαη ηνλ ηύπν ησλ 

γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνπλ. 

 

 

 

5. Γελλεηηθό θύηηαξν γπλαίθαο 

(σάξην). 

 

● Απεηθόληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ελόο 

δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ ηαμηλνκεκέλσλ ζε δεύγε 

θαηά κεηνύκελν κέγεζνο. 

 

 

                        

   (5 Φ 0,4κ = 2κ) κ: …………... 

 

β. (i) Να αλαθέξεηε δύν δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηνζσκάησλ.                            

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

          (2 Φ 0,25κ = 0,5κ) κ: …………...   

 

 

 

Α 
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Ερώηηζη 2 

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηνλ νπνίν θαίλνληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο Μίησζεο.

                                          

ηάδιο τήμα Περιγραθή  

   

 

● Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

κεηαθηλνύληαη πξνο ηα δύν άθξα (πόινπο) ηνπ 

θπηηάξνπ. 

 

 

 

Πξόθαζε 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

   

● Τα ρξσκαηνζώκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε ζεηξά, 

ζην κέζν ηνπ θπηηάξνπ θαη ζπλδένληαη κε ην 

θεληξνκεξίδην ηνπο ζηνπο κηθξνζσιελίζθνπο ηεο 

αηξάθηνπ. 

 

 

 

Τειόθαζε 

  

 

● 

 

 

 

 

                           (4 Φ 0,5κ = 2κ) κ: …………...   

 

β. Να βάιεηε ζηελ νξζή ρξνληθή ζεηξά ηα πην πάλσ ζηάδηα ηεο Μίησζεο. 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

            (1 Φ 0,5κ = 0,5κ) κ: …………...   
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Ερώηηζη 3 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα κε ηνπο όξνπο πνπ ζαο δίλνληαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά.       

 

        Γηαθνξνπνίεζε,     Θπγαηξηθό Κύηηαξν,     Κπηηαξηθή Γηαίξεζε,     Μεηξηθό Κύηηαξν 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               (4 Φ 0,5κ = 2κ) κ: …………...   

 

β. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ; 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                (1 Φ 0,5κ = 0,5κ) κ: …………...   

 

Ερώηηζη 4                                                         

α. Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα ζην νπνίν θαίλεηαη έλα λνπθιενηίδην DNA.   

                                

 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

 

 

 

            (3 Φ 0,5κ = 1,5κ) κ: …………...   

1 
2 

3 
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β. Πόζα είδε λνπθιενηηδίσλ ππάξρνπλ ζην κόξην ηνπ DNA; Να εμεγήζεηε γηαηί.                       

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                  (1 Φ 1κ = 1κ) κ: …………...   

 

 

ΜΕΡΟ Β 

Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις.  

Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες.  

Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 

 

Ερώηηζη 5 

 

α. Έλαο καζεηήο ππνζηήξημε ζηελ ηάμε ηνπ όηη ε Μεζόθαζε είλαη ε θάζε ηνπ θπηηάξνπ θαηά ηελ 

νπνία ην θύηηαξν μεθνπξάδεηαη κέρξη ηελ επόκελε θπηηαξηθή δηαίξεζε. Σπκθσλείηε κε απηή ηελ 

άπνςε; Να δηθαηνινγήζεηε ηε γλώκε ζαο.                                                                                     

 

……………………………………………………………………………………………..……...……

………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………..…………………...………………

…………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                    (1 Φ 3κ = 3κ) κ: …………...   

 

β. Να αλαθέξεηε πνην είλαη ην απνηέιεζκα: 

 Τνπ ζηαδίνπ S ηεο Φάζεο 1 ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ: …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Τνπ ζηαδίνπ Κ.Γ. ηεο Φάζεο 2 ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                  (2 Φ 1κ = 2κ) κ: …………...   
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Ερώηηζη 6                                                         

α. Αλ ζε έλα κόξην DNA ε Αδελίλε (Α) είλαη 20%, λα ππνινγίζεηε ηα πνζνζηά ησλ ππνινίπσλ 

βάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνξίνπ DNA. Δμεγήζηε.   

 

……………………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………...................................................................................

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

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

 

                  (1 Φ 2κ = 2κ) κ: …………...   

 

 

β. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αληηγξαθή ηνπ DNA.

                                                                                        

 

……………………………………………………..……

………………………………………………..…………

…………………………………………..………………

……………………………………..……………………

………………………………..…………………………

…………………………..………………………………

……………………..……………………………………

………………..…………………………………………

…………..………………………………………………

……..……………………………………………………

..………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………….……………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………..

………………………….………………………………………………………………………………..

…………………….……………………………………………………………………………………..

……………….…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...                          

 

      (1 Φ 3κ = 3κ) κ: …………...   
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Ερώηηζη 7 

α. Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα πνπ ζαο δίλεηαη λα εμεγήζεηε ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 Αιιειόκνξθα γνλίδηα: …………………………………………… 

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

 

 Οκόδπγν άηνκν: …………………………………………………... 

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………... 

 

 Δηεξόδπγν άηνκν: ……………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………….……...……

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                        (3 Φ 0,5κ = 1,5κ) κ: …………...   

 

 

      β. Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ πήξακε 99 θπηά κε ιεπθά άλζε, 202 θπηά κε ξνδόρξνα άλζε 

θαη 97 θπηά κε θόθθηλα άλζε. 

Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο θαη λα δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

                        (1 Φ 3,5κ = 3,5κ) κ: …………...   



 

 8 

ΜΕΡΟ Γ΄:  Αποηελείηαι από ένα (1) ερώηημα ηων δέκα (10) μονάδων. 

 

Ερώηηζη 8 

α. Να εμεγήζεηε γηαηί νη επηζηήκνλεο ζην Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζθειεηηθνύ δείγκαηνο ελόο αγλννύκελνπ ζηξαηηώηε από ηελ εηζβνιή ηνπ 1974, 

ρξεζηκνπνηνύλ:                                                                 

 

 Τν ρξσκόζσκα Υ ηνπ παηέξα ηνπ αγλννύκελνπ. 

 

………………………………………………………………………………………...……...……

……………………………………………………………………………...…………..…………

…………………………………………………………………...………………...……………… 

 

 Τν κηηνρνλδξηαθό γελεηηθό πιηθό ηεο κεηέξαο ηνπ αγλννύκελνπ. 

         

………………………………………………………………………………………...……..………...

…………………………………………………………………………...…………..………………...

……………………………………………………………...………………..………………………... 

 

                                                                                                               (2 Φ 1,5κ = 3κ) κ: …………... 

 

β. Να γξάςεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ Μίησζεο θαη Μείσζεο. 

Μίηωζη Μείωζη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  (3 Φ 1κ = 3κ) κ: …………...   

 



 

 9 

γ. Δίλαη δπλαηόλ δύν γνλείο πνπ ν έλαο έρεη νκάδα αίκαηνο «Α» θαη ν άιινο νκάδα «Β» λα θάλνπλ 

παηδί κε νκάδα αίκαηνο «Ο»; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο γξάθνληαο ηε ζρεηηθή 

δηαζηαύξσζε.                                                     

 

……………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….………………………… 

 

                                                                                                                  (1 Φ 4κ = 4κ) κ: …………...   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                           

 

 

                                                                                                           ………………………… 

                                                                                                            Παλαγηώηεο Λακπίηζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
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ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 

                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται  με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Ερώτθςθ 1 

Τα πιο κάτω ςχεδιαγράμματα Α μζχρι Δ αντιπροςωπεφουν τα τζςςερα ςτάδια τθσ μίτωςθσ ενόσ ηωικοφ 

κυττάρου. Τα ςχεδιαγράμματα ζχουν τοποκετθκεί ςε λάκοσ ςειρά. Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και 

να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

α) Να ονομάςετε τα ςτάδια Α μζχρι Δ .                                                                                      (4 x 0.25μ = 1μ) μ: .... 

β) Να περιγράψετε ςε ςυντομία τα κφρια γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτο ςτάδιο Α και ςτο ςτάδιο Β μόνο.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             (2 x 0.5μ = 1μ) μ: .... 

Στάδια Μίτωςθσ Πνομα Σταδίου Μίτωςθσ Ρεριγραφι Σταδίου Μίτωςθσ 

Α  

  

Β  

  

Γ  

  

Δ  

  



3 
 

γ) Να τοποκετιςετε τα ςχεδιαγράμματα Α μζχρι Δ ςτθ ςωςτι ςειρά με τθν οποία πραγματοποιοφνται 

κατά τθ διαδικαςία τθσ μίτωςθσ.         ___     ___      ___      ___                                           (1x0.5μ = 0.5μ) μ: .... 

 
 
Ερώτθςθ 2   

α) Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, που απεικονίηει  τθ ςυςπείρωςθ του DNA και να 

ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-7.                                                                                          ( 7x 0.25μ = 1.75μ) μ:...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

β) Να αναφζρετε δφο (2) δομικά ςυςτατικά των χρωμοςωμάτων.                                ( 2x 0.25μ = 0.5μ) μ:...... 

    ι) ................................................................................................... 

   ιι) ................................................................................................... 

γ) Να αναφζρετε ςυγκεκριμζνα ςε ποια φάςθ και ςε ποιο ςτάδιο του κυτταρικοφ κφκλου γίνονται  

ευδιάκριτα τα χρωμοςϊματα.            ( 1x 0.25μ = 0.25μ) μ:...... 

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

 

Ερώτθςθ 3 

Ο Τηιμ είναι ζνασ άντρασ κακαρόαιμοσ που ανικει ςτθ 

νζγρικθ φυλι και κατάγεται από τθν Αφρικι. Το ίδιο και θ 

γυναίκα του θ Ζάουρα, κακϊσ και όλοι τουσ οι πρόγονοι.  Ο 

πρωτότοκοσ γιοσ τουσ  ο Κόφι  ζχει τα κφρια χαρακτθριςτικά 

τθσ νζγρικθσ φυλισ (ςγουρά και πυκνά μαλλιά, ςυμπιεςμζνο 

κρανίο , επίπεδθ πλατιά μφτθ, χοντρά χείλια κ.ά.),  αλλά το 

χρϊμα του δζρματόσ του, λόγω μιασ πάκθςθσ που 

παρουςιάηει, είναι  λευκό.   

Να απαντιςετε ς τισ πιο κάτω ερωτιςεισ, που αναφζρονται 

ςτθν πάκθςθ του Κόφι.  
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α) Να ονομάςετε τθν πάκθςθ που παρουςιάηει ο Κόφι και να εξθγιςετε ποφ οφείλεται. (2x 0.5μ =1μ) μ:..... 

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

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

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

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

β) Να ονομάςετε δφο (2) άλλα  ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, εκτόσ από το λευκό χρϊμα δζρματοσ,   που 

εμφανίηουν τα άτομα που ζχουν  τθν ίδια πάκθςθ με τον Κόφι.                                             (2x 0.5μ =1μ) μ:..... 

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

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

γ) Να αναφζρετε ζνα (1) είδοσ προφφλαξθσ που  πρζπει να λαμβάνουν άτομα όπωσ τον Κόφι και να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                          (2x 0.25μ =0.5μ) μ:..... 

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

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

Ερώτθςθ 4 

Στον καρυότυπο του αλόγου απεικονίηονται 32 ηεφγθ ομόλογων χρωμοςωμάτων. Με βάςθ αυτι τθν 

πλθροφορία να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ:                                                                 (4x 0.5μ =2μ) μ:..... 

α) ι) Ρόςα χρωμοςϊματα υπάρχουν ςτα ςωματικά κφτταρα του αλόγου; ....................................................... 

   ιι) Ρόςα χρωμοςϊματα περιζχονται ςτα γεννθτικά κφτταρα του ηϊου αυτοφ; ............................................. 

 ιιι) Ρόςα φυλετικά χρωμοςϊματα περιζχονται ςτα γεννθτικά κφτταρα του ηϊου αυτοφ; .............................. 

 ιν) Ρόςα ηεφγθ χρωμοςωμάτων υπάρχουν ςτα γεννθτικά του κφτταρα; ......................................................... 

β)  Να εξθγιςετε γιατί ςτουσ περιςςότερουσ οργανιςμοφσ ο αρικμόσ των χρωμοςωμάτων ςτα ςωματικά 

τουσ κφτταρα είναι ηυγόσ .                                                                                                             (1x 0.5μ =0.5μ) μ:..... 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 

                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται  με πζντε (5) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Ερώτθςθ 5 

Να  μελετιςετε τθν παρακάτω εικόνα και να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

α) Να ονομάςετε τι δείχνουν τα γράμματα  Κ,Λ,Μ και Ν ςτο 

διπλανό μόριο DNA.                                  (4x 0.25μ =1μ) μ:..... 

Κ : ........................................................................................ 

Λ : ......................................................................................... 

Μ : ........................................................................................  

Ν : .........................................................................................  

 

β) Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν 

ςτθ δομι του DNA.                              (4x 0.25μ =1μ) μ:..... 

ι) Σφμφωνα με το μοντζλο του DNA, το μόριο του DNA 

αποτελείται από δφο ................................... αλυςίδεσ, που 

ςτρζφονται θ μια γφρω από τθν άλλθ ςχθματίηοντασ μια 

..................................... ζλικα. 

ιι) Κάκε αλυςίδα είναι φτιαγμζνθ από ενωμζνεσ 

επαναλαμβανόμενεσ  υπομονάδεσ  που ονομάηονται 

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

ιιι) Οι δφο αλυςίδεσ ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ με χθμι- 

 κοφσ  δεςμοφσ, που  ςχθματίηονται μεταξφ των απζναντι  

......................................... βάςεων. 

γ) Ένα δίκλωνο μόριο DNA περιλαμβάνει 20% Γουανίνθ. Να υπολογίςετε το ποςοςτό  των υπόλοιπων 
βάςεων ςτο ςυγκεκριμζνο μόριο. Να δείξετε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ.                                  (2x 0.5μ =1μ) μ:..... 
.............................................................................................................................................................................

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

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

δ) Με τθ βοικεια τθσ πιο πάνω εικόνασ, να υπολογίςετε πόςουσ δεςμοφσ  υδρογόνου κα ςυναντιςουμε 

ςε ζνα μόριο δίκλωνου DNA που ζχει 30 βάςεισ  Θυμίνθσ και 20 βάςεισ Κυτοςίνθσ. Να δικαιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ.                                                                                                   (2x 1μ =2μ) μ:..... 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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Ερώτθςθ 6 

Στθν εικόνα 1 φαίνεται ο κυτταρικόσ κφκλοσ ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου και ςτθν εικόνα 2 φαίνεται θ 

δομι του γενετικοφ υλικοφ ςε διάφορεσ φάςεισ – ςτάδια του κυτταρικοφ κφκλου. Με τθ βοικεια και των 

δφο εικόνων να απαντιςετε  ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

                                          Εικόνα 1                                                                               Εικόνα 2 

α) Να γράψετε τι αντιπροςωπεφουν τα πιο κάτω ςτθν εικόνα 1:                                          (4x 0.25μ =1μ) μ:..... 

Φάςθ 1: ......................................................................... 

Φάςθ 2: ......................................................................... 

             Α: ...................................................................... 

             Β: ...................................................................... 

 

β) Με ποια φάςθ και με ποιο ςτάδιο τθσ εικόνασ 1 αντιςτοιχοφν οι αρικμοί 1-3 τθσ εικόνασ 2. Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                                   (3x 1μ =3μ) μ:..... 

1: ......................................................................................................................................................................... 

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

2: ......................................................................................................................................................................... 

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

3: ......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................  
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γ) Να αναφζρετε ποιο είναι το αποτζλεςμα: 

    ι) τθσ Μίτωςθσ , και  

   ιι) τθσ Κυτταροπλαςματικισ Διαίρεςθσ;                                                                                      (2x 0.5μ =1μ) μ:..... 

ι) .......................................................................................................................................................................... 

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

ιι) ......................................................................................................................................................................... 

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

 

 

 

Ερώτθςθ 7  

 Στο ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί απεικονίηονται ςυνοπτικά οι δφο κυτταρικζσ διαιρζςεισ τθσ μίτωςθσ και 

τθσ μείωςθσ.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθ βοικεια του ςχεδιαγράμματοσ να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

α) Τα κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτισ δφο διαδικαςίεσ ςυμβολίηονται με τα γράμματα Α μζχρι Θ. 

ι) Να διαχωρίςετε ποια από αυτά τα κφτταρα είναι διπλοειδι και ποια απλοειδι. (Απάντθςθ που κα 
περιζχει περιςςότερα γράμματα από τα ςωςτά κα κεωρθκεί λανκαςμζνθ)                      (8x 0.25μ =2μ) μ:.....           

Απλοειδι κφτταρα: ............................................................................................................................................. 

Διπλοειδι κφτταρα: ............................................................................................................................................ 

                       ΜΙΤΩΣΗ                                                   ΜΕΙΩΣΗ 
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ιι) Με βάςθ ποιο κριτιριο καταλιξατε ςτον διαχωριςμό των απλοειδϊν από τα διπλοειδι κφτταρα;                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   (1x 1μ =1μ) μ:.....           
............................................................................................................................................................................. 

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

ιιι) Ροιο είναι το τελικό αποτζλεςμα όςον αφορά τον αρικμό και το είδοσ των κυττάρων (ςωματικά ι 

γεννθτικά) που παράγονται   

  1. ςτθ Μίτωςθ; ................................................................................................................................................. 

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

  2. ςτθ Μείωςθ;................................................................................................................................................ 

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

                                                                                                                                                            (4x 0.25μ =1μ) μ:.....           

β) Να αναφζρετε ζναν λόγο που να δικαιολογεί τθ ςθμαντικότθτα τθσ  μίτωςθσ                (2x 0.5μ =1μ) μ:.....           

    ι) ςτουσ μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ. 

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

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

   ιι) ςτουσ πολυκφτταρουσ οργανιςμοφσ. 

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

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

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ ΄:  Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των δζκα (10) μονάδων. 

 

Ερώτθςθ 8 

Η μεςογειακι αναιμία- καλαςςαιμία είναι μια κλθρονομικι πάκθςθ κατά τθν οποία παρατθρείται 

μειωμζνθ ι κακόλου παραγωγι τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α. Ο Σωκράτθσ και θ Ξανκίππθ είναι ζνα νιόπαντρο 

ηευγάρι, που μόλισ ζχει αποκτιςει ζναν  πρωτότοκο γιο, τον Ρλάτωνα ο οποίοσ είναι καλαςςαιμικόσ. Ο 

Σωκράτθσ και θ Ξανκίππθ είναι φορείσ του γονιδίου για τθ καλαςςαιμία, αλλά δεν το γνϊριηαν από πριν. 

 

α) Αν με Κ ςυμβολίηεται το γονίδιο για τθν κανονικι αιμοςφαιρίνθ και με  Θ το γονίδιο το υπεφκυνο για 

τθν εμφάνιςθ τθσ καλαςςαιμίασ, να χαρακτθρίςετε τουσ φαινότυπουσ των πιο κάτω γονότυπων 

ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.                                                                                     (3x 0.5μ =1.5μ) μ:.....      

      

Γονότυποι Φαινότυποι 

ΚΚ  

ΚΘ  

ΘΘ  
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β) ι) Ο Σωκράτθσ και θ Ξανκίππθ διερωτοφνται ποια είναι θ πικανότθτα να γεννιςουν και ζνα δεφτερο 

παιδί με καλαςςαιμία. Να βρείτε τθν πικανότθτα εκτελϊντασ τθν πιο κάτω διαςταφρωςθ. 

 

Γονότυποι  Γονζων:                              .....................           Χ          ...................... 

Γαμζτεσ Γονζων:  

 

Γονότυποι απογόνων:                .......................................................................................... 

 

Φαινοτυπικι αναλογία:              .......................................................................................... 

(4x 0.5μ =2μ) μ:.....      

ιι) Να ονομάςετε και να διατυπϊςετε τον νόμο του Mendel που ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ.  

(2x 1μ =2μ) μ:.....     

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

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

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

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

γ) Να αναφζρετε δφο ςυμπτϊματα που παρουςιάηουν  τα άτομα που πάςχουν από μεςογειακι αναιμία 

και ζναν τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ αςκζνειασ.                                                                        (3x 0.5μ =1.5μ) μ:.....     

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

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

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

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

 

δ) Ο Σωκράτθσ και θ Ξανκίππθ μετά τθ γζννθςθ του πρϊτου τουσ παιδιοφ κατζφυγαν ςτο Ινςτιτοφτο 

Γενετικισ για περαιτζρω γενετικζσ αναλφςεισ . Αρχικά τουσ ζκαναν ανάλυςθ του καρυότυποφ τουσ. Οι 

καρυότυποι και των δφο απεικονίηονται πιο κάτω: 
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ι) Να αναγνωρίςετε  ποιοσ από τουσ δφο καρυότυπουσ ανικει ςτον Σωκράτθ  και ποιοσ ςτθν Ξανκίππθ. 

    Σωκράτθσ : ........................................................   Ξανκίππθ : .......................................... (2x 0.5μ =1μ) μ:.....     

ιι) Να αναφζρετε πόςα είναι και πϊσ ονομάηονται τα κοινά  ηεφγθ των ομόλογων χρωμοςωμάτων 

ανάμεςα ςτον Σωκράτθ και ςτθν Ξανκίππθ.                                                                                 (2x 0.5μ =1μ) μ:.....     

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

ιιι) Να αναφζρετε πόςα είναι και πϊσ ονομάηονται τα ηεφγθ των ομόλογων χρωμοςωμάτων  που 

διαφζρουν ανάμεςα ςτον Σωκράτθ και ςτθν Ξανκίππθ.                                                           (2x 0.5μ =1μ) μ:.....     

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

 

  

 

Οι διδάςκουςεσ                                                                                                                                Ο Διευκυντισ 

Ραναγιϊτα Ματςοφκα                                                                             

Έλενα Βαρνάβα                                                                                                Γρθγόρθσ Χατηθμάρκου 
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 ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 

χολική χρονιά 2015 - 2016 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΜΑΪΟΤ -  ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΟΔΗΓΙΕ: Να γράφετε μόνο με μπλε πέννα.  

                    Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (Tipp-Ex). 

                    Σο γραπτό αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες. 

                    Να απαντήσετε σε ΟΛΕ τις ερωτήσεις. 

 

 

ΜΕΡΟ Α΄: Αποτελείται απο τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση  (2.5) μονάδες (ύνολο 10 

μονάδες).  

Να απαντήσετε σε ΟΛΕ τις ερωτήσεις.   

 

Ερώτηση 1 

α) Να συμπληρώσετε τι αντιπροσωπεύουν τα μέρη 1 μέχρι 8 στο πιο κάτω σχήμα.(μον. 2) 

 

ΒΑΘΜΟ: .................................................. 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ: .......................................... 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ: ............................................. 

Ημερομηνία : 31/05/2016                                                                   Ώρα:  10:30 - 12:30 μ.μ. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΦΡΟΝΟ:  ΔΤΟ ΩΡΕ (120’ ΛΕΠΣΑ) 

Ονοματεπώνυμο: ............................................................................ Σμήμα:............. Αρ: ........... 

 

1: ………………………………………… 

2: ………………………………………… 

3: ………………………………………… 

4: ………………………………………… 

5: ………………………………………… 

6: ………………………………………… 

7: ………………………………………… 

8: ………………………………………… 
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β) Να γράψετε δύο (2) οργανίδια του κυττάρου όπου υπάρχει DNA.        (μον. 0.5) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

Ερώτηση 2 

α) Να ονομάσετε δύο (2) τρόπους μονογονίας.            (μον. 0.5) 

i)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

ii)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 
 

β) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.              (μον. 2) 

 

Είδος 

αναπαραγωγής Πλεονέκτημα Μειονέκτημα 

ΜΟΝΟΓΟΝΙΑ 

  

ΑΜΥΙΓΟΝΙΑ 

  

 

 

 

Ερώτηση 3 

α) ας δίνεται η πιο κάτω αλληλουχία αζωτούχων βάσεων της μιας αλυσίδας ενός 

τμήματος DNA. Να συπληρώσετε στα κενά διαστήματα την αλληλουχία των 

αζωτούχων βάσεων της συμπληρωματικής αλυσίδας του DNA.                             (μον. 1.25) 

 

5΄ C  G  A  A  T  3΄ 

3΄ __ __ __ __ __ 5΄ 
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β) ας δίνεται η εικόνα της αντιγραφής του DNA και δίπλα σας δίνονται τα στάδια της 

αντιγραφής του σε τυχαία σειρά στον πιο κάτω πίνακα. Να συμπληρώσετε την ορθή 

σειρά δίπλα από την περιγραφή του κάθε σταδίου τοποθετώντας τους αριθμούς 1 μέχρι 

5 στη δεξιά στήλη του πίνακα.            (μον. 1.25) 

    
 

Ερώτηση 4  

ας δίνεται το πιο κάτω σχήμα που απεικονίζει τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου.  

 
α) Να συμπληρώσετε τι αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα                              (μον. 1.75) 

   i) Υάση 1 ...............................................     1α............................................... 

                                                                                   1β................................................ 

                                                                                   1γ ...............................................  
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  ii) Υάση 2 ................................................   2α............................................... 

                                                                                  2β..............................................   ...................................... 

  

β) ε ποιο στάδιο                                       (μον. 0.75) 

i) γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός του DNA ......................................................................................... 

ii) το κύτταρο πραγματοποιεί τις συνήθεις κυτταρικές λειτουργίες και αρχίζει να 

αυξάνεται σε μέγεθος ............................................................................................................................. 

iii) το κύτταρο διπλασιάζει τους χλωροπλάστες, τα κεντροσωμάτια και τα 

μιτοχόνδριά του ....................................................................................................................................... 

 

                        

 

ΜΕΡΟ Β’: Αποτελείται απο τρεις (3) ερωτήσεις. 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες (ύνολο 15 

μονάδες).  

Να απαντήσετε σε ΟΛΕ τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 5 

α) ας δίνεται η πιο κάτω εικόνα ενός ζευγαριού ομόλογων χρωματοσωμάτων. Να 

απαντήσετε στα ερωτήματα i, ii και iii. 

 

i) Να γράψετε τον γονότυπο για όλα τα ζεύγη των αλληλόμορφων γονιδίων που 

παρουσιάζονται στην εικόνα.                                   (μον. 1.5) 

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

ii) Για ποιο/ούς χαρακτήρα/ες είναι ετερόζυγο το άτομο στην εικόνα σχήμα;     (μον. 0.5) 

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

iii) Να γράψετε τον φαινότυπο του πιο πάνω ατόμου για τους χαρακτήρες που σας 

δίνονται.                         (μον. 0.75) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

σ 

 

 
μ 
 

Κ 

 

 

 

 
μ 
 

Κ 

= σαρκώδη χείλη 

σ= λεπτά χείλη 

Μ= μεγάλη μύτη  

μ= μικρή μύτη  

Κ= καστανά μάτια 

κ= πράσινα μάτια 
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β) Η πιο κάτω εικόνα απεικονίζει τον καρυότυπο ενός οργανισμού.   Να απαντήστε στα 

ερωτήματα i, ii και iii.  

 

 

i) Να κυκλώσετε μόνο ένα ζευγάρι αυτοσωματικών χρωματοσωμάτων.     (μον. 0.25) 

ii) Σι ονομάζουμε ομόλογα χρωματοσώματα;                   (μον.0.75) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

iii. Ποιο είναι το φύλο του ατόμου στην εικόνα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας.                                     (μον. 1.25) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Ερώτηση 6 

Σο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει τη δομή του μορίου του DNA.  Να απαντήστε στα 

ερωτήματα α και β. 

α) Να συμπληρώσετε τι παριστάνουν οι ενδείξεις 1 μέχρι 6 με όλες τις λεπτομέρειες που 

χρειάζονται.                           (μον. 3) 

 

 

1: ………………………………………… 

2: ………………………………………… 

3: ………………………………………… 

4: ………………………………………… 

5: ………………………………………… 

6: ………………………………………… 
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β) Αν το ποσοστό της T (θυμίνης) σε ένα μόριο DNA είναι 45%, να βρείτε ποιο θα είναι το 

ποσοστό της G (Γουανίνης) στο ίδιο μόριο DNA. Να γράψετε την απάντησή σας και να 

τη δικαιολογήσετε με βάση όλα τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα από τη δομή του 

DNA.                    (μον. 2) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

Ερώτηση 7 

Πιο κάτω φαίνονται τα τέσσερα (4) στάδια της μίτωσης Α, Β, Γ, Δ σε τυχαία σειρά.  

Να απαντήσετε στα ερωτήματα α και β που ακολουθούν.  

 

  

 

 

 

 

 

 

α) Να ονομάσετε τις φάσεις Α μέχρι Δ.                                                                                      (μον.1) 

            Α: ………………………………… 

            Β: ………………………………… 

            Γ: …………………………………. 

           Δ: ………………………………… 

    

β) Να βάλετε στη σωστή  χρονική σειρά τις πιο πάνω φάσεις.                                        (μον. 1) 

             ………….………….  ……………………..…. ……………………..….  …………….……….. 

  

 

 
 

Δ 

 

Α Β Γ 
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γ) Σο πιο κάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τις δύο (2) κυτταρικές διαιρέσεις σε δύο (2) 

σωματικά κύτταρα (μείωση και μίτωση).  Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.  

                                          (μον. 3) 

 
 Είδος κσηηαρικής διαίρεζης  

Μείωζη Μίηωζη 

Είδος κσηηάρων ποσ παράγονηαι 

(απλοειδή/διπλοειδή) 

  

Σκοπός ποσ γίνεηαι 

1. 

 

 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Αριθμός κσηηαρικών διαιρέζεων 
  

Αριθμός κσηηάρων ποσ 

παράγονηαι 

  

Αριθμός τρωμαηοζωμάηων ζηα 

κύηηαρα ποσ παράγονηαι 

  

 

 

ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από ένα ερώτημα των δέκα (10) μονάδων.  

 

Ερώτηση 8 

Γνωρίζοντας ότι ο αλφισμός είναι μια κληρονομική πάθηση, να απαντήσετε στα 

ερωτήματα α, β και γ.  

α) Να ονομάσετε την χημική ουσία που απουσιάζει από τα κύτταρα των ατόμων με 

αλφισμό.                                 (μον. 0.5)  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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β) Να γράψετε δύο (2) προβλήματα που εμφανίζουν τα άτομα με αλφισμό.               (μον. 1) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

γ) Tο Μ συμβολίζει το γονίδιο για φυσιολογική παραγωγή μελανίνης και το μ το γονίδιο 

για μη-φυσιολογική παραγωγή μελανίνης.  

   

i)  Να χαρακτηρίσετε τα γονίδια Μ και μ (επικρατές ή υπολοιπόμενο).                  (μον. 1) 

  Μ: <<<<<<<<<<<<<<<..                            μ: <<<<<<<<<<<<<<<....... 

 

ii) Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα το φαινότυπο που αντιστοιχεί σε κάθε 

γονότυπο.                                                                                                                                    (μον. 1.5) 

Γονότυπος Υαινότυπος 

ΜΜ  

Μμ  

μμ  

      

iii) Ο Μίλτος και η Παρασκευή είναι φαινοτυπικά υγιή άτομα και αποκτούν παιδί με 

αλφισμό. Nα κάνετε την σχετική διασταύρωση των πιο πάνω ατόμων και να δείξετε 

τα αποτελέσματα που αναμένετε να πάρετε.                     (16 Φ 0,25 = μον. 4) 

Γονότυποι Γονέων:                           .....................<<<  Φ  <...........................< 

Γαμέτες Γονέων:                                <<....<.  <........<.     ................  .........<.... 

Γονότυποι απογόνων:                   <...<.....<   <<.....<...   <<........<  <........<<. 

Υαινότυποι απογόνων: ..........<.<.....<  <<...............<.  <<................<  <....................<<. 

Υαινoτυπική αναλογία:              <<<<<<<<<<<<   <..<.......<<< 

 

iv) Να ονομάσετε και να διατυπώσετε το νόμο του Mendel που ισχύει σ’αυτή την 

περίπτωση.                  (μον. 2) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

      

                                                                      Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

         

 

         Έλση Μαρνερίδου                



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε 
βαζκοιογείηαη κε δσόκηζη (2,5) κολάδες. Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης.  

         

1.  Να ζσμπληρώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηνλ θπηηαξηθό θύθιν ηνπ 
δσηθνύ θπηηάξνπ.                                                                                                (κ 2,5)     

 
 

ΣΑΓΗΟ ΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΕΩΗΚΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 

G1 ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….... 

S ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 

G2 ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 

…………………………. Γηαηξείηαη ην πεξηερόκελν ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. 
  

…………………………. Γηαηξείηαη ην θπηηαξόπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ θαη δεκηνπξγνύληαη 

δύν ζπγαηξηθά θύηηαξα. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

ΛΤΚΔΗΟ ΜΑΚΑΡΗΟΤ Γ΄ ΛΑΡΝΑΚΑ                                               ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016 

  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΨΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
  
  

         ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                        ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : Πέκπηε  26/05/2016  
     ΣαΣΑΞΖ: Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ                           XΡΟΝΟ : ΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΤΟ ΧΡΔ 

  
Όλνκα καζεηή/ηξηαο: ....................................................................  Σκήκα: .........  Αξηζκόο: …... 
  
Βαζκόο: ……../35, Βαζκόο: ……../20           Τπνγξαθή θαζεγεηή/ηξηαο: ………………………... 
  

ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΔΛΑΝΙ ΜΠΛΔ Ή ΜΑΤΡΟ 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (Tipp-Ex) Ή ΣΑΙΝΙΑ 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ                                                                          



 

 

2 

2.  (η) Να ονομάζεηε ηα ζηάδηα ηεο Μίησζεο Α -  Γ.                                                 (κ. 2) 

 

 

 

          Α: ………………………………………             Β: ……………………………………… 

          Γ: ………………………………………             Γ: ………………………………………    

      (ηη) Να βάιεηε ζηε ζφζηή ζειρά ηα ζρεδηαγξάκκαηα Α - Γ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ   

           ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο.                                             (κ. 0,5) 

          1: …..…          2: …..…          3: …..…          4: …..… 

3.  (η) Να ζσμπληρώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 - 7.                                                        (κ. 1,75) 

          1 ………………………. 

          2 ………………………. 

          3 ………………………. 

          4 ………………………. 

          5 ……………………….   

          6 ……………………….. 

          7 ………………………..    

 

                (ηη) Πνηνο είλαη ν ρόλος ησλ ρξσκαηνζσκάησλ;                                             (κ. 0,25) 

           ….…………………………………………………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………….……………. 

 (ηηη) Να αλαθέξεηε δύο δομικά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηνζσκάησλ.                  (κ. 0,5) 

         α) .…………………………………………………………………………………………. 

         β) .…………………………………………………………………………………………. 
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4.  (η) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ,                                                                  (κ. 1) 

         α) ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ; 

         ..…………………………………………………………………………………………….. 

         β) ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ; 

         .…………………………………………………………………………………………….. 

       (ηη) Σα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα παξηζηάλνπλ ηνπο δύν πηζαλνύο θαξπόηππνπο ηνπ 

         αλζξώπνπ. Πνηνο από ηνπο δύν αλήθεη ζε γσναίκα θαη γιαηί;                        (κ. 1)  

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ..……………………………………………………………………………………………… 

 
  (ηηη) Πόζα ζεύγη ομολόγφν τρφμαηοζφμάηφν ππάξρνπλ ζηα ζφμαηικά  θύηηαξα 
 

              κίαο  γπλαίθαο ;  ..............        ελόο  άληξα ;  ..............                    (κ. 0,5) 

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε 
βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

5.   α) ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο Α. 

          Να ονομάζεηε ηα κέξε 1-3.                                      (κ. 1,5)  

      

       1……………………………………….. 

       2……………………………………….. 

       3……………………………………….. 

 

       β) Πνηνο είλαη ν ρόλος ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη πνύ  

          ηε ζπλαληνύκε ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό;                (κ. 1) 

       ………………………………………………………………………………………………... 

       ..………………………………………………………………………………………………. 

       …..……………………………………………………………………………………………. 
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       γ) Πώο ονομάζεηαι ε πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από ηε κεησκέλε παξαγσγή ησλ   

           πξσηετληθώλ αιπζίδσλ β ηεο αηκνζθαηξίλεο Α;                                              (κ. 1) 

       ………………………………………………………………………………………………. 

       δ) Να γξάςεηε ηρία (3) ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε απηή ηελ   

           πάζεζε.                                                                                                       (κ. 1,5) 

       (η) …………………………………………………………………………………..………… 

       (ηη) ……………………………………………………………………………………...…….. 

       (ηηη) ………………………………………………………………………………………..….. 

6.  Να κειεηήζεηε ην ζρεδηάγξακκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο. 

     α) Να ονομάζεηε ηα κέξε ηνπ κνξίνπ DNA πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 

          1 – 4.                                                               (κ. 1) 

      1: ……………………………………….  

      2: ……………………………………….  

      3: ……………………………………….  

      4: ……………………………………….  

      β) Να ζσμπληρώζεηε ηα πην θάησ:                 (κ. 1,25) 

      ύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ DNA, ην κόξην ηνπ DNA 

      απνηειείηαη από δύν αληηπαξάιιειεο αιπζίδεο πνπ  

      ζηξέθνληαη ε κηα γύξσ από ηελ άιιε ζρεκαηίδνληαο  

      κηα …………….. έιηθα. 

      Κάζε αιπζίδα είλαη θηηαγκέλε από ελσκέλεο  

      επαλαιακβαλόκελεο ππνκνλάδεο πνπ  

      νλνκάδνληαη ……………………… . 

      Κάζε λνπθιενηίδην, ζην κόξην ηνπ DNA, δηαθέξεη 

      σο πξνο έλα άιιν κόλν σο πξνο ηελ …………………………… . 

      Οη δύν αιπζίδεο ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο κε ρεκηθνύο  

      δεζκνύο ……………… πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ απέλαληη          

     ……………….……… βάζεσλ. 

     γ) Να γράυεηε ηην αλληλοστία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο   

     αιπζίδαο ελόο ηκήκαηνο ηνπ DNA πνπ απνηειείηαη από ηελ παξαθάησ αιιεινπρία   

     αδσηνύρσλ βάζεσλ, ζτεδιάζονηας και ηοσς δεζμούς σδρογόνοσ πνπ ζπλδένπλ   

     ηηο αδσηνύρεο βάζεηο ζηηο δύν αληηπαξάιιειεο αιπζίδεο ηνπ κνξίνπ:            (κ. 2,75) 

 

                        5΄   Α     T      T       G     G      C      A      A      C      C      C   3΄ 

                        3΄   _      _      _       _      _       _      _       _      _       _      _    5΄ 

T 

C 

C 
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7. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηνλ αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ   

        ζε ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                                                                            (κ. 3)      
 

  
Οργαληζκός 

  
Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα 

  
Αρηζκός  

  
δεσγώλ 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα 

  
Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηοσς γακέηες 

  
Αρηζκός  

  
οκοιόγωλ 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηοσς γακέηες 

Αραβόζηηος    10     

Γάηα      19   

ηηάρη  42       

θύιος    39     

                                             

 β) Να γξάςεηε δύο (2) πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο  γίλεηαη ε κίησζε ζηνλ άλζξσπν.  

                                                                                                                                   (κ. 1) 

        1. ……………………………………………………………………………………………. 

        2. ……………………………………………………………………………………………. 

    γ) Γιαηί γίλεηαη ε κείσζε;                                                                                    (κ. 0,5) 

           …………………………………………………………………………………..………… 

    δ) Να αλαθέξεηε δύο (2) ομοιόηηηες κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.                (κ. 0,5) 

       1. ……………..……………………………………………………………………………… 

        …..…………………………………………………………………………………………… 

       2. ……..……………………………………………………………………………………… 

        ……..………………………………………………………………………………………… 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηειείηαη από έλα ερώηεκα ηωλ δέθα (10) κολάδωλ.  

8.  α) Να ζσμπληρώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε νκάδεο    

         αίκαηνο.                                                                                                          (κ. 1,5) 

Οκάδα αίκαηνο 

Πηζαλνί Γνλόηππνη 
 Οκάδεο αίκαηνο 

 ζηηο νπνίεο κπνξνύλ 

 λα δώζοσλ αίκα 

 Οκάδεο αίκαηνο από ηηο νπνίεο κπνξνύλ 

 λα πάροσλ αίκα 

         Α       

         Β       
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 β)  Γπλαίθα νκάδαο αίκαηνο O παληξεύεηαη άλδξα νκάδαο αίκαηνο AB. 

          1. Να γξάςεηε ηνλ γνλόηππν: ηεο γπλαίθαο : ..…........ ηνπ άλδξα : …..........(κ. 0,5) 

          2. Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.  

                                                            Γ Η Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Ζ 

                                                     Ρ :  ..............  Υ  ...............                                              

 

                                          Γακέηεο :                                                    

                                                                                                                          

                                F1 : γνλόηππνη :                                                                    (κ. 1,75) 

 

                                      θαηλόηππνη : 

 

                                                       Πιθανόηηηες για παιδί με ομάδα Ο : .…........... (κ. 0,5)   

      γ) Γπλαίθα θαλαζζαιμική παληξεύεηαη άληξα πνπ θέξεη ην ζηίγμα ηεο κεζνγεηαθήο   

         αλαηκίαο. (Γ:  θπζηνινγηθό γνλίδην, δ: παζνινγηθό γνλίδην) 

         (η) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο  ηεο γπλαίθαο : ..…..... ηνπ άλδξα : …....... (κ. 0,5) 

         (ηη) Να βξείηε θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα λα   

          γελλεζεί παηδί κε ζαιαζζαηκία.                                                                                                

                                                              Γ Η Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Ζ 

                                                      Ρ :  ..............   Υ  ..............   

 

                                           Γακέηεο : 

 

                                F1 : γνλόηππνη :                                                                      (κ. 1,5) 

 

                                      θαηλόηππνη : 

                                                     Πιθανόηηηες για θαλαζζαιμικό παιδί: .…........... (κ. 0,5) 

      δ) αο δίλεηαη δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα   

          απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα.  

(η) Να γξάςεηε δύο (2) επηθξαηή γνλίδηα:                                  (κ. 1)            

    1. ………..…….     2. ……..………. 

(ηη) Να γξάςεηε δύο (2) δεύγε γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν είλαη    

     εηερόζσγο. 

     1. ………..…….     2. ………..……. 
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          (ηηη) Να γξάςεηε δύο (2) δεύγε γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν είλαη ομόζσγο. 

                                                                                                                                (κ. 0,5)            

                1. ………..…….     2. ……..………. 

      ε) Ποιοι ραξαθηήξεο νλνκάδνληαη κληρονομικοί; Γώζηε ένα (1) παξάδεηγκα.               

                                                                                                                                   (κ. 1)  

       ………...……………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

    ζη) Ποια γνλίδηα νλνκάδνληαη αιιειόκνξθα;                                                (κ. 0,75) 

       ………………………………………………………………………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………………... 

         

 
 
 
 
 
                                                                                                                Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 
 
                                                                                                            Δπάγγεινο Δπαγγέινπ 
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ΛΤΚΔΙΟ ΒΔΡΓΙΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

       

 

ΒΑΘΜΟ: _____________ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: __________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ___________ 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄  ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Ηκεροκελία: Πέκπηε, 02.06.2016                      Ώρα: 7.45 π.κ.  

                 σλοιηθός Υρόλος:2 ώρες 

Ολοκαηεπώλσκο: _____________________________________________  

Σκήκα: ______    Αρ:____  

 

ΟΓΗΓΙΔ:  Να γράθεηε κόλο κε κπιε ή καύρε πέλα.  

  Γελ επηηρέπεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σιηθού. 

 

  Σο γραπηό αποηειείηαη από 11 ζειίδες. 
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ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
                   κε δσόκηζε (2.5) κνλάδεο. 
                   Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

Δρώηεζε 1: 

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β Αληηζηοίτηζε 

1. Πξόθαζε Ι 

 
α) ε θάζε θύηηαξν ηα ρξσκαηνζώκαηα 
επζπγξακκίδνληαη ζην θέληξν ηνπ θπηηάξνπ 
(ηζεκεξηλό επίπεδν) όπσο θαη θαηά ηε 
κεηάθαζε ηεο κίησζεο. 
 

 
 
 
1 ………. 

2. Αλάθαζε Ι 

 
β) ε θάζε θύηηαξν θάζε ρξσκαηόζσκα 
ρσξίδεηαη ζε δύν αδειθέο ρξσκαηίδεο, πνπ 
θηλνύληαη πξνο ηνπο αληίζεηνπο πόινπο ηνπ 
θπηηάξνπ. 
 

 
 
2 ………… 

 
3. Πξόθαζε ΙΙ  

 
γ) Σα 4 δηπιαζηαζκέλα λεκάηηα ρξσκαηίλεο 
ζπκππθλώλνληαη θαη ηα 4 ρξσκαηνζώκαηα, 
πνπ πξνθύπηνπλ, γίλνληαη νξαηά 
ζρεκαηίδνληαο 2 ηεηξάδεο ( 2 δεύγε 
νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ). 
 
Η ππξεληθή κεκβξάλε αξρίδεη λα 
θαηαζηξέθεηαη. 
 

 
 
 
 
3 ………… 

4. Μεηάθαζε ΙΙ  

 
δ) Σα νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα θηλνύληαη 
πξνο ηνπο αληίζεηνπο πόινπο ηνπ 
θπηηάξνπ. 
 

 
 
4 …………. 
 

5. Αλάθαζε ΙΙ 

 
ε)  ε θάζε θύηηαξν ε ππξεληθή κεκβξάλε 
θαηαζηξέθεηαη. 
 

 
5…………... 

                                                                                           (5Χ 0.5μ=2.5μ) 

Δρώηεζε 2: 

(α) Να εμεγήζεηε ηνλ όξν οκόιογα ρξσκαηνζώκαηα.     

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

(1Χ 0.5 μ=0.5 μ) 
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(β) Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο παξαθάησ όξνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζην παξαθάησ ζρήκα :      

DNA , ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑ, ΑΓΔΛΦΔ ΥΡΩΜΑΣΙΓΔ, ΚΔΝΣΡΟΜΔΡΙΓΙΟ 

 

(4Χ 0.5 μ=2.0 μ) 

Δρώηεζε 3: 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:         

Οργαληζκός 

Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα 

Αρηζκός δεσγώλ 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα 

Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα γελλεηηθά 

θύηηαρα 

ΚΤΛΟ 78   

ΑΛΟΓΟ  32  

ΚΑΓΚΟΤΡΟ 12   

(6 X 0.25 μ = 1.5 μ) 

(β) (i) Ση νλνκάδνπκε θσιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα; 

… ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

           (1Χ 0.5μ = 0.5μ) 
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(ii) πόζα είλαη  ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζηνλ άλζξσπν;   

….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

           (1Χ 0.5μ = 0,5μ) 

Δρώηεζε 4: 

(α) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη νη γνλόηππνη (ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα) ελόο αηόκνπ γηα 

ηέζζερα (4) ραξαθηεξηζηηθά.  Να γξάςεηε ηνλ θαηλόηππν γηα ην θάζε ραξαθηεξηζηηθό.  

Γολόησπος Φαηλόησπος 

Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή (Κ) Γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή (θ)  

Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ (ε) Με πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ (Δ)  

Αλαδίπισζε γιώζζαο (Α) Αλαδίπισζε γιώζζαο (Α)  

Μαύξα κάηηα (Μ) Γαιάδηα κάηηα (κ)  

(4Χ 0.5μ =2μ) 

(β) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηα αιιειόκορθα γολίδηα.      

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ0.5μ = 0.5μ) 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηρεης (3) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
πέληε (5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιες ηηο εξσηήζεηο. 
 

Δρώηεζε 5: 

(α) Τπάξρνπλ δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: Μίησζε θαη Μείσζε.  Να γξάςεηε δύν (2) 

δηαθνξέο ζηα δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.      

Δίδος θσηηαρηθής δηαίρεζες Μίηωζε Μείωζε 

1ε δηαθνξά 

 

 

  

2ε δηαθνξά 

 

 

  

(4Χ0.5μ =2μ) 
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(β) Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο :  

 

 

 

 

 

 

 

i) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                            (2Χ0.5μ=1μ) 

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ii) ε πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ γίλεηαη απηό ην είδνο δηαίξεζεο ;        (1Χ0.5μ = 0.5) 

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

iii) Αλ ήηαλ αλζξώπηλα ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα, πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα πεξηείραλ;  

………………………………………………………………………………………………….……….  

(1Χ0.5μ = 0.5) 

 

(γ) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε κίησζε γηα ηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.         

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

           (2Χ 0.5μ= 1μ) 
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Δρώηεζε 6: 

ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηρηώλ (3) νξγαληζκώλ (Α, Β θαη Γ). 

Οργαληζκός Α Οργαληζκός Β Οργαληζκός Γ 

 
 

 

 
 

(α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο.          

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ0.5μ=0.5μ) 

(β) Πνηνο θαξπόηππνο από ηνπο πην πάλσ κπνξεί λα αλήθεη ζε άλζξσπν;  

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.        

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

……………………………………………………………………………………………….………… 

(2Χ 0.5μ= 1μ) 

(γ) Ο πην πάλσ θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ αλήθεη ζε άλδξα ή γπλαίθα; 

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.       

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

 (2Χ 0.5μ= 1μ) 
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(δ) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα θύηηαξν ελόο δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ, πνπ βξίζθεηαη 

ζε θάπνην ζηάδην θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 

  

Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε: 

(i) ε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ζε πνην ζηάδην ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο βξίζθεηαη 

ην πην πάλσ θύηηαξν; 

Δίδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: ..……………………………………………………………………… 

ηάδην: .……………………………………………………………………………………………… 

(2Χ 0.5μ = 1μ) 

(ii) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ην κεηξηθό θύηηαξν από ην νπνίν πξνήιζε ην θύηηαξν ηεο 

πην πάλσ εηθόλαο; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ 0.5μ = 0.5μ) 

ε) αο δίλεηαη έλα δεύγνο νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ελόο πνληηθνύ.   

Να γξάςεηε έλα (1) δεύγνο γνληδίσλ γηα ην νπνίν ην άηνκν είλαη νκόδπγν θαη έλα (1) δεύγνο 

γνληδίσλ γηα ην νπνίν ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν. 

Οκόδπγν: …………………………………………… 

Δηεξόδπγν: ……………………………………………  

 

(2Χ 0.5μ = 1μ) 
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Δρώηεζε 7: 

ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.  Να 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

(α) Ση αληηπξνζσπεύνπλ ηα πην θάησ: 

Φάζε 1: ………………………………….. 

Φάζε 2: ………………………………….. 

(2 Χ 0.25μ =0.5μ) 

(β) Να νλνκάζεηε ην ηάδην 2 θαη λα πεξηγξάςεηε 

ηα γεγνλόηα, πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηάδην απηό. 

Ολνκαζία ηαδίνπ 2: …………………………….. 

(1 Χ 0.25μ =0.25μ) 

Πεξηγξαθή γεγνλόησλ: ……………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 (1 Χ 0.5μ =0.5μ) 

 

(γ) Σα πην θάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ζηάδηα ηεο Μίησζεο.  Κάησ από θάζε εηθόλα λα 

γξάςεηε ην ζηάδην (Α,Β,Γ ή Γ όπσο θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα), πνπ αληηπξνζσπεύεη ε 

θάζε εηθόλα. 

 
 

Γξάκκα ζηαδίνπ: ……………. Γξάκκα ζηαδίνπ: ……………. 

  

Γξάκκα ζηαδίνπ: ……………. Γξάκκα ζηαδίνπ: ……………. 

(4Χ 0.5μ = 2μ) 
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(δ) Να αλαθέξεηε πνην είλαη ην απνηέιεζκα: 

(i) ηεο Μίησζεο, θαη 

…..……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) ηεο Κπηηαξνπιαζκαηηθήο Γηαίξεζεο;        

…..……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(2Χ 0.5μ = 1μ) 

 

 (ε) Έλα ζπγαηξηθό θύηηαξν, κεηά από έλα αξηζκό θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ, κπνξεί αληί 

λα πξνρσξήζεη ζε έλα λέν θπηηαξηθό θύθιν, λα δηαθνξνπνηεζεί.  Να εμεγήζεηε ηνλ όξν 

δηαθνξνπνίεζε. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(1Χ 0.75μ = 0.75μ) 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

Δρώηεζε 8: 

Έλαο βηνιόγνο κειεηά ηνλ ηξόπν, πνπ θιεξνλνκείηαη ν αιθηζκόο ζηνπο αλζξώπνπο.  Σα 

ζρεηηθά γνλίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο: 

Α = Γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο  

α = Γνλίδην, πνπ δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο 

(α) Να ραξαθηεξίζεηε ηα γνλίδηα Α θαη α (επηθξαηέο ή ππνιεηπόκελν). 

(i) Α: ……………………………… (ii) α: ……………………………… 

         (2Χ 0.5μ = 1μ) 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηνλ θαηλόηππν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

γνλόηππν. 

Γολόησπος Φαηλόησπος 

ΑΑ  

Αα  

αα  
           (3Χ 0.5μ = 1.5μ) 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ην πην πάλσ πξόηππν θιεξνλνκηθόηεηαο νλνκάδεηε «επηθξαηήο». 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

           (1Χ 0.5μ = 0.5μ) 

 

(δ) Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε (i), όηαλ θαη νη δύν γνλείο είλαη εηερόδσγοη: 

Φαηλόηππνη Γνλέσλ:  Τγηήο    Τγηήο 

Γνλόηππνη Γνλέσλ:  ………………  Υ  ……………… 

Γακέηεο Γνλέσλ:  ………      ………  ………      ……… 

Γνλόηππνη απνγόλσλ: ………      ………  ………      ……… 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ: ………      ………  ………      ……… 

Φαηλνηππηθή αλαινγία:  ………………………………… …………… 
          (5 Χ 0.5μ = 2.5μ) 

(ii) όηαλ ν έλαο γνληόο είλαη νκόδπγνο πγηήο θαη ν άιινο κε αιθηζκό: 

Φαηλόηππνη Γνλέσλ:  Τγηήο     Με αιθηζκό 

Γνλόηππνη Γνλέσλ:  ………………  Υ  ……………… 

Γακέηεο Γνλέσλ:  ………      ………  ………      ……… 

Γνλόηππνη απνγόλσλ: ………      ………  ………      ……… 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ: ………      ………  ………      ……… 

Φαηλνηππηθή αλαινγία:  ………………………………… …………… 
          (5 Χ 0.5μ = 2.5μ) 
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(ε) Να νλνκάζεηε ηνλ 2ν Νόκν ηνπ Mendel, πνπ εμάγεηαη από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε. 

………………………………………………………………………………………………………… 
           (1 Χ1μ = 1μ) 

(ζη) Να αλαθέξεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ελόο αηόκνπ, πνπ έρεη αιθηζκό. 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

           (2Χ 0.5μ = 1μ) 

 

 

 

 

 

 

         O Γηεπζύλσλ 

 

         Γηώξγνο Ισαλλίδεο 



1 

 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ                

ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                         ΣΑΞΗ: Α’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/ 2016                                                                              ΦΡΟΝΟ: 60 λεπτά 

 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ:………………………………….   

ΒΑΘΜΟ ΟΛΟΓΡΑΥΩ: …………………………………………                                                                        

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………… ΣΜΗΜΑ:  ………. ΑΡ.: …. 

 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ:  Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε 
μόνο με μπλε μελάνι.   
Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού (tip–ex).  
Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  (8) ζελίδερ. 
  
ΜΔΡΟΣ Α΄: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2,5) μονάδερ. 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 
 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 

α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:  (μ.1,5) 

Απινεηδέο θύηηαξν: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Βιαζηνθύηηαξα: ……..………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

β) Σηνλ θύθιν δσήο ηνπ θπηηάξνπ ε θάζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο αθνινπζεί 

ηε κεζόθαζε. Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο κε ηε ρξνληθή 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ.  (μ.1) 

 

1ν ………………………………………………………………………………………. 

 

2ν ………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 

  

35 20 

  



2 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:  (μ.1,5) 

Ακθηγνλία: ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Δξκαθξόδηηνο νξγαληζκόο: ................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

β) Να ζπκπιεξσζεί ν πην θάησ πίλαθαο πνπ αλαθέξεηαη ζε ηξόπνπο 

κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο.  (μ.1) 

 

Τξόπνο κνλνγνληθήο 
αλαπαξαγσγήο 

Παξάδεηγκα Οξγαληζκνύ 

 

 
…………………………… 

 

 

 

 

 

Γηρνηόκεζε 

 
……………………………. 

 

 
 
…………………………… 

 

Σπνξηνγνλία 

 
……………………………. 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

α) Αθνύ δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην θείκελν πνπ αθνινπζεί λα ζπκπιεξώζεηε 
ηνλ πίλαθα. (μ.1,5) 
«Ο Μενέλαος πάζτει από μεζογειακή αναιμία, έτει ύυος 1,90m, ένα όμορθο 
μακρόζηενο πρόζφπο με πράζινα μάηια και μια γοηηεσηική οσλή ζηο θρύδι. 
Έτει ένα ηαηοσάζ ζηο τέρι, ίδιο με ηοσ παηέρα ηοσ και γσμνάζεηαι ενηαηικά ώζηε 
να “ζτημαηίζει” ηοσς μύες ηοσ.» 
 

Κληπονομικά σαπακηηπιζηικά Δπίκηηηα σαπακηηπιζηικά 
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β) Γίλνληαη νη γνλόηππνη: Λι, ΜΜ, ιι, ΓΓ, Γγ. 

i) Να γξάςεηε ηνπο εηεξόδπγνπο: ………………………………………… (μ.0,5) 

ii) Πνην/α είλαη ην/ηα ππνιεηπόκελν/α γνλίδην/α; …………………………    (μ.0,5)             

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

Σηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο ππνζεηηθνύ 
είδνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ν θαξπόηππόο ηνπ. Με βάζε ηελ 
εηθόλα, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

i) Πνηα από ηα ρξσκαηνζώκαηα ζπληζηνύλ δεύγε νκόινγσλ 

ρξσκαηνζσκάησλ; (μ.1) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

ii) Να γξάςεηε δύο (2) θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ επηινγή ησλ 
δεπγώλ ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ.   (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

iii) Πνηα από ηα ρξσκαηνζώκαηα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηα θπιεηηθά 
ρξσκαηνζώκαηα απηνύ ηνπ ππνζεηηθνύ είδνπο;  (μ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

iv) Να ηνπνζεηήζεηε ηα δεύγε ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηε ζσζηή 

ζεηξά ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ θαξπόηππν απηνύ ηνπ νξγαληζκνύ.   (μ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1     2     3       4           5          6         7           8          9          10          
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ΜΔΡΟΣ Β΄: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ. 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 5 

α) Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ε δνκή ηεο αηκνζθαηξίλεο. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ 

νη αξηζκνί 1 – 3.  (μ.0,75) 

       

 

 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………... 

 

β) i) Πόηε θαη γηαηί παξνπζηάδεηαη ζηνλ άλζξσπν ε πάζεζε ηεο β κεζνγεηαθήο 

αλαηκίαο;  (μ.1) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ii) Να νλνκάζεηε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο β κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ώζηε 

λα πξνιαβαίλνληαη νη βαξηέο εθδειώζεηο ηεο λόζνπ.  (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

γ) i) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηε β κεζνγεηαθή αλαηκία. 

Σπκβνιίδνπκε κε Θ ην θπζηνινγηθό γνλίδην θαη θ ην παζνινγηθό γνλίδην γηα ηε  

β κεζνγεηαθή αλαηκία.  (μ.0,75) 

 

Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

………………… Φπζηνινγηθόο 

………………… Φνξέαο 

………………… Αζζελήο 

 

ii) Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε κηαο θνπέιαο πνπ έρεη ην ζηίγκα ηεο β 

κεζνγεηαθήο αλαηκίαο κε άηνκν πνπ πάζρεη από β κεζνγεηαθή αλαηκία θαη ηελ 

πηζαλόηεηα, απηό ην δεπγάξη, λα απνθηήζεη παηδί κε ηε λόζν.   

   
Γνλόηππνη γνλέσλ:   ………….  Χ  ………….      (μ.0,25) 

Φαηλόηππνη γνλέσλ:  ♂ β μεζογειακήρ αναιμίαρ ♀ζηίγμα β μεζογειακήρ αναιμίαρ 

Γακέηεο γνλέσλ:  ………        ………        ……… ………     (μ.0,5) 

1 

2 

3 
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       (μ.1) 

 

 

 

Πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε ηε λόζν: ………………………     (μ.0,25) 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 6 

α) Πην θάησ απεηθνλίδνληαη ηα ζηάδηα ηεο κηησηηθήο δηαίξεζεο, ζε θύηηαξα 

ξίδαο θξεκκπδηνύ.      

ι) Να αλαγλσξίζεηε ηα ζηάδηα Α – Δ. 

 (μ.1,25)                                                       

 

Α……………………………………… 

Β……………………………………… 

Γ……………………………............... 

Γ…………………………………….... 

Δ………………………………………. 

 

 

ii) Να ηνπνζεηήζεηε απηά ηα ζηάδηα κε ηε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία 

ζπκβαίλνπλ.  (μ.1,25) 

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

 

iii) Να πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία ηα ζηάδηα Α θαη Δ.  (μ.1) 

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

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

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

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

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαο ηπειρ (3) δηαθνξέο κεηαμύ 
κεησηηθήο θαη κηησηηθήο δηαίξεζεο. (μ.1,5) 

 

Α/Α Σςγκπινόμενο 

σαπακηηπιζηικό 

Μείυζη Μίηυζη 

1. Απιθμόρ κςηηαπικών 
διαιπέζευν 

 

………………………… 

 

………………………… 

Γακέηεο   
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2. Απιθμόρ θςγαηπικών 
κςηηάπυν 

 

………………………… 

 

………………………… 

3. Απιθμόρ 
σπυμαηοζυμάηυν 
ζηα θςγαηπικά 
κύηηαπα ζε ζσέζη με 
ηο μηηπικό 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 7 

α) Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα 

ρξσκαηνζώκαηα: 

i) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο  

1 – 5, ηνπ ζρήκαηνο.  (μ.1,25) 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

ii) Να αλαθέξεηε μια (1) ιεηηνπξγία ησλ ρξσκαηνζσκάησλ.  (μ.0,25) 

……………………………………………………………………………………………                                                                                          

 
β) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ κπηδειηάο πήξακε 290 θπηά κε ζπέξκαηα 
θίηξηλνπ ρξώκαηνο θαη 90 θπηά κε ζπέξκαηα πξάζηλνπ ρξώκαηνο.  
i) Να γξάςεηε ηνπο γνλνηύπνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα 
δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα απηά.   
 
Γνλόηππνη γνλέσλ:   ………….  Χ  ………….      (μ.0,5) 

Γακέηεο γνλέσλ:  ………        ………        ……… ………     (μ.0,5) 

       (μ.1) 

 

 

 

Γνλνηππηθή αλαινγία: …………………………………………………… (μ.0,5) 

 Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel εθαξκόδεηαη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; 

 (μ.0,25) 

……………………………………………………………………………………………  

 Να ηνλ δηαηππώζεηε. (μ.0,75) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Γακέηεο   
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ΜΔΡΟΣ Γ΄ 
Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν δέκα (10) μονάδυν. 

ΔΡΩΤΗΣΗ 8 

α) Σην ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε επαλαιακβαλόκελε ππνκνλάδα ζηελ 
αιπζίδα ηνπ DNA. 
 

i) Να ηελ νλνκάζεηε.    (μ.0,25) 

………………………………………………………. 

ii) Να νλνκάζεηε ηα κέξε  1 – 3.   (μ.0,75) 

1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

3…………………………………………………….. 

β) i) Σε πoην ζηάδην ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ν 

απηνδηπιαζηαζκόο ηνπ DNA;  (μ.0,25) 

…………………………………………………………………………………………… 

ii) Να νλνκάζεηε ηπία (3) είδε κνξίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αληηγξαθή 

ηνπ DNA.  (μ.0,75) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

iii) Να πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία ηα βήκαηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA, κε ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ.  (μ.2,5) 

 

Βήκα 1ν…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Βήκα 2ν…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Βήκα 3ν…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Βήκα 4ν…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Βήκα 5ν…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 
γ) Γίλεηαη ε αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ελόο ηκήκαηνο DNA. Να 
γξάςεηε ηελ αιιεινπρία αδσηνύρσλ βάζεσλ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ ηνπ 
θιώλνπ.  (μ.1) 
 
 5΄ A C C G G G T A A C 3΄ 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

1 

2 

3 
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δ) Έλα ηκήκα δίθισλνπ κνξίνπ DNA απνηειείηαη από 400 λνπθιενηίδηα θαη 
πεξηέρεη 35% θπηνζίλε. Να ππνινγίζεηε: 
i) Tν πνζνζηό ησλ ηεζζάξσλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ζε απηό ην ηκήκα ηνπ 
κνξίνπ. Να γίνοςν και να δικαιολογηθούν οι ππάξειρ.  (μ.1) 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
ii) Τν ζύλνιν ησλ δεζκώλ πδξνγόλνπ απηνύ ηνπ ηκήκαηνο DNA. Να γίνοςν 
και να δικαιολογηθούν οι ππάξειρ.   (μ.1) 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ε) i) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο νκάδεο αίκαηνο. 
 (μ.2) 
 

Οκάδα αίκαηνο Αληηζώκαηα 
(Σπγθνιιεηίλεο) 

Αληηγόλα 
(Σπγθνιιεηηλνγόλα) 

Γνλόηππνη 

ΑΒ  

………………… 

 

…………………….. 

 

…………………… 

Β  

……………….... 

 

…………………….. 

 

…………………… 

 

ii) Να γξάςεηε δύο (2) πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ρξήζηκε ε γλώζε ησλ 
νκάδσλ αίκαηνο.  (μ.0,5) 
 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                         Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                      Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ 

Γηάληζηνπ – Κπξηαθνύ Αιίλα    Παξαζθεπάο Παληειή Β.Γ.     Λντδίδεο Πέηξνο    
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ «ΣΑΟ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ               ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 
 
        ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 - 2016 

  
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                         ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ. 

 

ΣΑΞΗ: Α΄   

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………… 

 

 

ΣΜΗΜΑ:……………….. Αρ.: ……………….. 

 

 

ΒΑΘΜΟ:  ………………………………… 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………………. 

 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………… 
 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 30.05.16 

 
Γενικές οδηγίες: 

 Να γξάςεηε κε κπιε πέλλα  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή δηνξζσηηθήο ηαηλίαο 
 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο 

 

 

ΜΔΡΟ Α : ΤΝΟΛΟ  ΓΔΚΑ (10) ΜΟΝΑΓΔ 

Δρωτήσεις 1-4. Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 
δσόμιζη (2,5) μονάδες. 

 

Δρώτηση  1 

Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηνλ θπηηαξηθό θύθιν. Να απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

Μ 

ΚΓ 



2 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο θάζεηο 1 θαη 2 ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

Φάζε 1: ……………………………………………………………………………….. 

Φάζε 2: ……………………………………………………………………………….. 

         (2 Υ 0,25 = 0.5κ) 

(β) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα Μ θαη ΚΓ ηεο θάζεο 2 ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

ηάδην Μ : …………………………………………………………………………….. 

ηάδην ΚΓ: ……………………………………………………………………………. 

         (2 Υ 0,25 = 0.5κ) 

(γ) Να ζεκεηώζεηε ην ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ θαηά ην νπνίν ζπκβαίλεη 

ζην θύηηαξν θάζε κία από ηηο  πην θάησ δηαδηθαζίεο.                                                                                                               

 i. Γηπιαζηάδεηαη ην DNA .    ………………………………………………………… 

ii. Γηακνηξάδεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ ππξήλα ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα. …………               

iii. Γηακνηξάδεηαη ην θπηηαξόπιαζκα ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα. ………………….. 

iv. Σν θύηηαξν αξρίδεη λα απμάλεηαη ζε κέγεζνο. ………………………………… 

            (4 Υ 0,25 = 1κ) 

 

(δ) Να δηαβάζεηε ηηο πην θάησ δειώζεηο θαη λα ζεκεηώζεηε √ αλ είλαη ζσζηέο 

ή  Χ αλ είλαη ιάζνο.  

Α/Α ΓΗΛΩΗ ωστό (√) 
ή Λάθος (Υ) 

1. Ζ κίησζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ. 

 

2. Ζ δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ είλαη ίδηα ζε όια 

ηα είδε θπηηάξσλ όισλ ησλ νξγαληζκώλ. 

 

      

         (2 Υ 0,25 = 0,5κ) 
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Δρώτηση  2 

Σα πην θάησ ζρήκαηα απεηθνλίδνπλ ηέζζεξα ζηάδηα (Α-Γ) ηεο κίησζεο, ζε 

ηπραία ζεηξά. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα Α έσο Γ ηεο κίησζεο όπσο θαίλνληαη ζην πην 

πάλσ ζρήκα. 

Α : …………………………………………….. Β:……………………………………. 

Γ: ……………………………………………… Γ: …………………………………… 

            (4 Υ 0,5 = 2κ) 

(β) Να ζεκεηώζεηε ηα πην πάλσ ζηάδηα Α έσο Γ κε ηε ζσζηή δηαδνρηθή ζεηξά, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο.  

…………… …………… ………….. ………….. 

           (1 Υ 0,5 = 0,5κ) 

Α Β 

 

 

Γ Γ 
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Δρώτηση  3 

Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηε δνκή ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ. Να απαληήζεηε 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ . 

 

  

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 6 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο. 

1:…………………………….. 2:……………………….. 3 :………………………. 

4:…………………………….  5 :………………………. 6:……………………….. 

        (6 Υ 0,25 = 1,5κ) 

 

(β) Να νλνκάζεηε ηε θάζε θαη ην ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ θαηά ην νπνίν 

ηα ρξσκαηνζώκαηα αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηά ζην νπηηθό κηθξνζθόπην. 

ΦΑΖ : ……………………………………………………………………………… 

ΣΑΓΗΟ: …………………………………………………………………………….. 

        (2 Υ 0,25  = 0,5κ) 

 

(γ) Να αλαθέξεηε έλαλ (1) ξόιν ηνπ DNA . 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

          (1 Υ 0,5 = 0,5κ) 

 

 

 

 

 

         1       

2 

 3 

4 

      5 

6 
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Δρώτηση  4 

Ο Αιθηζκόο είλαη κηα θιεξνλνκηθή πάζεζε. ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από 

Αιθηζκό παξαηεξείηαη κεησκέλε παξαγσγή ή έιιεηςε κειαλίλεο. 

(α) Να ζεκεηώζεηε ηξία (3) θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ από Αιθηζκό. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                                               (3 Υ 0,25 = 0,75κ) 

(β) Να ζεκεηώζεηε έλα (1) πηζαλό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ  ηα άηνκα 

πνπ πάζρνπλ από Αιθηζκό. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                                               (1 Υ 0,25 = 0,25κ) 

 

(γ) Σα αιιειόκνξθα γνλίδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή κειαλίλεο ζηνλ 

άλζξσπν είλαη ηα : Α , ην  γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ θαλνληθή παξαγσγή  

κειαλίλεο θαη   α ,ην  γνλίδην πνπ εκπνδίδεη ηελ παξαγσγή κειαλίλεο (γνλίδην 

ηνπ αιθηζκνύ). 

ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ην γνλόηππν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

θαηλόηππν.  

ΓΟΝΟΣΤΠΟ ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ 

 ΑΛΦΗΚΟ ΑΣΟΜΟ 

 ΤΓΗΔ ΑΣΟΜΟ 

 ΤΓΗΔ ΑΣΟΜΟ - ΦΟΡΔΑ ΣΟΤ 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟΤ ΓΟΝΗΓΗΟΤ 

                                                                                                     

                                                                                                     (3 Υ 0,5 = 1,5κ) 
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ΜΔΡΟ Β : ΤΝΟΛΟ ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) ΜΟΝΑΓΔ 

Δρωτήσεις 5-7. Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. 

              Δρώτηση  5 

(α) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη δύν θαξπόηππνη (1,2). Ο έλαο 

θαξπόηππνο αλήθεη ζε γάηα θαη ν άιινο ζε άλζξσπν. Να απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

i) Να ζεκεηώζεηε πνηνο από ηνπο δύν πην πάλσ θαξπόηππνπο (1,2) κπνξεί 

λα αλήθεη  ζε άλζξσπν. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                       (2 Υ 0,5 = 1κ) 

ii) Να ζεκεηώζεηε ην θύιν ηνπ αηόκνπ ζην νπνίν αλήθεη θαζέλαο  από ηνπο 

δύν πην πάλσ θαξπόηππνπο (1,2). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(εκ. Σν θύιν ζηηο γάηεο θαζνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη θαη 

ζηνλ άλζξσπν.) 

Φύιν 1νπ  θαξπόηππνπ :…………………………………….. 

Φύιν 2νπ θαξπόηππνπ : …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                              (2 Υ 0,5 = 1κ) 

1 2 
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(β)  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο θαηάιιεινπο 
νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β ηνπ πην θάησ πίλαθα . Έλαο από ηνπ όξνπο ηεο 
ζηήιεο Α δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλαλ νξηζκό ηεο ζηήιεο Β.                                                                                                           

                                                                                                        (6 Υ 0,5 = 3κ) 

Δρώτηση  6 

Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη  θύηηαξν 

δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα  

θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.  Να απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 

 
1. Ακθηγνλία 
 

 
α. Κύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ δηπιή 
ζεηξά ρξσκαηνζσκάησλ .(Σα 
ρξσκαηνζώκαηα βξίζθνληαη αλά 
δεύγε). 

 
1 → ......... 

 
2. Καξπόηππνο 

 
β. Ο θιάδνο ηεο βηνινγίαο πνπ 
αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο 
θιεξνλνκηθόηεηαο. 

 
2 → ......... 

 
3. Γνλάδεο 
 

 
γ.  Σξόπνο αλαπαξαγσγήο πνπ 
πξνϋπνζέηεη ηελ έλσζε 
εμεηδηθεπκέλσλ γελλεηηθώλ  
θπηηάξσλ δηαθνξεηηθνύ θύινπ. 

 
3 → ......... 

 
4. Γηπινεηδή 

 
δ.  Απεηθόληζε ησλ 
ρξσκαηνζσκάησλ ελόο 
νξγαληζκνύ ηαμηλνκεκέλσλ ζε 
δεύγε θαη θαηά κεηνύκελν κέγεζνο. 

 
4 → ......... 

 
5.Γελεηηθή 

 
ε. Υξσκαηνζώκαηα πνπ είλαη θνηλά 
θαη ζηα δύν θύια. 

 
5 → ......... 

 
6. Απηνζσκαηηθά 
 

 
ζη. Κύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ κηα 
ζεηξά αλόκνησλ κεηαμύ ηνπο 
ρξσκαηνζσκάησλ (πεξηέρνπλ 
κνλά ρξσκαηνζώκαηα). 

 
6 → ......... 

 
7. Απινεηδή 

 
 

 

 
7 → ......... 
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(α) ε πνην είδνο ππξεληθήο δηαίξεζεο θαη ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ην πην 

πάλσ θύηηαξν ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Δίδνο ππξεληθήο δηαίξεζεο : 

…………………………………………………………………………………………. 

ηάδην ππξεληθήο δηαίξεζεο : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  (2 Υ 1 = 2κ) 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη 

κείσζεο , όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 1ε ζηήιε ηνπ 

πίλαθα.   

                                                                                                    (6Υ 0,25 = 1,5κ)  

γ) Ο πην θάησ πίλαθαο αθνξά ζηνλ αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ηξηώλ 

δηαθνξεηηθώλ νξγαληζκώλ .  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο θαηάιιεινπο 

αξηζκνύο.                                                        

                                                                                                   (6 Υ 0,25 = 1,5κ) 

 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΗΣΩΖ - ΜΔΗΩΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

Αξηζκόο δηαδνρηθώλ ππξεληθώλ δηαηξέζεσλ   

Γεκηνπξγία δηπινεηδώλ ή απινεηδώλ 

θπηηάξσλ 

  

ε πνηά όξγαλα ηνπ πνιπθύηηαξνπ 

νξγαληζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη 

  

 

Οργανιζμός 

Αριθμός 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα ζωμαηικά 

κύηηαρα 

Αριθμός 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα ωάρια 

Αριθμός ζεσγών 

ομόλογων 

τρωμαηοζωμάηων 

ζηα ζωμαηικά 

κύηηαρα 

ΠΟΝΣΗΚΟ              20 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ  10  

ΚΤΛΟ 78   
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Δρώτηση  7 

Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη 

ηκήκα ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ 

DNA.Να απαληήζεηε ζηηο πην 

θάησ εξσηήζεηο. 

(α) Να νλνκάζεηε ηελ 

ππνκνλάδα ( κνλνκεξέο) ηνπ 

DNA , ε νπνία απεηθνλίδεηαη 

ζην δηπιαλό ζρήκα κε ην 

γξάκκα Κ. 

………………………………………    (1 Υ 0,5 = 0,5κ) 

(β) Να νλνκάζεηε ηα  κέξε Λ,Μ,Ν  από ηα νπνία απνηεινύληαη νη 

επαλαιακβαλόκελεο ππνκνλάδεο ηνπ DNA. 

Λ:……………………………………………………………………………………….. 

Μ: ……………………………………………………………………………………… 

Ν:………………………………………………………………………………………. 

        (3 Υ 0,5 = 1,5κ) 

(γ) i)  Να ζεκεηώζεηε πόζα είδε επαλαιακβαλόκελσλ ππνκνλάδσλ  

ππάξρνπλ ζηα κόξηα ηνπ DNA ; 

………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                           (1X 0,25 = 0,25κ) 

ii) Να ζεκεηώζεηε   ζε πνην από ηα κέξε Λ,Μ,Ν δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ηα 

δηάθνξα είδε ησλ ππνκνλάδσλ ηνπ DNA. 

………………………………………………………………………………………….. 

    (1 Υ 0,25 = 0,25κ) 

(δ) Σν κόξην ηνπ DNA ραξαθηεξίδεηαη «δίθισλν». Να δηθαηνινγήζηε απηόλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκό. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

     (1 Υ 0,5 = 0,5κ)              
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(ε) Σν πνζνζηό ηεο γνπαλίλεο ζε έλα κόξην  DNA είλαη 15%. Να ππνινγίζεηε 

ηα πνζνζηά ησλ ππόινηπσλ αδσηνύρσλ βάζεσλ . Να δηθαηνινγήζεηε ηνπο 

ππνινγηζκνύο ζαο κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηε δνκή ηνπ DNA. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

          (2 Υ 1 = 2κ) 

ΜΔΡΟ Γ : ΤΝΟΛΟ ΓΔΚΑ (10) ΜΟΝΑΓΔ 

                    Δρώτηση 8.  Να απανηήζεηε ζηην πιο κάηω ερώηηζη.  

             Δρώτηση 8 

Σν κέγεζνο ησλ καηηώλ ζηνλ άλζξσπν ειέγρεηαη από δύν αιιειόκνξθα 
γνλίδηα: 
 Μ , ην επηθξαηέο γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα κεγάια κάηηα θαη 
 μ , ην ππνιεηπόκελν γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα κηθξά κάηηα. 
 
 (α) i) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα . 
 

ΟΜΟΕΤΓΟ/ΔΣΔΡΟΕΤΓΟ 
ΑΣΟΜΟ 

ΓΟΝΟΣΤΠΟ ΦΑΗΝΟΣΤΠΟ 

   
Μεγάια κάηηα 

  
         κκ 

 

Δηεξόδπγν άηνκν  
 

 

                                                                                                 

                                                                                         (6 Υ 0,25 = 1,5κ)      

β)  Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό γηα θαζέλα από ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                     

i) ΟΜΟΛΟΓΑ ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΑ:  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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ii) ΑΛΛΖΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΗΓΗΑ: 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………… 
     
                                                                                                        (2 Υ 1 = 2 κ)   

   
(γ) i) Άλδξαο εηεξόδπγνο σο πξνο ην γνλίδην γηα ην κέγεζνο ησλ καηηώλ 
παληξεύεηαη γπλαίθα ηεο νπνίαο ηα κάηηα είλαη κηθξά.   
Να  δείμεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ απνγόλσλ ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο  ηελ πην θάησ  ζρεκαηηθή δηαζηαύξσζε . 
 
Μ : ην επηθξαηέο γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα κεγάια κάηηα θαη 
μ : ην ππνιεηπόκελν γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα κηθξά κάηηα. 
 
 

P     ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ:              .............................   Υ     ..............................          

 
 
 

        ΓΑΜΔΣΔ :         .............................        Υ             ...........................            

        
 
F      ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ:        .........................................................................            
   
        ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ: .................................................................................. 
     
                                                                                                                 (4 Υ 0,5 = 2κ)   
 
                                             

ii. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ην δεπγάξη ηεο πην πάλσ εξώηεζεο λα απνθηήζεη 
παηδί κε κηθξά κάηηα;                                                                                  
 
............................................................................................................................ 
 
 (1 Υ 0,25 = 0,25κ) 
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δ) i) Υξεζηκνπνηώληαο ηα γνλίδηα Μ γηα ηα κεγάια κάηηα θαη μ γηα ηα κηθξά 
κάηηα, λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ ζρεκαηηθή δηαζηαύξσζε κε 
ηξόπν ηέηνην ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ν δεύηεξνο (2νο) λόκνο ηνπ Mendel.  
 

P   ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ:              .............................   Υ       ..............................          
 
 
 

      ΓΑΜΔΣΔ :                 ..............................       Υ        ...............................            

        
 
F   ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ :     .........................................................................................            
 
      ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ:    ........................................................................................    
  
                                                                                                                 (4 Υ 0,5 = 2κ)                                               

ii. Να ζεκεηώζεηε πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα νη απόγνλνη ηεο F γεληάο λα έρνπλ 
κεγάια κάηηα. 
 
............................................................................................................................ 
 
    (1 Υ 0,25 = 0,25κ) 

(ε) Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην (1ν) λόκν ηνπ Mendel (ηνλ λόκν ηεο 

νκνηνκνξθίαο). 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                           (1 Υ 2 = 2κ) 

 

                                                                                       Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  

 

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                      Αλδξνύιια Υξίζηνπ                                                                                      
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙO ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ – ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ Αˊ ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

 

  

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ: Να γράθεηε μόνο με μπλε πένα. 

                    Γεν επιηρέπεηαι η τρήζη διορθωηικού σγρού ή ηαινίας. 

                    Το γραπηό αποηελείηαι από 12 ζελίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ:…………………………....... 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ:………………………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ:…………………………… 

 

Ηκεξνκελία: Σξίηε, 31. 05. 2016                                             Ώξα: 7.45 π.κ. 

                                                                                         Γηάξθεηα: 2 ώξεο (Υεκεία- Βηνινγία) 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………Σκήκα: Γ2    Αξ:………. 
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ΜΔΡΟ Αˊ: Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης. 

                   Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2.5) κολάδες. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

1. ην ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα θύηηαξν ζε θάπνην ζηάδην ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ. 

(α) Να νλνκάζεηε ηο είδος ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ηο ζηάδηο 

ηεο δηαίξεζήο απηήο.  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   (κολ. 1) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

(β) i. Πόζα θύηηαξα ζα παξαρζνύλ κεηά  ηελ νινθιήξσζε ηεο πην πάλσ θπηηαξηθήο δηαίξεζεο;  

                                                                                                                              (κολ. 0.25)  

………………………………………………………………………………………………………                                                                      

ii. Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θαζέλα από ηα θύηηαξα πνπ ζα παξαρζνύλ; (κολ. 0.25)                                                                                                                                                                                                                         

……………………………………………………………………………………………………… 

 
(γ) Να γξάςεηε 2 δηαθνξέο κείσζεο – κίησζεο.                                                      (κολ. 1)   
      

 Μείωζε Μίηωζε 

 

1 
  

 
2 
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2. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη έλα ηκήκα DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(γ) ηηο πην θάησ πξνηάζεηο ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο. Να ηηο δηνξζώζεηε 

γξάθνληαο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο.                                                                  (κολ. 0.5)            

(i) ηα κηηνρόλδξηα θαη ζηνλ ππξήλα ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ ππάξρεη θπθιηθό DNA. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(ii) ηελ πξόθαζε έλα ρξσκόζσκα αληηζηνηρεί κε 1 κόξην DNA. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Ση παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα Α κέρξη Γ; (κολ. 1) 

Α…………………………...Β………………………… 

Γ……………………………Γ………………………… 

 

(β) Ση παξηζηάλεη ην δεύγνο Δ- Ε; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.       (κολ. 1) 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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3. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη νη θαξπόηππνη δύν αλζξώπηλσλ θπηηάξσλ.  

                      ΚΤΣΣΑΡΟ Α                                                              ΚΤΣΣΑΡΟ Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(α) Να αλαθέξεηε ην είδος ηοσ θσηηάροσ Β θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.         
                                                                                                                                   (κολ. 0.5)                                                                   
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηα θύηηαξα Α θαη  Β.          (κολ. 1)                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

Πόζα δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ έρεη ην θύηηαξν Α;  

Πόζα δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ έρεη ην θύηηαξν Β;  

 Πόζα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζην θύηηαξν Α;  

Πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζην θύηηαξν Β;  

 

(γ) Σν θύηηαξν Α αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                                                  (κολ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκηθά ζπζηαηηθά (ρεκηθέο νπζίεο) πνπ απνηεινύλ ηα 

ρξσκαηνζώκαηα.                                                                                                      (κολ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

Α:  Λαθθάθηα ζηα κάγνπια / 

α: όρη ιαθθάθηα ζηα κάγνπια  

Β: γνπξά καιιηά / β: ίζηα καιιηά 

Γ: παξνπζία θαθίδσλ / γ: όρη θαθίδεο 

Γ: θαζηαλά κάηηα / δ: Πξάζηλα κάηηα 

Δ: ζαξθώδε ρείιε / ε: ιεπηά ρείιε 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(δ) Με ηε βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πάλσ ζηα ρξσκνζώκαηα, πνπ θαίλνληαη ζην πην 

πάλσ ζρήκα θαη ηνπ ππνκλήκαηνο πνπ ζαο δίλεηαη  λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ 

πίλαθα γξάθνληαο ηνπο θαηλνηύπνπο απηνύ ηνπ αηόκνπ  γηα ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά.                         

(3 Υ 0.25κ = 0.75 κολ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

(ε) Δάλ νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο αλήθνπλ ζε άληξα ηνπ νπνίνπ ην 1ν παηδί έρεη πξάζηλα 

κάηηα θαη  ηνπ νπνίνπ ε γπλαίθα ΓΔΝ έρεη ιαθθάθηα ζηα κάγνπια λα γξάςεηε:     (κολ. 1) 

Γνλόηππν παηδηνύ:           Μάηηα ………………………… Μάγνπια…………………….., 

Πηζαλνί γνλόηππνη κεηέξαο:      Μάηηα…………………… Μάγνπια…………………….. 

 

 

 

           ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ            Φαηλόησπος 

    τήκα καιιηώλ  

    τήκα Υεηιηώλ  

 Παροσζία ή ότη θαθίδωλ  

4. Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη έλα δεύγνο ρξσκνζσκάησλ. 

πκπιεξώζηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

(α) Σα δεύγε ησλ γνληδίσλ  ΑΑ, Ββ θαη εε  ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο 

ραξαθηεξίδνληαη σο………………………………………………     (κολ. 0.25) 

(β) Σν άηνκν πνπ θέξεη ην δεύγνο γνληδίσλ ΑΑ ραξαθηεξίδεηαη σο 

……………………....σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό. (κολ. 0.25) 

(γ) Σν άηνκν πνπ θέξεη ην δεύγνο γνληδίσλ Γγ ραξαθηεξίδεηαη σο 

……………………....σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό. (κολ. 0.25) 
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ΜΔΡΟΣ Βˊ: Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις. 

                   Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. 

                   Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 

5. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ζηάδηα ηεο κίησζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ ηα γξάκκαηα Α κέρξη θαη Γ. (κολ. 1) 

Α: ………………………………………..                 Γ:…………………………………………. 

Β: ………………………………………..                 Γ: ………………………………………… 

 

(β) Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο 1 κέρξη θαη 4 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. (κολ. 1) 

1: ………………………………………..                 2:…………………………………………. 

3: ………………………………………..                 4: ………………………………………… 

 

(γ)  Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζηα ζηάδηα Β θαη Γ αληίζηνηρα. (κολ. 1) 

ηάδην Β: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ηάδην Γ: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(δ) Να βάιεηε ζε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα πην πάλσ ζηάδηα ηεο κίησζεο (Α-Γ). 

                                                                                                                              (κολ. 0.5) 

                                    .........      ………      ……….     ……… 

(ε) Πνην θξηηήξην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα δηαθξίλνπκε ηα ζηάδηα ηεο κίησζεο;     (κολ. 0.5) 

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

(ζη) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε κίησζε γηα ηνπο 

πνιπθύηηαξνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                (κολ. 1) 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.  (α) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ νη πην θάησ όξνη δίλνληαο θαη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ 

θαζέλα.                                                                                                              (κολ. 1.5) 

Δπίθηεηνη ραξαθηήξεο………………………………………………………………………… 

Παξάδεηγκα……………………………………………………………………………………… 

 

Κιεξνλνκηθνί ραξαθηήξεο……………………………………………………………………... 

Παξάδεηγκα………………………………………………………………………………………  

 

(β) Να εμεγήζεηε πνηα γνλίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο:                                              (κολ. 1) 

Δπηθξαηή γνλίδηα………………………………………………………………………………… 

Τπνιεηπόκελα γνλίδηα…………………………………………………………………………… 

 



8 
 

(γ) Η Ιζκήλε είλαη έλα θνξηηζάθη πνπ πάζρεη από αιθηζκό. 

(i) Να αλαθέξεηε δύν (2) θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζζέλεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε 

Ιζκήλε.                                                                                                                (κολ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(ii) Να γξάςεηε δύν (2) πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη έλα αιθηθό άηνκν.        (κολ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(δ) Τπεύζπλν γηα ηελ πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ είλαη ην γολίδηο α, ελώ ηο γολίδηο Α είλαη 

ππεύζπλν γηα ηελ θπζηνινγηθή παξαγσγή κειαλίλεο. 

(i) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη γνλόηππνη ηξηώλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αιθηζκό. Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ην θαηλόηππό ηνπο.                (κολ. 0.75) 

  ΓΟΝΟΣΤΠΟ Φαηλόηππνο 

Άηνκν 1 ΑΑ  

Άηνκν 2 αα  

Άηνκν 3 Αα  

 

(ii) Αλ ππνζέζνπκε όηη ην άηνκν 3 είλαη άληξαο, ηη γνλόηππν πξέπεη λα έρεη ε γπλαίθα ηνπ 

ώζηε:                                                                                                                   (κολ. 0.75) 

 Να απνθιεηζηεί ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε αιθηζκό…………………… 

 Να ππάξρεη 50% πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε αιθηζκό………………….. 

 Να ππάξρεη 25% πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε αιθηζκό………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

7. (α) Πνηα δηαδηθαζία παξνπζηάδεη ε πην θάησ εηθόλα;………………………………………                                                                                                                                                    

                                                                                                                              (κολ. 0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ην αθόινπζν θείκελν ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πην πάλσ δηαδηθαζία.  

                                                                                                                                 (κολ. 2.5)                     

 Αξρηθά ζπάλε νη δεζκνί …………………………. πνπ ζπγθξαηνύλ ηηο ………………… 

αδσηνύρεο ………………. θαη έηζη αλνίγεη ε …..............   ……………… ηνπ DNA. Κάζε 

……………………….. αιπζίδα ιεηηνπξγεί σο θαινύπη όπνπ ηα ειεύζεξα 

……………………………  δεπγαξώλνπλ κε  ηα ελσκέλα  ……………………………. ηεο 

θάζε αιπζίδαο κε βάζε ηνλ θαλόλα ηεο ………………………………. 

Έηζη από έλα κόξην DNA δεκηνπξγνύληαη δπν λέα ……………………….κόξηα DNA, πνπ 

ην θαζέλα απνηειείηαη από κηα παιηά θαη κηα λέα αιπζίδα. 

 

(γ)  Καηά ηε δηάξθεηα ελόο θπηηαξηθνύ θύθινπ ζε πνηα θάζε ηνπ θύθινπ θαη ζε πνην ζηάδηό 

ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πην πάλσ δηαδηθαζία;                                                         (κολ. 0.5) 

Φάζε θπηηαξηθνύ θύθινπ…………………………………………………………………….. 

ηάδην θπηηαξηθνύ θύθινπ…………………………………………………………………… 

(δ) Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν είλαη ζεκαληηθό λα γίλεηαη ε πην πάλσ δηαδηθαζία. 

                                                                                                                                 (κολ. 0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………   
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(ε) Πνην θάησ δίλεηαη έλα ηκήκα από ηε κία αιπζίδα ηνπ DNA. Με βάζε ηα όζα γλσξίδεηε,  λα  

βξείηε ηελ αιιεινπρία ηεο απέλαληη ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο θαζνξίδνληαο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο.                                                                                               (κολ. 0.5)        

                             5’   T T A A G G A G A C G C G C C C G T A T A     3’ 

                            …   ………………………………………………….    …… 
 

(ζη) ε έλα δίθισλν κόξην DNA ππάξρνπλ ζπλνιηθά 20 κόξηα Αδελίλεο θαη 15 κόξηα 

Γνπαλίλεο. Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ ζε απηό ην κόξην. Να 

δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.                                                                               (κολ. 0.5)    

 

 

 

 

     

Μέρος Γˊ: Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα  ηωλ (10) δέθα κολάδωλ. 

                        Να απαληήζεηε ζε όια ηα ερωηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα αλαπαξηζηά ην κόξην 

ηεο αηκνζθαηξίλεο Α.  

 

(α) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 3. 

                                                                  (κολ. 0.75) 

1……………………………………… 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ζε  

  πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο βξίζθεηαη;        (κολ. 0.75) 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……….............................. 



11 
 

(γ) Η θνο Ιάζνλαο έρεη  β-κεζνγεηαθή αλαηκία. Παληξεύηεθε ηελ θα Υαξά πνπ είλαη 

θαηλνηππηθά πγηήο θαη απόθηεζαλ έλα παηδί, ην ίκν. Ο ίκνο επίζεο έρεη β-κεζνγεηαθή 

αλαηκία. 

Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε, πνηα πηζαλόηεηα ππάξρεη ην δεπγάξη απηό  λα απνθηήζεη θαη  2ν 

παηδί κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία.                                                                               

Να ζπκβνιίζεηε κε “Θ” ην θπζηνινγηθό γνλίδην θαη κε “ϑ” ην γνλίδην ηεο β-κεζνγεηαθήο 

αλαηκίαο.                                                                                                                   

  Γνλόηππνη Γνλέσλ ………………..           Υ      …………………….  

 Γακέηεο Γνλέσλ: ………….    …………       ……………       …………                               

 Γνλόηππνη απνγόλσλ:  …………….     …………….     ……………       ……………. 

 Φαηλόηππνη απνγόλσλ:…………….     …………….     ……………       …………….. 

  Φαηλνηππηθή αλαινγία: …………………………………         …………………..  

 Πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ 2ν παηδί κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία:………………… 

                  (6 Υ 0.5κ = 3 κολ) 

(δ) Ο ίκνο ζήκεξα είλαη παληξεκέλνο κε ηε Γαλάε θαη έρνπλ απνθηήζεη 7 παηδηά ηα νπνία 

είλαη θαηλνηππηθά πγηή (Σημ: Καλείο από ηελ νηθνγέλεηα ηεο Γαλάεο (γνλείο θαη αδέιθηα) δελ 

έρεη ζηίγκα Μεζνγεηαθήο αλαηκίαο). 

(i) Να γξάςεηε ην γνλόηππν ηεο Γαλάεο σο πξνο ην γνλίδην ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. 

 Γνλόηππνο Γαλάεο………………….                                                                        (κολ. 0.5)        

  

(ii) Να γξάςεηε ην γνλόηππν ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 Γνλόηππνο παηδηώλ: ……………………….                                                              (κολ. 0.5)                                                 

 

(ε) Να αλαθέξεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ Νόκν ηνπ Mendel πνπ πξνθύπηεη από ηελ πην 

πάλσ δηαζηαύξσζε ηνπ ίκνπ κε ηε Γαλάε.                                                            (κολ. 1.5) 

 i.Νόκνο:………………………………………………………………………………………………

 ii. Γηαηύπσζε ηνπ Νόκνπ:…………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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(ζη) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Ιαηξηθή κπνξεί λα βνεζήζεη έλα άηνκν 

πνπ έρεη Μεζνγεηαθή αλαηκία.                                                                           (κολ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

            

(δ) Η Γαλάε έρεη νκάδα αίκαηνο Α, ελώ ν ίκνο έρεη νκάδα αίκαηνο Β. Γεδνκέλνπ όηη ην 1ν 

θαη ην 4ν παηδί ηνπο έρνπλ νκάδα αίκαηνο Ο λα θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ηηο 

πηζαλέο νκάδεο ησλ παηδηώλ ηνπο.                                                              (4 Υ 0.5κ = 2 κολ) 

Γνλόηππνη:   Γαλάε ………………..           Υ    ίκνο  …………………….  

Γακέηεο :     ………….    …………                        ……………       …………                               

Γνλόηππνη απνγόλσλ:  …………….     …………….     ……………       ……………. 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:…………….     …………….     ……………       …………….. 

                       

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!! 

 

 

 

 

 

                                                                                        Νηίζθνο Αιέμηνο 

Οη Δηζεγεηέο: 

ηαύξνπ Νίθε 

Γξνπηίδεο Κσλζηαληίλνο                                                                 Γηεπζπληήο 
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ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΒΑΘΜΟΣ:  …………………..………. / 35 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ……………..….…………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  …………………………….… 

 

ΤΑΞΗ:                                    Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  01/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ:                   ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 

                2 ΩΡΕΣ (120 λεπτά) 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………………………………………………………………. 
 
ΤΜΗΜΑ:  ……………..  ΑΡ.:  ……..……. 
 

 

Οδηγίες:  

α) Να γράφετε με μελάνι μπλε. 

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. 

γ) Οι ενδείξεις των σχημάτων να συμπληρώνονται στο χώρο που δίδεται για τον σκοπό αυτό. 

δ) Να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες των επιτηρητών. 

ε) Η ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. 

 

 

 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από ΔΩΔΕΚΑ (12) σελίδες και 

περιλαμβάνει τρία (3) μέρη Α΄, Β΄, και Γ΄. 

Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις και από τα τρία μέρη. 

 

Το εξεταστικό δοκίμιο βαθμολογείται συνολικά με τριάντα πέντε (35) μονάδες. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2,5) μονάδες. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 1 
 

Τα πιο κάτω σχήματα αναπαριστούν, σε τυχαία σειρά, κύτταρα σε διάφορα στάδια των δύο κυτταρικών 

διαιρέσεων της Μείωσης που συμβαίνει στους όρχεις ενός άντρα. Στα κύτταρα αυτά, για σκοπούς 

απλοποίησης, φαίνονται μόνο 2 ζεύγη ομολόγων χρωματοσωμάτων αντί 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(α) Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τα σχήματα, να τα αντιστοιχήσετε με το ορθό στάδιο της Μείωσης 

(Μείωση Ι - Μείωση ΙΙ) που αναπαριστούν. 

 

ΜΕΙΩΣΗ Ι: Πρόφαση Ι ………………..  ΜΕΙΩΣΗ ΙΙ: Πρόφαση ΙΙ ……………….. 

   Μετάφαση Ι ………………..    Μετάφαση ΙΙ ……………….. 

   Ανάφαση Ι ………………..    Ανάφαση ΙΙ ……………….. 

   Τελόφαση Ι ………………..    Τελόφαση ΙΙ ……………….. 

(6 Χ 0,25 μ. = 1,5 μ.)   μ.: ……….. 

Δ Α Β Γ 

Στ  

Ζ  Η  

Ε  

Α 

Η 
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(β) Να εξηγήσετε τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα κύτταρο, κατά τη διάρκεια των σταδίων 

Μετάφασης Ι και Ανάφασης ΙΙ της Μείωσης. 
 

Μετάφαση Ι:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ανάφαση ΙΙ:  ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (2 Χ 0,25 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

(γ) Η Μείωση είναι το είδος της πυρηνικής διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό 4 

απλοειδών θυγατρικών γεννητικών κυττάρων, σε σχέση με το αρχικό διπλοειδές μητρικό κύτταρο 

και επισυμβαίνει στις γονάδες των ανώτερων διπλοειδών οργανισμών. 
 

i.  Να ονομάσετε τις γονάδες του άντρα και τις γονάδες της γυναίκας του ανθρώπινου οργανισμού. 
 

       γονάδες άντρα:  ………………………………………     γονάδες γυναίκας:  ……………………………………… 

(2 Χ 0,15 μ. = 0,3 μ.)   μ.: ……….. 
 

ii.  Το άλογο είναι ένας διπλοειδής οργανισμός, στον οποίο υπάρχουν 64 χρωματοσώματα σε κάθε 

σωματικό του κύτταρο. Να καταγράψετε τον αριθμό των χρωματοσωμάτων που υπάρχουν στα 

γεννητικά κύτταρα του αλόγου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(1 Χ 0,2 μ. = 0,2 μ.)   μ.: ……….. 

 

 

Ερώτηση 2 
 

Στον πλανήτη μας υπάρχει τεράστια ποικιλία ειδών ζωντανών οργανισμών. Εκείνο που χαρακτηρίζει τα 

κληρονομικά χαρακτηριστικά του κάθε ζωντανού οργανισμού και τον κάνει μοναδικό, είναι το γενετικό 

του υλικό (DNA). Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το 

γενετικό υλικό (DNA) των ανώτερων οργανισμών, βάζοντας σε κύκλο ένα μόνο γράμμα Α, Β, Γ ή Δ που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

(α)  Στους ζωικούς οργανισμούς το γενετικό υλικό (DNA) του κυττάρου εντοπίζεται: 

Α.  στον πυρήνα και στους χλωροπλάστες 

Β.  στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια 

Γ.   στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες 

Δ.   στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες 
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(β)  Το γενετικό υλικό (DNA) σε όλους τους οργανισμούς του ίδιου είδους: 

Α.  συσπειρώνεται, δίνοντας τελικώς το κεντροσωμάτιο 

Β.  συσπειρώνεται στον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτων, τόσο στους γαμέτες (απλοειδή κύτταρα), 

όσο και στα σωματικά κύτταρα (διπλοειδή κύτταρα) 

Γ.   παραμένει σταθερό (ποιοτικά και ποσοτικά) από γενιά σε γενιά και δεν μεταβάλλεται εύκολα 

Δ.   εντοπίζεται αποκλειστικά στον πυρήνα των σωματικών τους κυττάρων 

 

(γ)  Στον ανθρώπινο οργανισμό το μόριο του DNA: 

Α.  αποτελείται από δύο αντιπαράλληλες αλυσίδες που στρέφονται η μια γύρω από την άλλη, 

σχηματίζοντας μια διπλή έλικα 

Β.  αποτελείται από δύο αντιπαράλληλες αλυσίδες που στρέφονται η μια γύρω από την άλλη, 

σχηματίζοντας μια απλή έλικα 

Γ.  αποτελείται από μια μόνο αλυσίδα, που σχηματίζεται από ενωμένα επαναλαμβανόμενα 

νουκλεοτίδια 

Δ.  αποτελείται από δύο αλυσίδες, που σχηματίζονται από ενωμένα επαναλαμβανόμενα 

χρωματοσώματα 

 

(δ)  Οι γενετικές πληροφορίες ενός κυττάρου περιέχονται στα χρωματοσώματά του. Δύο δομικά 

συστατικά των χρωματοσωμάτων είναι: 

Α.  οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια 

Β. το DNA και η πυρηνική μεμβράνη 

Γ.  το DNA και το κεντροσωμάτιο 

Δ. το DNA και οι πρωτεΐνες 

 

(ε)  Το γενετικό υλικό (DNA) διπλασιάζεται στο στάδιο: 

Α.  της Πρόφασης ΙΙ της Μειωτικής πυρηνικής διαίρεσης 

Β.  G1 της Μεσόφασης του κυτταρικού κύκλου ενός ζωικού κυττάρου 

Γ.  S της Μεσόφασης του κυτταρικού κύκλου ενός ζωικού κυττάρου 

Δ. της Πρόφασης Ι της Μειωτικής πυρηνικής διαίρεσης 

(5 Χ 0,5 μ. = 2,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

 

Ερώτηση 3 
 

(α) Η Καλλιόπη και ο Αριστείδης προσπαθούν να εντοπίσουν 

όλες τις πιθανές περιπτώσεις μετάγγισης αίματος. Να 

συμπληρώσετε το διπλανό διάγραμμα αιμοδοσίας, 

τοποθετώντας στον κατάλληλο κύκλο την κάθε ομάδα 

αίματος (Α, Β, ΑΒ, Ο), για να τους βοηθήσετε. 

                                      (4 Χ 0,25 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 
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(β) Να εξηγήσετε σε συντομία στην Καλλιόπη και στον Αριστείδη τον λόγο για τον οποίο ένα άτομο 

ομάδας αίματος Α δεν μπορεί να πάρει αίμα από άτομο ομάδας αίματος Β. Στην επεξήγησή σας να 

αναφερθείτε στα συγκολλητινογόνα και στις συγκολλητίνες των ομάδων αίματος Α και Β. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(1 Χ 1 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 

 

(γ) Τα πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια που καθορίζουν τον κληρονομικό χαρακτήρα των ομάδων 

αίματος είναι: 

     το γονίδιο ΙΑ
 ισοεπικρατές με το γονίδιο ΙΒ

  

ΙΑ,   ΙΒ,    ιΟ
  όπου  το γονίδιο ΙΑ

 επικρατές ως προς το γονίδιο ιΟ
  

     το γονίδιο ΙΒ
 επικρατές ως προς το γονίδιο ιΟ

  
 

Ο Παύλος ανήκει στην ομάδα αίματος Α. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους της ομάδας 

αίματος του. ……………………………………………………………………………………………. 

 (2 Χ 0,25 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

 

Ερώτηση 4 
 

(α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις που 

αναφέρονται στα χρωματοσώματα των σωματικών 

κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και στον 

τρόπο που αυτά απεικονίζονται προκειμένου να 

μελετηθούν. 
 

Το διπλανό σχήμα παριστάνει τον  ………………………………… 

ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, απεικονίζονται 22 ζεύγη  

…………………………………  χρωματοσωμάτων και 1 ζεύγος  

…………………………………  χρωματοσωμάτων, ταξινομημένων 

σε ζεύγη, κατά μειούμενο μέγεθος. Από το τελευταίο 

ζεύγος χρωματοσωμάτων που απεικονίζεται στο σχήμα, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι το φύλο του ατόμου που 

μελετάται είναι  ………………………………… 

     (4 Χ 0,25 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 

 

(β) Τα ζεύγη των χρωματοσωμάτων των σωματικών κυττάρων του ανθρώπου, όπως και των 

περισσότερων ευκαρυωτικών οργανισμών, χαρακτηρίζονται ως ομόλογα. Να γράψετε δύο (2) 

λόγους για τους οποίους, στο πιο πάνω σχήμα, το ζεύγος χρωματοσωμάτων με τον αριθμό 4 είναι 

ομόλογα. 

1.  ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

2.  ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     (2 Χ 0,25 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 
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(γ) Το πιο κάτω σχήμα παριστάνει ένα ζεύγος ομολόγων χρωματοσωμάτων. Αφού το παρατηρήσετε με 

προσοχή, να απαντήσετε τα ερωτήματα που ακολουθούν. 

 

i.  Να γράψετε ένα (1) ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων.   ……………………………….. 

     (1 Χ 0,25 μ. = 0,25 μ.)   μ.: ……….. 
 

 

ii.  Να γράψετε ένα (1) ζεύγος γονιδίων για το οποίο το άτομο είναι ομόζυγο. 

……………………….……………………….. 

 (1 Χ 0,25 μ. = 0,25 μ.)   μ.: ……….. 
 

iii.  Να γράψετε ένα (1) ζεύγος γονιδίων για το οποίο το άτομο είναι ετερόζυγο. 

……………………….……………………….. 

(1 Χ 0,25 μ. = 0,25 μ.)   μ.: ……….. 
 

iv.  Το γονίδιο Λ στο διπλανό σχήμα συμβολίζει τους ελεύθερους λοβούς 

αυτιών, ενώ το γονίδιο λ τους προσκολλημένους λοβούς αυτιών. 

Ποιος θα είναι ο φαινότυπος του ατόμου για το γονίδιο αυτό; 

……………………….……………………….. 

(1 Χ 0,25 μ. = 0,25 μ.)   μ.: ……….. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 5 
 

(α) Το γονίδιο που επιτρέπει την αναδίπλωση της γλώσσας είναι επικρατές έναντι του γονιδίου που δεν 

επιτρέπει την αναδίπλωση της γλώσσας. Τα γονίδια συμβολίζονται ως εξής: 

Γ = αναδίπλωση γλώσσας και  γ = όχι αναδίπλωση γλώσσας 
 

Ο Γιώργος μπορεί να αναδιπλώσει τη γλώσσα του, σε αντίθεση με τη μητέρα του Αρετή που δεν 

μπορεί να αναδιπλώσει τη γλώσσα. Ο Γιώργος παντρεύεται την Ελένη, η οποία δεν μπορεί να 

αναδιπλώσει τη γλώσσα και αποκτούν ένα γιο, τον Ιάκωβο, ο οποίος μπορεί να αναδιπλώσει τη 

γλώσσα. 
 

Να γράψετε τους γονότυπους:  i.   του Γιώργου: ………………. 

ii.  της Ελένης: ………………. 

iii. του Ιάκωβου: ………………. 

(3 Χ 0,5 μ. = 1,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

(β) Στον πίνακα που ακολουθεί να αντιστοιχήσετε τον κάθε όρο με την επεξήγησή του.  
 

Στήλη Α: Όρος Αντιστοίχιση Στήλη Β: Επεξήγηση 

1. Επικρατές γονίδιο 1. ………… 

2. ………… 

3. ………… 

4. ………… 

5. ………… 

Το γονίδιο που δεν εκδηλώνει τον χαρακτήρα που ελέγχει 

έναντι του αλληλομόρφου του. 
A. 

2. Ομόζυγο άτομο 

Το χαρακτηριστικό το οποίο αποκτά το άτομο μετά τη 

γέννησή του και το οποίο δεν κληρονομείται στους 

απογόνους του. 

B. 

3. Υπολειπόμενο 

γονίδιο 

Το γονίδιο που εκδηλώνει τον χαρακτήρα που ελέγχει 

έναντι του αλληλομόρφου του. 
Γ. 

4. Φαινότυπος 
Το άτομο που έχει αλληλόμορφα γονίδια που 

εκδηλώνονται με τον ίδιο τρόπο. 
Δ. 

5. Επίκτητο 

χαρακτηριστικό 

Το σύνολο των χαρακτήρων που εκδηλώνονται σε ένα 

οργανισμό. 
E. 

(5 Χ 0,5 μ. = 2,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

(γ) Ο Σοφοκλής έχει διαγνωστεί με την πάθηση της Β-Μεσογειακής αναιμίας. Να γράψετε δύο τρόπους 

αντιμετώπισης της πάθησης αυτής. 

1.  ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

2.  ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     (2 Χ 0,5 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 
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Ερώτηση 6 
 

(α) Στο πιο κάτω σχήμα, παριστάνονται κύτταρα ακρόρριζας κρεμμυδιού, σε διαφορετική φάση/στάδια 

του κυτταρικού τους κύκλου. Αφού παρατηρήσετε με προσοχή το σχήμα, να απαντήσετε στα 

ερωτήματα που ακολουθούν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i.  Στο πιο πάνω σχήμα τα κύτταρα με τους αριθμούς 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22 

βρίσκονται στη Φάση Ι (Μεσόφαση) του κυτταρικού τους κύκλου. Να περιγράψετε σε συντομία τη 

φάση αυτή. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(1 Χ 0,5 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 
 

ii.  Να ονομάσετε τα τρία στάδια της Φάσης Ι (Μεσόφασης) του κυτταρικού κύκλου. 
 

……………………….  ……………………….  ………………………. 

(3 Χ 0,25 μ. = 0,75 μ.)   μ.: ……….. 
 

iii. Τα υπόλοιπα κύτταρα του πιο πάνω σχήματος, με τους αριθμούς 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 

πραγματοποιούν τη Φάση ΙΙ (Μίτωση – Κυτταροπλασματική Διαίρεση) του κυτταρικού τους 

κύκλου. Αφού παρατηρήσετε το σχήμα προσεκτικά, να καταγράψετε σε ποιο στάδιο της Μίτωσης 

βρίσκεται το κάθε ένα κύτταρο με τους αριθμούς 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 21. 
 

Πρόφαση:   ……………………………………………………………………………………………. 

Μετάφαση:   …………………………………………………………………….……………………… 

Ανάφαση:   ……………………………………………………………………………………………. 

Τελόφαση:   …………………………………………………………………………………….….….. 

(10 Χ 0,2 μ. = 2 μ.)   μ.: ……….. 
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(β) Να αναφέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα της Μίτωσης και της Κυτταροπλασματικής Διαίρεσης, στον 

κυτταρικό κύκλο ενός κυττάρου. 
 

Μίτωση:  ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Κυτταροπλασματική Διαίρεση:  ….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (2 Χ 0,5 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 

 

(γ) Στην πρόταση που ακολουθεί να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. 
 

Τα θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της Μίτωσης είναι:    απλοειδή    /    διπλοειδή 

(1 Χ 0,25 μ. = 0,25 μ.)   μ.: ……….. 

 

(δ) Να γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η Μίτωση είναι σημαντική για τους ζωντανούς 

οργανισμούς. 

1.  ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

2.  ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

 (2 Χ 0,25 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

 

Ερώτηση 7 
 

Το διπλανό σχήμα παριστάνει τμήμα της δίκλωνης αλυσίδας 

του DNA. Αφού το μελετήσετε με προσοχή, να απαντήσετε 

στα ερωτήματα που ακολουθούν. 
 

(α) i.  Να ονομάσετε τις χημικές ενώσεις Α, Β και Γ. 

Α:  ……………………………………………………………….. 

Β:  ……………………………………………………………….. 

Γ:  ……………………………………………………………….. 

        ( 3 Χ 0,25 μ. = 0,75 μ. )   μ.: ……….. 

 

ii.  Να ονομάσετε την υπομονάδα του DNA βάσει της 

οποίας κτίζεται το μόριο του DNA. 

  ……………………………………………………………….. 

( 1 Χ 0,25 μ. = 0,25 μ. )   μ.: ……….. 

 

(β) Να ονομάσετε τα ζεύγη των αζωτούχων βάσεων που παριστάνουν τα γράμματα Δ και Ε. 

Δ:  ………………………………………………………………  Ε:  ……………………………………………………………… 

( 2 Χ 0,5 μ. = 1 μ. )   μ.: ……….. 
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(γ) Να εξηγήσετε πού οφείλεται η σταθερότητα που παρουσιάζει το μόριο της διπλής έλικας του DNA. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (1 Χ 0,5 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

(δ) Αν το ποσοστό της γουανίνης σε ένα δίκλωνο μόριο DNA είναι 20%, πόσο είναι το ποσοστό της 

θυμίνης σε αυτό; Να δείξετε τους υπολογισμούς σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (2 Χ 0,5 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 

 

(ε) Να συμπληρώσετε το πιο κάτω σχεδιάγραμμα έτσι ώστε να παρουσιάζει διαδοχικά τα στάδια 

σχηματισμού των χρωματοσωμάτων από το DNA και τις πρωτεΐνες. 

 

 

 
 

(2 Χ 0,5 μ. = 1 μ.)   μ.: ……….. 

 

(στ) Να ονομάσετε το στάδιο της Μίτωσης στο οποίο τα χρωματοσώματα βρίσκονται στην πιο 

συσπειρωμένη μορφή τους. 

………………………………………………………………………………. 

 (1 Χ 0,5 μ. = 0,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA και 
πρωτεΐνες 

…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 

 

χρωματοσώματα 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Αποτελείται από μία (1) ερώτηση. 

Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

 

Ερώτηση 8 
 

(α) Στις μύγες Drosophila ο χαρακτήρας κανονικά φτερά επικρατεί του χαρακτήρα κοντά φτερά. Ένας 

φοιτητής Βιολογίας μελετά τον τρόπο που κληρονομείται το μέγεθος των φτερών στις μύγες 

Drosophila και χαρακτηρίζει τα σχετικά γονίδια με:  
 

Δ = το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τα κανονικά φτερά 

δ = το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τα κοντά φτερά 

 

i.  Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τον φαινότυπο που αντιστοιχεί σε κάθε πιθανό 

γονότυπο για τον χαρακτήρα μέγεθος των φτερών στις μύγες Drosophila. 
 

Γονότυπος Φαινότυπος 

ΔΔ  

Δδ  

δδ  

(3 Χ 0,5 μ. = 1,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

ii.  Δύο μύγες Drosophila με κανονικά φτερά διασταυρώνονται και αποκτούν μύγες με κανονικά 

φτερά και μύγες με κοντά φτερά. 

Να κάνετε τη σχετική διασταύρωση και να δείξετε τα αποτελέσματα που αναμένετε να πάρετε, 

αν οι δύο αρχικές μύγες Drosophila με κανονικά φτερά, αποκτήσουν ένα μεγάλο πλήθος 

απογόνων. 

 

Γονότυποι γονέων:      …………………      Χ      ………………… 

Φαινότυποι γονέων:        κανονικά                   κανονικά 
             φτερά                     φτερά 

Γαμέτες γονέων:               …………    …………        …………    ………… 

Γονότυποι απογόνων:      …………    …………        …………    ………… 

Φαινότυποι απογόνων:   …………    …………        …………    ………… 

Φαινοτυπική αναλογία:   ………………………………    ……………….…… 

(5 Χ 0,5 μ. = 2,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

iii.  Να ονομάσετε και να διατυπώσετε τον 2ο Νόμο του Mendel που εξάγεται από την πιο πάνω 

διασταύρωση. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (1 Χ 1,5 μ. = 1,5 μ.)   μ.: ……….. 
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(β) Ο αλφισμός στον άνθρωπο είναι μια πάθηση κατά την οποία το άτομο είναι ομόζυγο για το 

υπολειπόμενο γονίδιο που δεν επιτρέπει την παραγωγή κανονικής ποσότητας μελανίνης, με 

αποτέλεσμα το άτομο να έχει άσπρο χρώμα δέρματος, κόκκινη ίριδα ματιών, άσπρες τρίχες. 
 

i.  Να γράψετε δύο προβλήματα υγείας που μπορεί να παρουσιάσει ένα αλφικό άτομο. 

1.  ………………………………………………………………  2.  ……………………………………………………………… 

( 2 Χ 1 μ. = 2 μ. )   μ.: ……….. 

 

ii.  Αλφικός άντρας παντρεύεται φαινοτυπικά υγιή γυναίκα, της οποίας ο πατέρας ήταν αλφικός. Η 

γυναίκα διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη και το ζευγάρι επιθυμεί να μάθει αν υπάρχει 

πιθανότητα το παιδί που θα αποκτήσουν να είναι αλφικό. Να τους βοηθήσετε να επιλύσουν την 

απορία τους, κάνοντας τη σχετική διασταύρωση. 

Τα σχετικά γονίδια είναι:  Α = παραγωγή κανονικής ποσότητας μελανίνης 

      α = όχι παραγωγή μελανίνης 

 

Γονότυποι γονέων:      …………………      Χ      ………………… 

Φαινότυποι γονέων:        αλφικός                     υγιής 
            άντρας                   γυναίκα 

Γαμέτες γονέων:               …………    …………        …………    ………… 

Γονότυποι απογόνων:      …………    …………        …………    ………… 

Φαινότυποι απογόνων:   …………    …………        …………    ………… 

Φαινοτυπική αναλογία:   …………………………    ………….…….….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(5 Χ 0,5 μ. = 2,5 μ.)   μ.: ……….. 

 

 

 

 

 

       Οι Εισηγήτριες 

Θεονίτσα Λοΐζου Γεωργίου 

Σαλώμη Χατζηκωνσταντίνου 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

Αδάμος Σεργίου 



ΛΤΚΔΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΩΡΙΩΝ «ΦΩΣΗ ΠΙΣΣΑ» 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 / 2016 
          

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex). 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 
  ΜΑΙΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΒΑΘ.: …….................... /35 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

 
ΣΑΞΗ:               A΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ:                              ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΥΡΟΝΟ:        2 ΩΡΔ  

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................ 

 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
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ΜΕΡΟ Αϋ: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 

                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

Ερϊτθςθ 1 

Το ςχεδιάγραμμα δείχνει ηωικό κφτταρο (2n=4) ςε ςτάδιο 

κυτταρικισ διαίρεςθσ. Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που 

ακολουκοφν: 

(α) Τι παριςτάνουν οι αρικμοί 1-4; 

      1: ………………………..…..………..  3: ………………………………….….. 

      2: ……………………………….……..  4: ……………………………….……..            

                                                                                                                                                                       (4x0.25=1μ.) 

(β) Η πιο πάνω κυτταρικι διαίρεςθ είναι μείωςθ ι μίτωςθ; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

δίνοντασ ζνα (1) λόγο.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                         (2x0.5=1μ.) 

(γ) Να ονομάςετε το ςτάδιο τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ που φαίνεται ςτο πιο πάνω ςχεδιάγραμμα. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                     (1x0.5=0.5μ.) 

 
Ερϊτθςθ 2 
                  

Τα πιο κάτω ςχεδιαγράμματα παρουςιάηουν μερικά ςτάδια τθσ μείωςθσ αλλά όχι ςτθ ςωςτι ςειρά.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(α) Να ονομάςετε τα ςτάδια 1 μζχρι 4. 
 

Στάδιο 1: …………………………………..    Στάδιο 2: ………………………………….. 

Στάδιο 3: …………………………………..    Στάδιο 4: …………………………………..                                                                                                               

                                                                                                                                                                       (4x0.25=1μ.) 
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(β) Να βάλετε ςτθν ορκι χρονικι διαδοχικι ςειρά εξζλιξθσ τθσ μείωςθσ, τα πιο πάνω ςτάδια 1 μζχρι 4: 
 

……………………….    ……………………….    ……………………….    ………………………. 
                                                                                                                                                                       (4x0.25=1μ.) 

 (γ) Να αναφζρετε ζνα (1) λόγο που δείχνει τθ μεγάλθ ςθμαςία τθσ μείωςθσ ςτουσ πολυκφτταρουσ 
οργανιςμοφσ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                      (1x0.5=0.5μ.) 

 

Ερϊτθςθ 3 
 

Στθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται ο κυτταρικόσ κφκλοσ ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου. Να απαντιςετε ςτισ 
ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) Να γράψετε τι αντιπροςωπεφουν τα πιο κάτω: 
Φάςθ 1: ………………………………………………… 
Στάδιο i: ……………………………………………….. 
Στάδιο ii: ……………………………………………….. 
Στάδιο iii: ……………………………………………… 

                                                                                                                                                                       (4x0.25=1μ.) 

(β) Να γράψετε δφο (2) διεργαςίεσ που γίνονται ςτο κφτταρο, ςτο ςτάδιο (i). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                    (2x0.25=0.5μ.) 

(γ) Να γράψετε δφο (2) διεργαςίεσ που γίνονται ςτο κφτταρο, ςτο ςτάδιο (ii). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                   (2x0.25=0.5μ.) 

(δ) Να γράψετε δφο (2) διεργαςίεσ που γίνονται ςτο κφτταρο, ςτο ςτάδιο (iii). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                   (2x0.25=0.5μ.) 

Φάςθ 1 

i ii 

iii 
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Ερϊτθςθ 4 
 
Η πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει ζνα ηεφγοσ ομολόγων χρωματοςωμάτων. 
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν: 
 
(α) Να γράψετε δφο (2) παραδείγματα αλλθλόμορφων γονιδίων, για τα 
οποία το άτομο αυτό είναι ομόηυγο: 
Παράδειγμα 1: …………………..  Παράδειγμα 2: …………………..   
                                                                                                                 (2x0.25=0.5μ.) 

(β) Να γράψετε δφο (2) παραδείγματα αλλθλόμορφων γονιδίων, για τα 
οποία το άτομο αυτό είναι ετερόηυγο: 
Παράδειγμα 1: …………………..  Παράδειγμα 2: …………………..   
                                                                                                                 (2x0.25=0.5μ.) 

 
(γ) Οι γάτεσ Μανξ δε διακζτουν ουρά. Ο χαρακτιρασ που είναι υπεφκυνοσ για τθν ουρά ςτισ γάτεσ 
αυτζσ ελζγχεται από δφο αλλθλόμορφα γονίδια. Από τθ διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου γάτου χωρίσ 
ουρά με μια ομόηυγθ γάτα με ουρά προζκυψαν ςτθν F1 τζςςερα γατάκια χωρίσ ουρά. (Μ= χωρίσ ουρά 
και μ =με ουρά)  
 

I. Να γράψετε το γονότυπο των δφο (2) γάτων που 
διαςταυρϊκθκαν: 

 
Γονότυποσ κθλυκοφ γάτου : ……………………..……….   
Γονότυποσ αρςενικοφ γάτου : ……………………………. 
                                                                                                                                                                      (2x0.25=0.5μ.) 

II. Ποιοσ νόμοσ του Mendel ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ; Να διατυπϊςετε το νόμο αυτό. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                     (2x0.5=1μ.) 

ΤΕΛΟΣ Α’  ΜΕΡΟΥΣ 

 Σύνολο μονάδων μέρους Α : ………./ 10 

ΜΕΡΟ Βϋ: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 

                     Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

Ερϊτθςθ 5 

 
(α) Αφοφ μελετιςετε προςεκτικά το κείμενο που ακολουκεί να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα. «Ο 

Μανϊλθσ, όταν ιταν πζντε χρονϊν κτφπθςε και ζχει μια ουλι ςτο πρόςωπο. Ζχει μυϊδθ ςωματικι 

ανάπτυξθ που προιλκε μετά από ζντονθ άςκθςθ. Το χρϊμα του δζρματοσ είναι καςτανό και τα μάτια 

του μαφρα. Σο φψοσ, του Μανϊλθ είναι 1,80 και τελευταία ζχει κάνει τατουάη ςτο δεξί του χζρι». 

 Κλθρονομικά χαρακτθριςτικά Επίκτθτα χαρακτθριςτικά 

1.   

2.   

3.   
                                                                                                                                                                (6x0.25=1.5μ.) 
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(β) Δφο γονείσ ζχουν και οι δυο μαφρα μαλλιά  ενϊ το παιδί τουσ ζχει ξανκά μαλλιά . Το Μ είναι το 
γονίδιο για τα μαφρα μαλλιά και μ  για τα ξανκά μαλλιά.  

(i)Να βρείτε τουσ γονότυπουσ και τουσ γαμζτεσ των δυο γονιϊν, κακϊσ και τουσ πικανοφσ    
    γονότυπουσ και φαινότυπουσ των απογόνων τουσ. 

 
Γονότυποι γονιϊν:                           …………………….  Χ ………………………..                                          (2x0.25=0.5μ.) 
 

Γαμζτεσ:                                               …………………….    ………………..………..                                         (2x0.25=0.5μ.) 
 

Πικανοί Γονότυποι:                            …………   …………     …………    …………                                               (4x0.25=1μ.)    
 
Φαινότυποι απογόνων:                   ……..…… ……..……  ………..… ………..…                                              (4x0.25=1μ.)   
                              

(ii) Ποιοσ νόμοσ του Mendel ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ; Να διατυπϊςετε το νόμο αυτό. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                   (2x0.25=0.5μ.) 

Ερϊτθςθ 6 

Το ςχιμα παριςτάνει ζνα τμιμα DNA: 

(α) Τι παριςτάνουν οι ενδείξεισ Α-Ε; 

A= …………………………..………………………….. 

Β= …………………………..………………………….. 

Γ= …………………………..………………………….. 

Δ= …………………………..………………………….. 

Ε= …………………………..………………………….. 

                                                                                                                                                       (5x0.25=1.25μ.)  

(β) Να εξθγιςετε με βάςθ το ποιο πάνω ςχεδιάγραμμα που οφείλεται θ ςτακερότθτα που παρουςιάηει το μόριο 

τθσ διπλοφσ ζλικασ του DNA. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

                                                                                                                                                                    (1x0.5=0.5μ.) 

(γ) Να γράψετε τθν αλλθλουχία των αηωτοφχων βάςεων τθσ ςυμπλθρωματικισ αλυςίδασ ενόσ 

τμιματοσ του DNA που αποτελείται από τθν παρακάτω αλλθλουχία αηωτοφχων βάςεων. 

5ϋ T T C G G C A A C A 3ϋ 

3ϋ           5’  

                                                                                                                                                                            (1x1=1μ.) 

(δ) Να υπολογίςετε τον αρικμό των δεςμϊν υδρογόνου που ςυνδζουν τισ αηωτοφχεσ βάςεισ ςτισ δυο 

αντιπαράλλθλεσ αλυςίδεσ του πιο πάνω μορίου. Να εξθγιςετε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                   (1.25μ.)  
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(ε) Ο 16χρονοσ Πζτροσ, ιςχυρίηεται πωσ όταν γνωρίηουμε το ποςοςτό μιασ αηωτοφχασ βάςθσ ςε ζνα 

μόριο DNA (π.χ. G= 40%) τότε μποροφμε να υπολογίςουμε τα ποςοςτά και των υπολοίπων βάςεων ςε 

αυτό το DNA. Συμφωνείτε μαηί του ι όχι; Να δικαιολογιςετε τθν άποψθ ςασ με βάςθ τα επιςτθμονικά 

δεδομζνα από τθ δομι του DNA. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                          (2x0.5=1μ.) 

Ερϊτθςθ 7 

Τα πιο κάτω ςχεδιαγράμματα Α μζχρι Ε αντιπροςωπεφουν το κυτταρικό κφκλο ενόσ φυτικοφ κυττάρου 

και βρίςκονται ςε τυχαία ςειρά. 

 

(α) Να ονομάςετε τισ φάςεισ Α μζχρι Ε του κυτταρικοφ κφκλου που απεικονίηονται: 

Α.  Β.  

Γ.  Δ.  

Ε.   

                                                                                                                                                                     (5x0.25=1.25μ.)  

(β) Να βάλετε ςτθν ορκι χρονικι διαδοχικι ςειρά εξζλιξθσ τθσ μίτωςθσ τα πιο πάνω ςτάδια Α μζχρι Ε: 

                                                                                                                                                                     (5x0.25=1.25μ.)  

(γ) Πόςα χρωματοςϊματα περιζχονται ςτα ςωματικά κφτταρα του οργανιςμοφ αυτοφ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        (1x0.5=0.5μ.)  
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(δ) Να αντιςτοιχίςετε, ςτον πιο κάτω πίνακα, τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τθσ ςτιλθσ Β.  

                                                                                   

 

 

  

 
 

  
 

 

                                                                                                                                                                         (4x0.25=1μ.) 

(ε) Να εντοπίςετε διαφορζσ μεταξφ Μίτωςθσ και Μείωςθσ, όςον αφορά κάποια χαρακτθριςτικά τουσ, 

ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα (Σημείωςη: Κάθε απάντηςη θεωρείται ςωςτή αν όλεσ οι απαντήςεισ ςτη 

ςειρά είναι ορθζσ): 

 

Χαρακτθριςτικό Μίτωςθ Μείωςθ 

Αρικμόσ πυρθνικϊν διαιρζςεων   

Αρικμόσ κυγατρικϊν κυττάρων 

που παράγονται 

  

Αρικμόσ χρωματοςωμάτων ςτα 

κυγατρικά κφτταρα 

  

 

Σθμαςία 

  

                                                                                                                                                                        (4x0.25=1μ.) 

ΤΕΛΟΣ Β’  ΜΕΡΟΥΣ 

 Σύνολο μονάδων μέρους Β : ………./ 15 
 
 

ΜΕΡΟ Γϋ: Αποτελείται από ζνα (1) ερϊτθμα των 10 μονάδων. 
 

Ερϊτθςθ 8 

Η κα. Ολυμπία, που ζχει β-μεςογειακι αναιμία, παντρεφτθκε τον κ.Όμθρο, ο οποίοσ δεν πάςχει από β-

μεςογειακι αναιμία. Ο πατζρασ του κ.Όμθρου ζχει β-μεςογειακι αναιμία. Το ηεφγοσ απζκτθςε δίδυμα, 

τθν Εριζττα και τον Αρςζνιο. Η Εριζττα τουσ ιταν φυςιολογικι, ενϊ ο Αρςζνιοσ είχε β-μεςογειακι 

αναιμία. (Συμβολίςτε με Θ το φυςιολογικό γονίδιο και ϑ το πακολογικό) 

(α) Να γράψετε το γονότυπο: τθσ κασ. Ολυμπίασ: …………………… και του κ. Όμθρου: …………………… 

 (2x0.25=0.5μ.) 

ΣΗΛΗ Α 

 
 
 
 
 
 

ΣΗΛΗ Β 

 

α. Απλοειδζσ κφτταρο 

 

1.Απεικόνιςθ των χρωματοςωμάτων ενόσ  

διπλοειδοφσ οργανιςμοφ ταξινομθμζνων 

ςε ηεφγθ και κατά μειοφμενο μζγεκοσ 

β. Καρυότυποσ 2.Άνκρωποσ 

γ. Διπλοειδισ οργανιςμόσ 3.Ωάριο (n) 

 4.Χρωματόςωμα 
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(β) Να δείξετε με διαςταφρωςθ πωσ πιραμε τα πιο πάνω αποτελζςματα: 

             P:                                            …………………….  Χ ………………………..                                           
  

              Γαμζτεσ:                                   …..………  ……..……  ………..…  ……..……                                         (4x0.25=1μ.) 
 

              Πικανοί Γονότυποι:                  …………   …………     …………    …………                                           (4x0.25=1μ.)    
 
            Φαινότυποι απογόνων:           ……..…… ……..……  ………..… ………..…                                          (4x0.25=1μ.) 

   
(γ) Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παριςτάνει το μόριο τθσ αιμοςφαιρίνθσ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(δ) Να εξθγιςετε που οφείλεται θ κλθρονομικι πάκθςθ τθσ β-μεςογειακισ αναιμίασ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                 (1x0.5=0.5μ.) 

(ε) Να γράψετε τζςςερα (4) ςυμπτϊματα που παρουςιάηουν άτομα με β-μεςογειακι αναιμία. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..  

                                                                                                                                                                          (4x0.5=2μ.) 

(ςτ) Να γράψετε ζνα (1) τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ β-μεςογειακισ αναιμίασ. 

   ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 (1x0.5=0.5μ.) 

(η) Στισ πιο κάτω εικόνεσ παρουςιάηονται οι καρυότυποι του κ. Όμθρου και τθσ κα. Ολυμπίασ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν: 

 

 

 

 

 

 

 Α Β 
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I. Ποιοσ από τουσ δφο πιο πάνω καρυότυπουσ ανικει ςτον κ. Όμθρο και ποιοσ ςτθν κα. Ολυμπία; Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (2x0.5=1μ.) 

II. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που ςχετίηεται με το αρικμό των χρωματοςωμάτων ςε 

τζςςερισ (4) οργανιςμοφσ. (Σημείωςη: Κάθε απάντηςη θεωρείται ςωςτή αν όλεσ οι απαντήςεισ ςτη 

ςειρά είναι ορθζσ). 

Οργανιςμόσ. 

Αρικμόσ ηευγϊν 

χρωματοςωμάτων 

ςτα ςωματικά 

κφτταρα 

Αρικμόσ 

χρωματοςωμάτων 

ςτα ςωματικά 

κφτταρα 

Αρικμόσ ομόλογων 

χρωματοςωμάτων 

ςτουσ γαμζτεσ 

Αρικμόσ 

χρωματοςωμάτων 

ςτουσ γαμζτεσ 

Καραβίδα 60    

Άλογο    32 

Δροςοφίλα 4    

 (3x0.5=1.5μ.) 

(θ) Να δϊςετε τουσ πιο κάτω οριςμοφσ: 

I. Αλλθλόμορφα γονίδια: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Επικρατι γονίδια: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (2x0.5=1μ.) 

ΤΕΛΟΣ Γ’  ΜΕΡΟΥΣ 

 Σύνολο μονάδων μέρους Γ : ………./ 10 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 
                                                                     

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                        Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                               Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
Θεόδυπορ Μισαήλ                                    Μέλπυ Μοςαΐμη                           

Θεπάπυν Θεπάπονηορ 

Κυνζηανηινίδος Παπαζκεςούλα 
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ΛΤΚΔΙΟ Α’ΔΘΝΑΡΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ’          ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 16 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

A΄ ΣΕΙΡΑ 

Ημεπομηνία: 07.06.2016 

Ημέπα: Σπίηη  Ώπα: 7:45 π.μ.     

Υπόνορ: 2 ώπερ (Φςζιογνωζηικά-Υημεία) 

          Βαθμόρ:      /35,      /20 

Ολογπάθωρ:………………… 

   Τπογπαθή:………………… 

 

Ονομαηεπώνυμο: …………………………………………..    Τμήμα:………….. 

Οδηγίες: 

1. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςλικού. 
2. Να γπάθεηε μόνο με μπλε πέννα. 
3. Γεν επιηπέπεηαι να δανείζεζηε οηιδήποηε από ζςμμαθηηέρ ζαρ. 
4. Καηοσή κινηηού ηηλεθώνος = δολίεςζη. 
5. Να απανηήζεηε ζε όλα ηα επωηήμαηα. 
6. Όλερ οι απανηήζειρ ζαρ να δοθούν πάνω ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο. 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι ζυνολικά από 9 ζελίδες. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.  
Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2,5) μονάδεσ.  
Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτθν πιο κάτω παράγραφο.           ((5x0,5) 2,5 μονάδεσ) 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ ……………………….. δθμιουργοφνται τα δυο γεννθτικά κφτταρα, το ωάριο και 

το ςπερματοηωάριο.  Σα πιο πάνω κφτταρα, οι γαμζτεσ δθλαδι, όταν ενωκοφν ςχθματίηουν ζνα 

νζο κφτταρο, το ηυγωτό, το οποίο με ………………… διαιρζςεισ κα αυξθκεί δθμιουργϊντασ ζτςι το νζο 

άτομο.  Οι γαμζτεσ είναι κφτταρα που προκφπτουν από τθ διαίρεςθ ……………………….. κυττάρων αλ-

λά  τα ίδια ζχουν ………………… πυρινα.  Η κυτταρικι διαίρεςθ που ςχθματίηει τουσ γαμζτεσ ολοκλθ-

ρϊνεται ςε ……………. φάςεισ. 
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2. α) Η αμφιγονία είναι μια μζκοδοσ αναπαραγωγισ ςτουσ πολυκφτταρουσ οργανιςμοφσ.  Να 

γράψετε δυο (2) πλεονεκτιματα τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

                       ((2x0,5) 1 μονάδα) 

Πλεονζκτθμα 

I.  

 

 

II.  

 

β) Οι μονοκφτταροι οργανιςμοί αναπαράγονται με τθ λειτουργία τθσ μίτωςθσ.  Να ςυμπλθρϊςετε 

ακόμα τρεισ (3) λόγουσ που να αναδεικνφουν τθ ςθμαςία τθσ μίτωςθσ ςτον πιο κάτω πίνακα.  

                   ((3x0,5) 1,5 μονάδεσ) 

θμαςία τθσ μίτωςθσ 

I.  

 

II.  

 

III.  

 

3. α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτθν πιο κάτω παράγραφο.           ((3x0,5) 1,5 μονάδεσ) 

Η Εικόνα 1 παρουςιάηει ζνα δείγμα από γενετικό υλικό ενόσ οργανιςμοφ.  Οι κλωςτζσ (Α), δθλαδι 

τθσ εικόνασ, ουςιαςτικά παρουςιάηουν τα ……………………………. τα οποία ζχουν ςχθματιςτεί από τα 

……………………………………………….. κατά τθ φάςθ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ που ονομάηεται 

……………………………. 

 

Α 

Εικόνα 1 

 

 



3 
 

β) Ζνασ κυτταρολόγοσ χρειάηεται να δθμιουργιςει τον καρυότυπο του οργανιςμοφ αυτοφ.  Σι ακρι-

βϊσ πρζπει να κάνει;                  ((4x0,25) 1 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. α) Ι. Να ηωγραφίςετε ζνα ηευγάρι αλλθλόμορφων γονιδίων ςε ομόηυγθ κατάςταςθ δείχνο-

ντασ αν χρθςιμοποιιςατε υπολοιπόμενα ι επικρατι γονίδια.                        ((3x0,5) 1,5 μονάδα) 

 

 

 

ΙΙ. Να εξθγιςετε τι ςθμαίνει ο όροσ υπολοιπόμενο γονίδιο.              (0,5 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) ε ποια περίπτωςθ κα ςχθματιηόταν ετερόηυγο άτομο;               (0,5 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟ Β:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ.  
Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ.  
Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

5. τθν εικόνα 2 παρουςιάηονται δυο τρόποι διαίρεςθσ κυττάρων.   

  Εικόνα 2 

 

Α  

  

  

 

Β 

 

         
       ((2x0,25) 0,5 μονάδα) 

α) Να ονομάςετε τισ διαδικαςίεσ: Α ………………………………………… , Β……………………………………….   

β) Να ονομάςετε δυο κφτταρα που δθμιουργοφνται με τθ διαδικαςία Β.          ((2x0,25) 0,5 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ((5x0,25) 1,25 μονάδα) 

γ) Να ονομάςετε τισ φάςεισ με αρικμό 1 ……………………………… 3 …………………………………. 

12 ………………………………… 4 ……………………………… 15 …………………………………. 

δ) Να εξθγιςετε γιατί θ μετάφαςθ Ι είναι ζνα πολφ ςθμαντικό και κακοριςτικό ςτάδιο για τθ μειω-

τικι διαίρεςθ.                ((2x0,25) 0,5 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να ονομάςετε το ςτάδιο που προθγείται από το ςθμείο 1 ςτθ διαδικαςία Α και να αιτιολογιςετε 

τθ ςθμαςία του ςταδίου αυτοφ.            ((5x0,25) 1,25 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1         2      3  4         

11  12       13  14            15 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ςτ) Να ονομάςετε τισ φάςεισ και ςτισ δυο διαδικαςίεσ όπου             ((4x0,25) 1 μονάδα) 

Ι. τα κεντρομερίδια διαχωρίηονται ……………………………… 

ΙΙ. ο αρικμόσ των χρωματοςωμάτων μειϊνεται …………………………………. 

ΙΙΙ. ςχθματίηονται οι γαμζτεσ ……………………………… 

 

6. α) Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-6.  
               ((6χ0,25) 1,5 μονάδεσ) 
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β) Να ςθμειϊςετε τι αντιπροςωπεφουν τα γράμματα Α και Δ ςτο διπλανό ςχεδιάγραμμα. 

            ((2χ0,5) 1 μονάδα) 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Ζνα τμιμα DNA περιζχει 40 βάςεισ.  Να υπολογίςετε τον αρικμό των υπόλοιπων βάςεων αν οι 

ζξι είναι βάςεισ (C) κυτοςίνθσ.                  ((4χ0,25) 1 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Πόςα είδθ νουκλεοτιδίων υπάρχουν ςτο μόριο του DNA; Να εξθγιςετε γιατί.  

                   ((5χ0,3) 1,5 μονάδεσ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α  

Δ  
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7. α) Να αναγνωρίςετε τρία ηεφγθ ομόλογων χρωματοςωμάτων από τον πιο κάτω πίνακα υ-

ποδεικνφοντασ το κάκε ηεφγοσ με τα γράμματα του αλφάβθτου Α, Β και Γ.   ((6χ0,25) 1,5 μονάδεσ) 

 

β) Θα μποροφςατε να κακορίςετε το φφλο του πιο πάνω ατόμου αν ο πίνακασ αναφερόταν ςε άν-

κρωπο; Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ.              ((2χ0,25) 0,5 μονάδεσ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον πιο κάτω πίνακα.                      ((6χ0,5) 3 μονάδεσ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανιςμόσ 
Αρικμόσ χρωματο-
ςωμάτων ςτα ςω-
ματικά κφτταρα. 

Αρικμόσ χρωματοςω-
μάτων ςτα γεννθτικά 
κφτταρα. 

Αρικμόσ αυτοςωματικϊν 
χρωματοςωμάτων ςτα 
ςωματικά κφτταρα. 

Ποντικόσ  20  

Βάτραχοσ 26   

Μαϊμοφ  40  
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ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των 10 μονάδων. 

 

8. Ο Ξζνιοσ ζχει το ςτίγμα τθσ Μεςογειακισ Αναιμίασ και είναι παντρεμζνοσ με τθ Νεφζλθ, θ ο-

ποία είναι αςκενισ.  Με βάςθ τα πιο πάνω δεδομζνα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το γονίδιο τθσ 

Μεςογειακισ αναιμίασ είναι υπολοιπόμενο, να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα. 

 

α) Η Νεφζλθ ζχει ωχρό χρϊμα ςτο δζρμα τθσ, κουράηεται με το παραμικρό και οι γιατροί τθσ ζχουν 

διαγνϊςει μια κατάςταςθ ςτο ςυκϊτι τθσ, που ονόμαςαν θπατομεγαλία.  Να δικαιολογιςετε τα 

πιο πάνω χαρακτθριςτικά του ατόμου αυτοφ.                ((4x0,5) 2 μονάδεσ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Να εξθγιςετε ποια είναι θ πιο αποτελεςματικι κεραπεία, που μπορεί να ακολουκιςει θ Νεφζ-

λθ και να δικαιολογιςετε οποιανδιποτε επιπρόςκετα μζτρα, που πρζπει να λαμβάνει για να προ-

φυλάξει τθν υγεία τθσ.                   ((4x0,5) 2 μονάδεσ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Ι. Τπάρχει πικανότθτα να αποκτιςουν υγιι παιδιά;  Να απαντιςετε κάνοντασ τθ ςχετικι δια-

ςταφρωςθ χρθςιμοποιϊντασ το γράμμα Τ για το υγιζσ άτομο και το υ για τθ Μεςογειακι Αναιμία. 

                    ((7x0,5) 3,5 μονάδεσ) 

    Πατρικι Γενιά:  .........................  ......................... 

   Γαμζτεσ: .........................  ......................... 

         Πρϊτθ Θυγατρικι Γενιά:  ......................................................................... 

ΙΙ. Να αποδϊςετε τθ φαινοτυπικι και γονοτυπικι αναλογία.                 ((2x1) 2 μονάδεσ) 

 Φαινοτυπικι αναλογία: ......................................................................... 

 Γονοτυπικι αναλογία:  .........................................................................         

X 
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δ) Η Νεφζλθ και ο Ξζνιοσ είναι δεξιόχειρεσ, θ κόρθ τουσ όμωσ είναι αριςτερόχειρασ.  Πϊσ δικαιολο-

γείται το φαινόμενο αυτό;                              (0,5 μονάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΣΕΛΟ 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ   Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

 

κουρίδου Κορίνα   Δθμθτρίου Άντρθ Β.Δ.      Ιωςιφ Ανδρζασ 

τυλιανοφ Μαρίνα 

τυλιανοφ Παναγιϊτα 
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ . 

Δπώηηζη 1   

 Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη δύν (2) δηαθνξεηηθά είδε θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ Α θαη Β πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ άλζξσπν.   

α) Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν 

θπηηαξηθήο δηαίξεζεο  πνπ 

παξνπζηάδεη:   

 i)  ε Γηαίξεζε Α: ………..…..,     

 ii)  ε Γηαίξεζε Β: …………..…                                  

       (2 Υ 0.25 κ = 0.5 κ)   κ: …    

 

 

 

ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΚΚΟΤ ΠΑΦΟΤ    Βαθμόρ:               /  35    

                          Ολογπάθωρ: …………………….. 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015  2016             Τπογπαθή: ……………………… 

 

             ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ  ΜΑÏΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

 

Μάθημα : ΥΗΜΔΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ               Σάμε : Α’Λπθείνπ (Πξνζαλαηνιηζκνύ) 

ςνολικόρ  σπόνορ: 2 ‘ΩΡΔ                  Ηκεξνκελία : 02/06/2016 

                  Ώξα : 08:00  10:00 

Ονομαηεπώνςμο: …………………………………………………….……..… Σμήμα: …… Απ: … 

ΠΡΟΟΥΗ!!! 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)       

       Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α’ ,Β’ θαη Γ’  . Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο      

       εξσηήζεηο. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 
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(β) Πνηα από ηηο δύν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο, Α ή Β είλαη ππεύζπλε:        (4 Υ 0.25 κ = 1 κ)   κ: …   

i) γηα ηελ επνύισζε κηαο πιεγήο;     ………………………….…   

ii) γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ; …………………………..…  

ïïï) γηα ηε δεκηνπξγία δύν δηπινεηδώλ ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ; ……………………. 

ïv) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ;    ……………………………… 

 

 (γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηαξηθώλ  
δηαηξέζεσλ Α θαη Β πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.        (4 Υ 0.25 κ = 1 κ)   κ: …    

 

Δπώηηζη 2  

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 6 ζην πην θάησ ζρήκα.(6 Υ 0.25 κ = 1.5 κ) 

κ: …   

 

 

β.Να αλαθέξεηε δύο (2) κοινά δομικά σαπακηηπιζηικά πνπ δηαζέηνπλ όια ηα 
ρξσκαηνζώκαηα.               (2Υ 0.5 κ = 1 κ)   κ: … 

  (η)……………………………………………………………………………………………………… 

 (ηη)………………………………………………………………………………………………………. 

             ΓΙΑΦΟΡΔ              ΓΙΑΙΡΔΗ Α            ΓΙΑΙΡΔΗ  Β 

ε πνην κέξνο ηνπ 
πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ 
πξαγκαηνπνηείηαη 

  

Αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ 
ζηα ηειηθά ζπγαηξηθά θύηηαξα 
ζε ζρέζε κε ην κεηξηθό 

  

          
1. ……………… 

 
2. ……………… 

 
3. ……………… 

 
4. ……………… 

 
5. ……………… 

 
6. ………………. 

 
 

1 

3 

2 

4 

5 
6 
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Δπώηηζη 3  

 Να θπθιώζεηε ηελ νξζή απάληεζε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.  

 (5Υ 0.5 κ = 2.5 κ)   κ: … 

Α. Σα ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ άλδξα είλαη : 

(α) 22 δεύγε απηνζώκαηα θαη 1 δεύγνο θπιεηηθά ΥΥ 

(β) 23 δεύγε απηνζώκαηα θαη 1 δεύγνο θπιεηηθά ΥΦ 

(γ) 22 δεύγε απηνζώκαηα θαη 1 δεύγνο θπιεηηθά ΥΦ 

(δ) 23 δεύγε απηνζώκαηα θαη 1 δεύγνο θπιεηηθά ΥΥ 

 

Β. Με ηε κείσζε παξάγνληαη : 

(α) σκαηηθά θύηηαξα κε ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ κε ην κεηξηθό θύηηαξν 

(β) σκαηηθά θύηηαξα κε ην κηζό αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ κεηξηθνύ θπηηάξνπ 

(γ) Γελλεηηθά θύηηαξα κε ην κηζό αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ κεηξηθνύ θπηηάξνπ 

(δ) Γελλεηηθά θύηηαξα κε ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ κε ην κεηξηθό θύηηαξν 

 

Γ. Η αγειάδα έρεη ζηα γελλεηηθά ηεο θύηηαξα 30 ρξσκαηνζώκαηα.Πόζα ρξσκαηνζώκαηα 
έρνπλ ηα ζσκαηηθά ηεο θύηηαξα; 

(α) 30 ρξσκαηνζώκαηα 

(β) 15 ρξσκαηνζώκαηα 

(γ) 60 ρξσκαηνζώκαηα  

(δ) θαζόινπ ρξσκαηνζώκαηα 

 

Γ. Ο ραξαθηήξαο θαζηαλά κάηηα είλαη επηθξαηήο έλαληη ηνπ ππνιεηπόκελνπ γαιαλά κάηηα. 

Ση είδνπο απνγόλνπο ζα πάξνπκε από ηε δηαζηαύξσζε ελόο εηεξόδπγνπ θαζηαλνύ αηόκνπ  

(Κθ) κε έλα γαιαλό άηνκν (θθ); 

(α) 100% θαζηαλά κάηηα 

(β) 50% θαζηαλά θαη 50%γαιαλά 

(γ) 75% θαζηαλά θαη 25% γαιαλά 

(δ) 75% γαιαλά θαη 25% θαζηαλά 
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Δ. Δπίθηεηνο ραξαθηήξαο ζεσξείηαη: 

(α) έλα ηαηνπάδ ζην ζώκα 

(β) ην ρξώκα ησλ καηηώλ καο 

(γ) ε θιεξνλνκηθή θαξδηνπάζεηα 

(δ) ην ύςνο καο 

 

Δπώηηζη 4  

 Η δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδεη δύν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα. 

  (α)  Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα δύν λεκάηηα είλαη 

νκόινγα.        (2 Υ 0.5 κ = 1κ)   κ: … 

 i) ………………………………………………………………………… 

 

ii) ………………………………………………………………………… 

 

(β)  Με ηε βνήζεηα ηεο πην δηπιαλήο εηθόλαο λα βξείηε :(2Υ 0.25 κ = 0,5 κ)  κ:.. 

  i) έλα (1) δεύγνο γνληδίσλ γηα ην νπνίν ην άηνκν είλαη νκόδπγν:   ……..… 

 

 ii) έλα (1) δεύγνο γνληδίσλ γηα ην νπνίν ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν:   ………                               

     

(γ) i) Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε νκόδπγν άηνκν.                               (1 Υ 0.5 κ = 0.5κ)   κ:.. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

… ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ii) Ση νλνκάδνπκε αιιειόκνξθα γνλίδηα.                             (1 Υ 0.5 κ = 0.5κ)   κ:.. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ.   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι 

με πένηε (5) μονάδερ.   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ 

Δπώηηζη 5 

Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο 

κίησζεο ζε ηπραία ζεηξά θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   

 

(α)  Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα ηεο κίησζεο Α κέρξη Γ.    (4 Υ 0.5 κ = 2 κ)   κ: …  

Α: ……………………………………………….  Γ: …………………………………………….  

Β: ……………………………………………….  Γ: …………………………………………….  

 

 (β)  Να βάιεηε ζηελ νξζή ρξνληθή δηαδνρηθή ζεηξά εμέιημεο ηεο κίησζεο ηα πην πάλσ ζηάδηα  

Α κέρξη Γ:              (1Υ 0.5 κ = 0.5 κ)   κ: …  

..……. ,  ……...  , ……….  , …….. 

 

 (γ) Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζ’απηό ην θύηηαξν, ζηα ζηάδηα Β θαη Γ. (2 Υ 0.5 κ = 1κ) κ:… 

ηάδην Β:. ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ηάδην Γ:. …………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………. 
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 (δ) Να αλαθέξεηε έλα (1) ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε κείσζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δσληαλνύο  

νξγαληζκνύο.           (1 Υ 0.5 κ = 0.5 κ)   κ: … 

  ………………………………………………………………………………………………………….  

  ………………………………………………………………………………………………….………  

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ε) Να δηαβάζεηε ηηο πην θάησ δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε Μίησζε θαη Μείσζε θαη λα γξάςεηε 

αλ είλαη σζηέο (√) ή Λάζνο (Υ).                                       (2 Υ 0.5 κ = 1 κ)   κ: … 

   

Α/Α ΓΗΛΩΗ  
ωζηό (√) 

ή Λάθορ (Υ) 

1. 
Όια ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ 

δηαζέηνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην ίδην DNA. 

 

2. 
Σν γελεηηθό πιηθό (DNA) ηνπ ππξήλα δηπιαζηάδεηαη πάληα θαηά 

ην ζηάδην S ηεο ΜΔΟΦΑΗ. 

 

 

 

Δπώηηζη 6 

(α) Η ακθηγνλία είλαη έλαο ηξόπνο αλαπαξαγσγήο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Αλ ιάβεηε 

ππόςε όηη δνύκε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερώο αιιάδεη, ε ακθηγνλία είλαη πιενλέθηεκα ή 

κεηνλέθηεκα γηα ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ θαη γηαηί; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.     

(2 Υ 0.5 κ = 1 κ)  κ:…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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(β) Αθνύ κειεηήζεηε ηνπο δύο καπςόηςποςρ 1 και 2 πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ λα 

απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

  

(η) Ση νλνκάδνπκε Καπςόηςπο.                                   (1 Υ 1 κ = 1 κ)   κ:… 

…………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………................. 

 

(ηη)Πνηνο από ηνπο δύν θαξπόηππνπο αλήθεη ζε άλδξα; Να εμεγήζεηε γηαηί.(2 Υ 0.5 κ = 1 κ)   κ:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
  

(ηηη)Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη έλαο δηπινεηδήο νξγαληζκόο.Πνπ ζηεξίδεηαη απηό;(1Υ 0.5 κ = 0.5 κ) κ: 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 (γ) αο δίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο νξγαληζκνύ όπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. (η)Να εμεηάζεηε πξνζεθηηθά ην 

ελδερόκελν αλ απηόο ν θαξπόηππνο κπνξεί λα αλήθεη ζε 

άλζξσπν. Ναη ή Όρη . Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.      (2 Υ 0.5 κ = 1 κ)   κ:... 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

1 2 
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(ηη) Με βάζε ηνλ πην πάλσ θαξπόηππν ηεο άζθεζεο δ, λα γξάςεηε πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα 

έρεη ν νξγαληζκόο απηόο ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα.     

………………………………………………………………………….       (1 Υ 0.5 κ = 0,5 κ)   κ:…. 

 

Δπώηηζη 7 

α. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα ηεο δνκήο ηνπ DNA θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 

όπσο θαίλνληαη πην θάησ.                            (5 Υ 0.5 κ = 2.5 κ)  κ:…. 

        

 

                                                                                                                                                                         

  

 

         

                                                                                                                                        

 

 

 

β. Να εμεγήζεηε, κειεηώληαο ην πην πάλσ ζρήκα, πνπ νθείιεηαη ε ζηαζεξόηεηα πνπ 
παξνπζηάδεη ην κόξην ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA.                           (1Υ 0.5 κ = 0,5κ)  κ:….
        
...................................................................................................................................................... 

 

γ. Πόζα είδε δηαθνξεηηθώλ λνπθιενηηδίσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δνκή ηεο έιηθαο ηνπ DNA  θαη πνπ 
νθείιεηαη ε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο;                                                             (2Υ 0.5 κ = 1κ)  κ:…. 

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

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

 

δ.  Η Αξγπξώ δηαβάδεη Βηνινγία θαη πξέπεη λα ππνινγίζεη ζσζηά όια ηα πνζνζηά ησλ 
αδσηνύρσλ βάζεσλ ζην DNA. Γλσξίδεη όηη ην πνζνζηό ηεο Κπηνζίλεο ζην DNA είλαη 20%. 
Να βξείηε θαη λα δείμεηε πσο ζα ππνινγίζεη ε Αξγπξώ ηα πνζνζηά απηά.                              

                                                                                                             (4Υ 0.25 κ = 1κ)  κ:…. 

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

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

        
       Δνδείξειρ 

        

 
   1…………………. 
 
   2…………………. 
 
   3…………………. 
 
   4…………………... 
 
   5………………….. 
 

 

 

4 

 

1
3 

5 

  

 

 

          2           1 

          5 

          3 

          4 
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ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα και βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ.  

ηα ηξηαληάθπιια ν ραξαθηήξαο θόθθηλν ρξώκα επηθξαηεί ζην ραξαθηήξα ιεπθό ρξώκα . Σν 

γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ην κόκκινο ρξώκα είλαη ην Κ ελώ απηό πνπ θαζνξίδεη ην λεςκό ην κ 

   (α) Πνην γνλίδην είλαη ην επηθξαηέο;  ………………. Καη πνην ην ππνινηπόκελν; …………. 

                                                                                                               (2Υ 0.5 κ = 1κ)  κ:…. 

  (β) Η δηαζηαύξσζε κεηαμύ αηόκσλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έρεη θόθθηλα άλζε θαη ην άιιν ιεπθά 

άλζε έδσζε ζηελ F1 γεληά όια ηα άηνκα κε θόθθηλα άλζε.  

  (η) Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ηνπο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ηεο F1 

γεληάο .  

Παηξηθή γεληά(Ρ):            …………….………..        Υ      ……………………….. 

  

 

Απόγνλνη (F1) γεληά:                 …….....................................(Φαηλόηππνη: …………………….) 

          (3Υ 0.5 κ = 1,5κ)  κ:…. 

 

(ηη) Να δηαηππώζεηε ην πξώην Νόκν ηνπ Μέληει, ην Νόκν ηεο νκνηνκνξθίαο(Δπηθξάηεηαο). 

    

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

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

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

                                                                                                                      (1Υ 1 κ = 1κ)  κ:…. 

 (γ) Γηαζηαπξώλνληαο κεηαμύ ηνπο ηα άηνκα ηεο πην πάλσ F1 γεληάο  

(η) λα γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε ηεο F1 γεληάο θαη λα βξείηε ηνπο γνλόηππνπο θαη  θαηλόηππνπο 
ηεο F2  γεληάο θαη ηε θαηλνηππηθή αλαινγία πνπ πξνθύπηεη από απηή ηε δηαζηαύξσζε. 
  

Γιαζηαύπωζη F1 γενιάρ:            ………………    Υ   ………………  

 

Απογόνοι F2 γενιάρ:   …………….,   ……………,    …………....,    …………...  

                                      

Φαινόηςποι F2 γενιάρ: ……………….,  ………….……,  …….………....,  ……………... 

Φαινοηςπική αναλογία:          ……………………………………………….. 

     (10Υ 0,5 κ = 5κ)  κ:…. 
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(ηη) Με βάζε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε λα δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Μέληει, ην λόκν 

ηνπ Γηαρσξηζκνύ. 

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

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

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

                                                                                                                       (1Υ 1 κ = 1κ)  κ:…. 

(ηηη) Γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο ν δεύηεξνο λόκνο ηνπ Μέληει νλνκάζηεθε θαη λόκνο ηνπ 

Γηαρσξηζκνύ; 

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

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

                                                                                                                  (1Υ 0,5 κ = 0,5κ)  κ:…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ                              Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ Β.Γ                      Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

……………………    ………………………….               …………………………… 

Μαξίδα Φηθάξδνπ            Γηαλλάθεο Υαξαιάκπνπο Κπξηαθή Παπαλησλίνπ 



 

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΕΟΦΤΣΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Σipp-Ex) 

To εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 

ΒΑΘ.: ……………./35 

           ……………./20 

OΛΟΓΡ.: ………………. 

ΤΠΟΓΡ.: ………………. 

 
                                                                                                    
ΣΑΞΗ:                          Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

 
 

Ηκεροκελία:19/05/2016 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:                   ΥΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 
σλοιηθός τρόλος  

2 ΩΡΕ 

 
Ολοκαηεπώλσκο:…………………………………………….. 

 
Σκήκα: ……. Αρ.: …….. 
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Μέρος A: Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.  

                Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2.5) κολάδες. 

                Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

Ερώηεζε 1 

ηελ πάζεζε ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ην άηνκν δελ παξάγεη ηηο β αιπζίδεο ηεο 

αηκνζθαηξίλεο κε απνηέιεζκα ηε κηθξή δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ.  

α) Να γξάςεηε ηξία (3) ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο απηήο.                     (κνλ. 3x 0.5=1.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

β) Ση ζρέζε έρεη ην παζνινγηθό γνλίδην έλαληη ηνπ αιιειόκνξθνύ ηνπ θαλνληθνύ 

γνληδίνπ;                                                                                                              (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να ζεκεηώζεηε   δίπια από ηνλ γνλνηππηθό ραξαθηεξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην 

άηνκν πνπ θέξεη ην ζηίγκα ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.                                        (κνλ. 0.5) 

Οκόδπγν σο πξνο ην παζνινγηθό     

Οκόδπγν σο πξνο ην θαλνληθό 

Δηεξόδπγν 

Ερώηεζε 2  

H πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα ζηάδην ηεο κίησζεο ελόο θπηηάξνπ.  

α) Πνην ζηάδην ηεο κίησζεο απεηθνλίδεηαη;                 (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………. 

β) Πνην ζηάδην ηεο κίησζεο αθνινπζεί;                     (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………. 
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γ) Πξόθεηηαη γηα ζσκαηηθό ή γελλεηηθό θύηηαξν απηό πνπ ππόθεηηαη ζε κίησζε; (κνλ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

δ) Πόζα ζπγαηξηθά θύηηαξα ζα δεκηνπξγεζνύλ θαη ηη είδνπο θύηηαξα ζα είλαη απηά,  

ζσκαηηθά ή γελλεηηθά;                                                                                          (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Ερώηεζε 3 

ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ. Να 

απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Πνηα είλαη ε θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ 

πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Υ θαη ζε πνηα 

δύν ζηάδηα ππνδηαηξείηαη;                  (κνλ. 0.75) 

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

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

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

β) Να δειώζεηε αλ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε 

ηελ πην θάησ ζέζε θαη λα ζηεξίμεηε ηελ άπνςή 

ζαο: «Κάπνηνο κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο θπηηάξνπ ζηε κεγαιύηεξε 

δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ».                                                                          (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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γ) Γηα θάζε κία από ηηο ζέζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, λα δειώζεηε ην 

ζηάδην ηεο κεζόθαζεο ζην νπνίν απηή παξαηεξείηαη.                        (κνλ. 3x 0.25=0.75) 

 ηάδηο Μεζόθαζες 

Γηπιαζηάδνληαη ηα κηηνρόλδξηα θαη ην θεληξνζσκάηην.  

Παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ DNA.  

Γίλεηαη έληνλε παξαγσγή RNA.  

 

Ερώηεζε 4 

 α) Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη 

αξηζκνί 1 – 4 ζηε δηπιαλή εηθόλα.  (κνλ. 1) 

1 ……………………………………. 

2 …………………………………….. 

3 …………………………………….. 

4 …………………………………….. 

β) Να γξάςεηε δύν κέξε ελόο δωηθού 

θπηηάξνπ ζηα νπνία ζπλαληνύκε ηε δνκή 

κε ηνλ αξηζκό 1 ηεο δηπιαλήο εηθόλαο.  

                                                    (κνλ. 0.5) 

………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Σα σάξηα ηεο γάηαο έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο 19 ρξσκαηνζώκαηα. Να εμεγήζεηε 

πόζα κόξηα DNA πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα ελόο θπηηάξνπ ζηελ νπξά ηεο γάηαο, ζην 

ζηάδην G2 ηεο κεζόθαζεο.                                                                                     (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Μέρος Β: Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης.  

                Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 

                Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

Ερώηεζε 5 

Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηνλ θαξπόηππν ελόο θπηηάξνπ αλζξώπνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Πξόθεηηαη γηα θαξπόηππν ζσκαηηθνύ ή γελλεηηθνύ θπηηάξνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                       (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

β) Πξόθεηηαη γηα θύηηαξν άλδξα ή γπλαίθαο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.          

…….                                                                                                                       (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                           (κνλ. 12x 0.25=3) 

Οργανισμός Αριθμός 

τρωματοσωμάτων 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός ζεσγών 

τρωματοσωμάτων 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός 

τρωματοσωμάτων 

στοσς γαμέτες 

Αριθμός 

αστοσωματικών 

τρωματοσωμάτων 

στοσς γαμέτες. 

Γνξίιαο 48    

Μύγα   4  

Αζηαθόο 200    

Καιακπόθη  10   

 

Ερώηεζε 6 

Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα είδνο ππξεληθήο δηαίξεζεο θπηηάξσλ.  

 

 

 

 

 

 

α) Πνην είδνο ππξεληθήο δηαίξεζεο θαίλεηαη; Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα 

δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο.                                                                        (κνλ. 1.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

β) Ση είδνπο θύηηαξα δεκηνπξγνύληαη κε απηή ηελ ππξεληθή δηαίξεζε;                (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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γ) Σα ηέζζεξα (4) ζπγαηξηθά θύηηαξα πνπ πξνθύπηνπλ δελ έρνπλ παλνκνηόηππν DNA.  

i. Nα εμεγήζεηε ζε πνην ζηάδην ηεο πην πάλσ ππξεληθήο δηαίξεζεο νθείιεηαη απηό.  

…….                                                                                                                    (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να εμεγήζεηε ζε ηη βνεζά ην γεγνλόο απηό ηνπο νξγαληζκνύο.                       (κνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

δ) i.Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη κίησζε ζηνπο 

πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο.                                                                             (κνλ. 1.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ii. Nα αλαθέξεηε κία (1) πεξίπησζε γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κίησζε ζηνπο      

κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο.                                                                              (κνλ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ερώηεζε 7 

ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ηκήκα κηαο από ηηο αιπζίδεο 

ηνπ DNA.  

α) Να βάιεηε ζε θύθιν έλα λνπθιενηίδην θαη λα νλνκάζεηε 

ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε.                                               (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….. 
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β) η. Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή 

αιπζίδα ηνπ DNA ηεο εηθόλαο, μεθηλώληαο από πάλσ πξνο ηα θάησ.                    (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………… 

ηη. Να ππνινγίζεηε πόζνπο δεζκνύο πδξνγόλνπ ζπλαληνύκε ζην ηκήκα απηό ηνπ DNA, 

θαηαγξάθνληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.                                       (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Σελ παξαγσγή πνησλ νπζηώλ ζα θαζνξίζεη ε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία ησλ 

λνπθιενηηδίσλ θαη ζε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζα γίλεη ε παξαγσγή απηή;    (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

δ) ε θάζε έλα από ηα ζσκαηηθά θύηηαξα δύν νξγαληζκώλ, Α θαη Β, κεηξήζεθαλ 16 θαη 

18 κόξηα DNA αληίζηνηρα, κεηά ηνλ απηνδηπιαζηαζκό ηνπ DNA. Πνηνο νξγαληζκόο είλαη 

απινεηδήο θαη πνηνο δηπινεηδήο; Να εμεγήζεηε.                                                     (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................ 
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Μέρος Γ: Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα ηωλ 10 κολάδωλ.  

Ερώηεζε 8 

α) η. Σα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο νκάδεο αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν είλαη ηα εμήο: Ι Α, Ι Β, 

ην. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί όινπο ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο γηα 

ηελ θάζε κία από ηηο νκάδεο αίκαηνο.                                                                  (κνλ. 1.5) 

Οκάδα αίκαηος Γολόησποη 

Α  

Β  

ΑΒ  

Ο  

 

ηη. Πνηα από ηηο ηέζζεξεηο νκάδεο αίκαηνο δελ έτεη:                                           (κνλ. 0.5)           

 πγθνιιεηίλεο:      ....………………. 

πγθνιιεηηλνγόλα: ………………….  

β) Να εμεγήζεηε θαηά πόζν άηνκν νκάδαο αίκαηνο Α, κπνξεί λα κεηαγγηζηεί κε αίκα 

νκάδαο ΑΒ.                                                                                                             (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Η Μαξία αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ θαη ν ζύδπγόο ηεο ζηελ νκάδα Ο. Να βξείηε 

θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε, πνηεο είλαη νη πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο ησλ παηδηώλ 

ηνπο.                                                                                                                    (κνλ. 2.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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δ) η. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ζε έλα δηπινεηδή νξγαληζκό. 

Θα κπνξνύζακε λα απνθαιέζνπκε απηό ην δεύγνο, δεύγνο νκόινγσλ 

ρξσκαηνζσκάησλ; Να δώζεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα λα ζηεξίμεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

           (κνλ. 1.5)   

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ηη. Πνην δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ζηνλ άλζξσπν ζα κπνξνύζε λα 

απεηθνλίδεη ε δηπιαλή εηθόλα;                                                                               (κνλ.0.5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

ε) Πνύ νθείιεηαη ν αιθηζκόο θαη πνηα δύν  (2) πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ 

ζηα αιθηθά άηνκα;                                                                                               (κνλ. 1.5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………                       

 

             

O ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

                                    

σηήξεο Φινπξήο 
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δ) η. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ζε έλα δηπινεηδή νξγαληζκό. 

Θα κπνξνύζακε λα απνθαιέζνπκε απηό ην δεύγνο, δεύγνο νκόινγσλ 

ρξσκαηνζσκάησλ; Να δώζεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα λα ζηεξίμεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

           (κνλ. 1.5)   

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ηη. Πνην δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ζηνλ άλζξσπν ζα κπνξνύζε λα 

απεηθνλίδεη ε δηπιαλή εηθόλα;                                                                               (κνλ.0.5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

ε) Πνύ νθείιεηαη ν αιθηζκόο θαη πνηα δύν  (2) πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ 

ζηα αιθηθά άηνκα;                                                                                               (κνλ. 1.5)        

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………                       

 

             

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                    Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                      O ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

                                    

Μαξίλα ηπιηαλνύ                        Υαξάιακπνο σηεξηάδεο                σηήξεο Φινπξήο 

 

Ρνδνύια Αβξαάκ  
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ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΕΩ ΥΡΤΟΥΟΤ            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-16 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                             ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016                                                       ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 2 ώπερ  

                                                                                            ΩΡΑ: 7:45-9:45 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………………………….................. 

 

ΣΜΗΜΑ: ……………..                                                                 ΑΡΙΘΜΟ: ………..                                    

 

ΒΑΘΜΟ: ……………./35     ……………/20 

ΟΛΟΓΡ: ………………….. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ……………. 

                                                                               

                                                                                                           

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε  ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex). 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 8 ελίδερ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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Μέρος Α: Αποηελείηαι από ηέζζερις (4) ερωηήζεις.                                       (10 ΜΟΝΑΓΔΣ) 
Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζη (2.5) μονάδες. 
Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 

Ερώτηση 1 
 
Η εηθόλα δείρλεη έλα δεύγνο ρξσκνζσκάησλ ελόο δηπινεηδνύο θύηηαξνπ. Να απαληήζεηε ηηο 

εξσηήζεηο: 

 

 

α) Τα ρξσκνζώκαηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό i νλνκάδνληαη  

…………………………………………….                                    (1x0,5κ=0,5κ) κ: …. 

                                                                                

β) Τα γνλίδηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό ii νλνκάδνληαη  

…………………………………………..                                      (1x0,5κ=0,5κ) κ: …. 

 

γ) Αλ ηα γνλίδηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό ii είλαη ηα ίδηα ηόηε ην 

………………… νλνκάδεηαη ……………………                         (2x0,25=0,5κ) κ: ….                                 

σο πξνο ηα γνλίδηα απηά. 

 

δ) Αλ ηα γνλίδηα κε ηνλ αξηζκό ii είλαη δηαθνξεηηθά  ηόηε ην ………………….  

νλνκάδεηαη ……………………....................                                                                (2x0,25=0,5κ)  κ: …. 

 

ε) Πόζα γνλίδηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ εθδήισζε ελόο ραξαθηήξα;                          (1x0,5κ=0,5) κ: ….     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερώτηση 2 
 
α) Να πξνζδηνξίζεηε θαηά πόζν ν πην θάησ θαξπόηππνο αλήθεη ζε άλζξσπν; Να  δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                                       (1ρ0,5=0,5κ) κ: …..                                                                                                                                                                                                                        

………………………………………………….   

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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β) Σε πνην θύιν αλήθεη ν πην πάλσ θαξπόηππνο θαη γηαηί;                                      (1x0,5κ=0,5κ) κ: …..                                         

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να αλαθέξεηε  κία (1) ιεηηνπξγία ησλ ρξσκνζσκάησλ.                                      (1x0,5=0,5κ)  κ: ….                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………      

 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε, ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζηήιε Β.  

                                                                                                                                    (4x0,25=1κ)  κ: ….                     

Α/Α ΣΤΗΛΗ Α 

1 Ωάξην 

2 Γηπινεηδήο νξγαληζκόο 

3 Σσκαηηθό θύηηαξν 

4 Καξπόηππνο 

    

1 2 3 4 

    

                                                            

Δρώηηζη 3 

(α) Η ΜΔΣΟΦΣΗ είλαη ε κεγαιύηεξε ζε δηάξθεηα ζηνλ θπηηαξηθό θύθιν. Η θάζε απηή δηαθξίλεηαη 

ζε ηξία ζηάδηα: G1, S θαη G2.  

Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηεο 

Μεζόθαζεο:                                                           (3x0,5=1,5κ)  κ: …. 

i ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

ii………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

iii ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Α/Β ΣΤΗΛΗ Β 

Α Γάηα 

Β Απινεηδέο θύηηαξν 

Γ Απεηθόληζε ησλ 

ρξσκνζσκάησλ ελόο 

δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ 

Γ Γηπινεηδέο θύηηαξν 
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β) Η ΦΑΣΗ θαηά ηελ νπνία έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν δηαηξείηαη, δηαθξίλεηαη ζε δύν ζηάδηα: ηε 

Μίησζε θαη ηελ Κπηηαξνπιαζκαηηθή Γηαίξεζε. Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζηαδίνπ. 

                                                                                                                                     (2x0,5=1κ)  κ: …. 

i …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

ii …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Δρώηηζη 4 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ ζε 

ηέζζεξηο νξγαληζκνύο.                                                                                           (9x0,1=0.9κ)  κ: …. 

 

 

 Αξηζκόο 

ρξσκνζσκάησλ 

ζηα ζσκαηηθά 

θύηηαξα 

Αξηζκόο δεπγώλ 

ρξσκνζσκάησλ ζηα 

ζσκαηηθά θύηηαξα 

 

Αξηζκόο 

ρξσκνζσκάησλ 

ζηνπο γακέηεο 

Αξηζκόο νκόινγσλ 

ρξσκνζσκάησλ 

ζηνπο γακέηεο 

Άλζξσπνο 46    

Γάηα  19   

Σηηάξη   21  

 

 

 

 

β) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό :                                                                             (1x0,6κ=0,6κ)  κ: ….                      

     Δπηθξαηέο γνλίδην ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να δηαηππώζεηε ηνλ  Νόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο (Α’ Νόκνο ηνπ  Mendel)               (1x1κ=1κ)    κ:…….                      

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Μέρος Β: Αποηελείηαι από ηρείς (3) ερωηήζεις.                                            (15 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. 

Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 

 

 

Δρώηηζη 5 

Να κειεηήζεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

(α) Κάζε λνπθιενηίδην, ζηηο δύν αιπζίδεο ηνπ DNA, 

απνηειείηαη από ηξία ζπζηαηηθά κέξε:          (3x0,5=1,5κ)  κ: …. 

η. ……………………………………….. 

ηη. ………………………………………. 

ηηη. ……………………………………… 

 

 

 

 

 

(β) Πόζα είδε δηαθνξεηηθώλ λνπθιενηηδίσλ ππάξρνπλ ζην DNA; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

                                                                                                                                  (1x0,5κ= 0.5κ) κ: ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Με πνηνπο ρεκηθνύο δεζκνύο ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο νη δύν αιπζίδεο ηνπ DNA; 

                                                                                                                                        (1x1κ=1κ) κ: ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(δ) Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «θαλόλαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο» ηνπ DNA;                (1x2κ=2κ) κ: ….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δρώηηζη 6 

Η  πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη κία θπηηαξηθή δηαίξεζε, πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ άλζξσπν.  

 

 

α) Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο:        (1x1κ=1κ) κ: ….. 

   

………………………………………………………………………………… 

 

β) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο          (1x2κ=2κ) κ: ….. 

 

……………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ πην πάλσ θπηηαξηθή δηαίξεζε: 

                                                                                                                                    (4x0.25κ=1κ) κ: ….. 

 

Α/Α ΓΗΛΩΣΗ Σσζηό ή Λάζνο 

1 Τν αξρηθό κεηξηθό θύηηαξν είλαη πάληα απινεηδέο  

2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πην πάλσ θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξαγκαηνπνηνύληαη 

δύν ππξεληθέο δηαηξέζεηο 

 

3 Τα ζπγαηξηθά θύηηαξα πνπ παξάγνληαη είλαη απινεηδή  

4 Τα ζπγαηξηθά θύηηαξα πνπ παξάγνληαη νλνκάδνληαη γακέηεο  

 

 

δ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε πην πάλσ θπηηαξηθή δηαίξεζε ζηνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο.                                                                                           (2x0,5κ=1κ) κ: ….. 

 

i. ………………………………………………………………………………………………………………                                                                                     

ii. ………………………………………………………………………………………………………………. 
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Δρώηηζη 7 

Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα θύηηαξν θαηά ηελ Μίηωζη. 

α) Τη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1-3;                                                                               (3x0,5κ=1,5κ) κ: ….. 

 

                                                                 

1: …………………………………………..  

 

2: ………………………………………….. 

 

3: ………………………………………….. 

 

 

β) Σε πνην ζηάδην ηεο κηησηηθήο δηαίξεζεο βξίζθεηαη ην θύηηαξν; Να  δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζε ζαο.                                                                                                               (1x1κ=1κ) κ: …..                                                        

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηελ ζεκαζία ηεο Μίησζεο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο            (4x0,25κ=1κ) κ: …..                                                        

i…………………………………………………………………………………………………………………

ii……………………………………………………………………………………………………………….. 

iii………………………………………………………………………………………………………………. 

iv………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

δ) Να γξάςεηε ην επόκελν ζηάδην ηνπ πην πάλσ θπηηάξνπ θαη λα ην πεξηγξάςεηε.  (3x0,5κ=1,5κ) κ: ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μέρος Γ’: Αποηελείηαι από ένα (1) ερώηημα ηων 10 μονάδων.                         

 

Δρώηηζη 8 

α) Αλ Μ = γνλίδην πνπ  ειέγρεη ην καύξν ρξώκα                                                          (2x1κ=2κ) κ: ….. 

          κ = γνλίδην πνπ ειέγρεη ην θαθέ ρξώκα 

 

i. Να γξάςεηε ην γνλόηππν θαη ηνλ θαηλόηππν  ηνπ εηεξόδπγνπ αηόκνπ 

……………………………………………………………………………….. 

ii. Να γξάςεηε ην γνλόηππν θαη ηνλ θαηλόηππν ησλ νκόδπγσλ αηόκσλ 

……………………………………………………………………………….. 
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β) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ κπηδειηάο πήξακε 897 θπηά κε ζπέξκαηα θόθθηλνπ ρξώκαηνο 

θαη 302 θπηά κε ζπέξκαηα ιεπθνύ ρξώκαηνο. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ 

δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα απηά.                     (1x3κ=3κ) κ: …..    

                                                                         

 

 

 

 

 

γ) Να γξάςεηε ηνλ λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηε πην πάλσ δηαζηαύξσζε.             (1x2κ=2κ) κ: …..                      

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                        

 

δ) Πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ησλ γνλέσλ πνπ είλαη θπζηνινγηθά πγηείο θαη απνθηνύλ παηδί κε 

αιθηζκό;   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                       (1x1κ=1κ) κ: …...                                                                     

 

 

      

ε) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ηα αιθηθά άηνκα θαη ηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ;     (2x1κ=2κ) κ: …..                                                                              

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                             Η     ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ    

 

 

 

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

                                                                                                            ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΦΟΙΝΙΚΗ 
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β) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ κπηδειηάο πήξακε 897 θπηά κε ζπέξκαηα θόθθηλνπ ρξώκαηνο 

θαη 302 θπηά κε ζπέξκαηα ιεπθνύ ρξώκαηνο. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ 

δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα απηά.                    (1Χ3κ=3κ) κ: …..                                                                            

 

 

 

 

 

γ) Να γξάςεηε ηνλ λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηε πην πάλσ δηαζηαύξσζε.             (1x2κ=2κ) κ: ….. 

                      

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                        

 

δ) Πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ησλ γνλέσλ πνπ είλαη θπζηνινγηθά πγηείο θαη απνθηνύλ παηδί κε 

αιθηζκό;   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                        (1x1κ=1κ) κ: …...       

 

 

      

ε) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ηα αιθηθά άηνκα θαη ηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ;     (2x1κ=2κ) κ: …..                                                                              

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                               

       ΕΙΗΓΗΣΕ                                    Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                               Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ            

                                            

 

   ………………….. 

ΠΑΠΑΜΙΛΣΙΑΔΗ ΜΙΛΣΟ 

 

 

   …………………..                        ………………………                                  …………………… 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΛΕΝΗ           ΠΑΠΑΜΙΛΣΙΑΔΗ ΜΙΛΣΟ              ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΦΟΙΝΙΚΗ      
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ΛΤΚΔΗΟ ΑΓΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΔΜΠΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 

 

ΒΑΘ.: ………………/35 

 

ΟΛΟΓΡ.: ................................. 

 

ΤΠΟΓΡ.: ………………………... 

 

 

ΣΑΞΖ:                                      Α’ ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:   08/06/2016 

 

ΜΑΘΖΜΑ:                         ΥΖΜΔΗΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

 

2 ΩΡΔ (120’ ΛΔΠΣΑ) 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................ 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ: ………  ΑΡ.: ……… 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (π.σ. Tipp-Ex) 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 13 ζελίδερ.  

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι απο οκηώ (8) επυηήζειρ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΘΟΤΝ ΟΛΔ. 

 

 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
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Μέπορ Α:   Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ.  

         Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι ζςνολικά με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

         Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

Δπώηηζη 1. 

α. Τη είλαη θαη πνύ νθείιεηαη ε πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ ζηνλ άλζξσπν;      

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                      (2 Χ 0.25κ = 0.5κ)  κ:…. 

β. Να αλαθέξεηε δπν ζπκπηώκαηα / πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ 

από αιθηζκό.               

i. …………………………………………………………………………….... 

ii. ……………………………………………………………………………… 

                                                      (2 Χ 0.25κ = 0.5κ)  κ:…. 

γ.  Πνηνπο ηξεηο (3) γνλόηππνπο κπνξεί λα έρνπλ νη άλζξσπνη σο πξνο ηελ θιεξνλνκηθή πάζεζε 

ηνπ αιθηζκνύ;  

(Χξεζηκνπνηήζηε ην Α: θπζηνινγηθό γνλίδην θαη α: γνλίδην ππεύζπλν γηα ηνλ αιθηζκό). 

Γώζηε ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αληίζηνηρν θαηλόηππν ηνπ αηόκνπ.        

 

 

 

 

  

                                                                                                                (6 Χ 0.25κ = 1.5κ)   κ:…. 

 

 

 

 ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ 

1   

2   

3   
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Δπώηηζη 2. 

Οη εηθόλεο Α θαη Β παξνπζηάδνπλ δπν ζηάδηα ηεο Μίησζεο. 

                    

                    Δικόνα Α                       Δικόνα Β 

 

β)  Ν α νλνκάζεηε ηα κέξε Χ θαη Ω. 

(i) Χ: ……………………………………………………… 

(ii) Ω: ..................................................................................... 

            (2 Χ 0.5κ = 1κ)  κ:…. 

γ) Να νλνκάζεηε δπν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηεο εηθόλαο Α θαη Β. 

(i) Γηαθνξά 1: ……………………………………………………………………………………. 

(ii) Γηαθνξά 2: .................................................................................................................................. 

       (2 Χ 0.25κ = 0.5κ)  κ:…. 

Δπώηηζη 3. 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

Ω 

Χ 

Α 

Β 

Γ Δ 

Ε 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α-Δ: 

Α ........................................................ 

Β ........................................................ 

Γ ......................................................... 

Γ ........................................................ 

Δ ........................................................  

                   (5 Χ 0.25κ = 1.25κ)   κ.... 

α) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθόλεο Α θαη 

Β. 

Α .................................................. 

Β ................................................... 

                             (2 Χ 0.5κ = 1κ) 
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β) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

(i).......................................................................................................................... 

(ii)……………………………………………………………………………... 

                 (2 Χ 0.25κ = 0.5κ)   κ....... 

γ) Καηά ηε Μεηάθαζε, ζε θάζε ζσκαηηθό αλζξώπηλν θύηηαξν ππάξρνπλ 46 ρξσκαηνζώκαηα.  

Πόζα κόξηα DNA ππάξρνπλ ζε θάζε ζσκαηηθό αλζξώπηλν θύηηαξν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην S ηεο Μεζόθαζεο; 

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

   (1 Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ....... 

δ) Να εμεγήζεηε ηα πηό θάησ: 

(i) Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Γηπινεηδή θύηηξα: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

   (2 Χ 0.25κ = 0.5κ)   κ....... 

Δπώηηζη 4. 

 

 

 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο Α-Γ. 

Α. ............................................................. 

Β .............................................................. 

Γ ............................................................... 

Γ ............................................................... 

                            (4 Χ 0.25κ = 1κ)   κ.......... 

Α 
Γ 

Β 

 Γ 
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β) Τη είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αλζξώπνπ, αιιά θαη 

ηνπ θάζε δσληαλνύ νξγαληζκνύ γεληθόηεξα, θαη ηνλ θάλεη κνλαδηθό; 

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

(1 Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ.......... 

γ)  Σε πνηα κέξε ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηθνύ θπηηάξνπ κπνξνύκε λα βξνύκε γελεηηθό πιηθό; 

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

 (3Χ 0.25κ = 0.75κ)   κ.......... 

 

δ) Τν πνην θάησ ζρήκα αληηπξνζσπεύεη έλα γελεαινγηθό δέληξν. 

 

(i) Σε ηη βνεζά ηνπο Βηνιόγνπο – Γελεηηζηέο ε θαηαζθεπή ελόο γελεαινγηθνύ δέληξνπ; 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ.......... 

(ii) Πνηόο είλαη ν αξηζκόο ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ ζην πην πάλσ γελεαινγηθό δέληξν; 

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

         (1Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ.......... 
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Μέπορ B: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

       Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι ζςνολικά με πένηε (5) μονάδερ.  

       Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ.  

Δπώηηζη 5. 

Τνπην θάησ ζρήκα αληηπξνζσπεύεη ην θύθιν ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Να ηνλ κειεηήζεηε θαη λα 

απαληήζηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

β)  Να αλαθέξεηε δπν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε δηαδηθαζία Β. 

(i) ………………………………………………………………………………………………… 

(ii) …………........................................................................................................................ 

                                              (2 Χ 0.25κ = 0.5κ)   κ....... 

γ) Από πόζεο ζπλερόκελεο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο απνηειείηαη ην ζηάδην Α θαη πόζεο ην ζηάδην Β 

γηα ηε δεκηνπξγία απινεηδώλ θαη δηπινεηδώλ θπηηάξσλ αληίζηνηρα; 

Σηάδην Α .............................. 

Σηάδην Β .............................. 

(2 Χ 0.25κ = 0.5κ)   κ..... 

α) Τη αληηπξνζσπεύνπλ ηα ζεκεία 

Α - Ε; 

Α ................................................... 

Β ................................................... 

Γ ................................................... 

Γ .................................................. 

Δ .................................................. 

Ε ...................................................... 

               (6 Χ 0.25κ = 1.5κ)   κ..... 

Β 

Β 

Α 
Α 

Γ 

Δ 

Ε 
Ζ 

[Type a quote from the document or 

the summary of an interesting point. 

You can position the text box 

anywhere in the document. Use the 

Text Box Tools tab to change the 

formatting of the pull quote text box.] 
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δ) (i)  Πνην ηξόπν αλαπαξαγσγήο παξνπζηάδεη ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα; 

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

(1 Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ..... 

 

(iii) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα θύηηαξα Γ, Δ θαη Ε; 

Κύηηαξν Γ ........................ 

Κύηηαξν Δ ........................ 

Κύηηαξν Ε ........................ 

                        (3 Χ 0.25κ = 0.75κ)   κ..... 

ε) Γηαηί ζηε πξάμε όπνηε γίλεηαη ε δηαδηθαζία Α (ζηάδην Α) ζηνλ άλζξσπν,  παξάγνληαη 

δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ζπεξκαηνδσάξηα θαη σάξηα;  

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

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

         (1 Χ 0.5κ = 0.5κ)   κ..... 

δ) Παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο δεύηεξεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ηεο Μείσζεο ζε ηπραία ζεηξά. 

Να ηα βάιεηε ζηελ νξζή  ρξνληθή δηαδνρηθή ζεηξά.  

                   

              Σηάδην Α                           Σηάδην Β                     Σηάδην Γ                    Σηάδην Γ 

 

1) ..............    2) ...............   3) ..............   4) ...........                                (4 Χ 0.25κ = 1κ)   κ..... 
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Δπώηηζη 6. 

Ζ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ην θπηηαξηθό θύθιν ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. Να 

απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα.   

 

 

 

β) Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζηάδηνπ 4 θαη 5; 

(i) Σηάδην 4: ..................................................................................................................................... 

(ii) Σηάδην 5: .................................................................................................................................... 

                                                                                                      (2  Χ 0.25κ = 0.5κ)   κ:…. 

γ) Γηαηί πηζηεύεηε όηη είλαη απαξαίηεηε ε πξσηετλνζύλζεζε πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην κέγεζνο 

ηνπ θπηηάξνπ; 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                         (1  Χ 1κ = 1κ)   κ:…. 

 

 

 

 

 

ΦΑΖ 1 (Αποηελείηαι από ηα ζηάδια 1, 2 και 3). 

ΣΤΑΔΙΟ 1 
ΣΤΑΔΙΟ 2 

ΣΤΑΔΙΟ 3 

ΦΑΖ 2 (Αποηελείηαι από ηα ζηάδια 4 και 5) 

 4 

 5 

α) Τη αληηπξνζσπεύεη: 

Τν ζηάδην 1: ............................................... 

Τν ζηάδην 2: ............................................... 

Τν ζηάδην 3: ............................................... 

Τν ζηάδην 4: ............................................... 

Τν ζηάδην 5: ............................................... 

Φάζε1: ………………………………… 

Φάζε 2: ………………………………... 

                           (7 Χ 0.5κ = 3.5κ)   κ:…. 

 

                           

(

5

 

Χ

 

0

.

2

5

κ

 

=

 

1

.

2

5

κ

)

   

κ

:

…

. 
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Δπώηηζη 7. 

α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο. 

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

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

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

                          (1  Χ 0.5κ = 0.5κ)   κ:…. 

β) Οη εθόλεο Α, Β θαη Γ παξνπζηάδνπλ ηνπο θαξπόηππνπο ελόο άληξα, κηαο γπλαίθαο θαη ελόο 

αιόγνπ ζε ηπραία ζεηξά 

ΔΗΚΟΝΑ Α ΔΗΚΟΝΑ Β ΔΗΚΟΝΑ Γ 

 

 
 

 

 

 

 

.  

(i) Πνηεο εηθόλεο απεηθνλίδνπλ θαξπόηππνπο αλζξώπνπ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο. 

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

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

    (2  Χ 0.5κ = 1κ)   κ:…. 

 

(ii) Σε ηη δηαθέξεη ν θαξπόηππνο κηαο γπλαίθαο από έλα άληξα; Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζε ζαο. 

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

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

(2  Χ 0.5κ = 1κ)   κ:…. 
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(iii) Πσο νλνκάδνληαη ηα πξώηα 22 δεύγε θαη πσο ην 23
νλ

 δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ζε 

έλα αλζξώπηλν θαξπόηππν; 

Πξώηα 22 δεύγε ........................................................................................ 

23
νλ

 δεύγνο ................................................................................................ 

(2  Χ 0.5κ = 1κ)   κ:…. 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πην θάησ. 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΑΡΗΘΜΟ 

ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΩΝ 

ΣΑ ΩΜΑΣΗΚΑ 

ΚΤΣΣΑΡΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΔΤΓΩΝ 

ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΩΝ 

ΣΑ ΩΜΑΣΗΚΑ 

ΚΤΣΣΑΡΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΩΝ 

ΣΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΑ 

ΚΤΣΣΑΡΑ 

ΑΓΔΛΑΓΑ 60  30 

ΜΠΗΕΔΛΗ 14 7  

ΚΑΡΑΒΗΓΑ   60 

ΒΑΣΡΑΥΟ  13  

    

     (6  Χ 0.25κ = 1.5κ)   κ:…. 
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ΜΔΡΟ Γ’: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν 10 μονάδυν. 

Δπώηηζη 8. 

(α) Από ηε δηαζηαύξσζε δπν θαηλνκεληθά πγηώλ αηόκσλ, έλα από ηα παηδηά  ηνπο γελλήζεθε κε 

ηε πάζεζε ηεο ζαιαζζαηκίαο (β-κεζνγεηαθή αλαηκία).  

             Γίλνληαη ηα γνλίδηα  Κ:θπζηνινγηθό γνλίδην,  Θ:παζνινγηθό γνλίδην γηα ζαιαζζαηκία  

(i) Να δείμεηε ιεπηνκεξώο ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.                      

                 P γελεά:                      ............................... Χ ............................... 

                

        Γακέηεο:                    ................ ...............    ................ ............... 

                  

        F1 γελεά:                    ................................................................... 

                                                                                                                  (3 Χ 0.5κ = 1.5κ)   κ:… 

 

 

(ii) Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει επηβεβαηώλεηαη από ηε πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Να ηνλ 

δηαηππώζεηε.                                                                                                           

                  Νόκνο Μέληει:  ......................................................................................... 

                                                                                                               (1Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ:… 

       Γηαηύπσζε λόκνπ:  .................................................................................. 

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

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

                                                                                                                          (1Χ 1κ = 1κ)  κ:… 

 

(iii) Πνηά είλαη ε πηζαλόηεηα (%) ηνπ παηδηνύ λα γελλεζεί κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία;                                                                                                  

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

                                                                                                              (1 Χ 0.25κ = 0.25κ)   κ:… 
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(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηνλ άλζξσπν;               

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

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

              (1 Χ 1κ = 1κ)   κ:… 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη θαη πνπ σθείιεηαη ε πάζεζε ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. 

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

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

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

(2 Χ 0.5κ = 1κ)   κ:… 

  (δ) Να αλαθέξεηε δύν ζπκπηώκαηα, πνπ παξνπζηάδεη έλα άηνκν ην νπνίν έρεη ηε πάζεζε ηεο 

 β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.                                                                              

              i. .….……...........………………................…………………………………… 

              ii. …..……………...………………..............…………………………….......... 

                                                                                                                        (2 Χ 0.5κ = 1κ)   κ:… 

  (ε) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ζπκπησκάησλ ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.  

               i. …......……………........…………………………....………………………… 

               ii. ……………………................…………………….....……………….......... 

                                                                                                                        (2 Χ 0.5κ = 1κ)   κ:… 

(δ) «Οι θορείς ηοσ γονιδίοσ ηης μεζογειακής αναιμίας λέμε όηι έτοσν ηο στίγμα ηης μεζογειακής 

αναιμίας». Να εμεγήζεηε.  

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

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

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

  (1 Χ 1κ = 1κ)   κ:… 
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  (ε) Να εμεγήζηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                        

             i. αιιειόκνξθα γνλίδηα: ................................................................................................ 

                ………………………………………………………………………….................... 

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

(1 Χ 1κ = 1κ)   κ:… 

             iii. θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα: ......................................................................................... 

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

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

(1 Χ 1κ = 1κ)   κ:… 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

ΑΛΔΚΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 
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(ε) Να εμεγήζηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                        

             i. αιιειόκνξθα γνλίδηα: ................................................................................................ 

                ………………………………………………………………………….................... 

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

(1 Χ 1κ = 1κ)   κ:… 

             iii. θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα: ......................................................................................... 

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

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

(1 Χ 1κ = 1κ)   κ:… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Δηζεγεηήο                        Σπληνλίζηξηα Β.Γ.                     Γηεπζπληήο   

 

    ……………...…..                      …………………...                     ………………….… 

    

  Αλδξέαο Εέληνο                    Γαιάηεηα Χαξαιάκπνπο               Αιέθνο Θεκηζηνθιένπο  

 



1 

 

 
ΛΤΚΔΗΟ ………………………… 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ  2015/2016  

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

                                                                                           

 

ΣΑΞΖ:                             Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…./…/…. 

 

ΜΑΘΖΜΑ:                   ΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ 

  2 ΧΡΔ (120 ιεπηά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:……………………………………. 

 

 

ΣΜΖΜΑ:……….Αξ:…… 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Να πξνζέμεηε  ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνχ ζαο  θαη λα γξάςεηε  κε κειάλη κπιε ή καχξν. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνχ (Tipp-Δx). 

Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ 12 ζειίδεο 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

 

Γηα πξνζσπηθή Υξεζε:  

 

ΠΥ    Βαζκφο  17/35 άξα    20Υ17 δηα 35 =;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘ:…………………./35 

ΒΑΘ:…………………./20 

ΟΛΟΓΡ:…………………. 

ΤΠΟΓΡ:…………………. 
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ΜΔΡΟ Α:   Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.  

                       Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζη (2.5) κολάδες.  

                       Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

Δρώηεζε 1 

 

Δρώηεζε 1 

 

Γλσξίδνπκε φηη ην θχηηαξν έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν δσήο 

(θπηηαξηθφο θχθινο) πνπ πεξηιακβάλεη δχν ΦΑΔΙ (1&2). Κάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη 

ηα δηθά ηεο ηάδηα. 

 

 

α) Να αλαθέξεηε  ηα νλφκαηα ησλ δχν θάζεσλ.      

 

Απάληεζε                                                    

Α…Μεζφθαζε                                                         Β) Κπηηαξηθή δηαίξεζε 

                                                                                                                   

                                                                                                                                        (2Υ0,25 κ = 0,5κ)  

κ… 

β) Να αλαθέξεηε ηα ζηάδηα ηεο θάζε θάζεο.(Μφλν αλαθνξά) 
 

 

Α Όλνκα Φάζεο :……Μεζφθαζε. Β Όλνκα Φάζεο :…Κπηηαξηθή δηαηξεζε………….. 

 

ηάδηα : 

G1      ………………………………...... 

 

S         …………………………………... 

 

G2    ………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

ηάδηα : 

Μηησζε……………………………...... 

 

Κπηηαξνπιαζκαηηθή  Γηαίξεζε …………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                             (5Υ0,25 κ = 1.25κ)  κ 

γ) Πην θάησ ζαο δίλνληαη ηα ιεθηηθά απφ θάπνηα ζηάδηα.  

 

i) ε απηφ ην ζηάδην ην θχηηαξν πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλήζεηο θπηηαξηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (π.ρ. 

θπηηαξηθή αλαπλνή, πξσηετλνζχλζεζε), αξρίδεη λα πνιιαπιαζηάδεη ηα πεξηζζφηεξα νξγαλίδηά 

ηνπ (π.ρ. ξηβνζψκαηα, ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν) θαη έηζη αξρίδεη λα απμάλεηαη ζε κέγεζνο. 

 

ε πνην  ζηάδην αλαθέξεηαη; 
 

Απάληεζε:…G1………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  
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ii) ε απηφ ην ζηάδην ην θχηηαξν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη δηπιαζηάδεη ηα κηηνρφλδξηα θαη ην 

θεληξνζσκάηην ηνπ (θαη ηνπο ρισξνπιάζηεο, φζνλ αθνξά ην θπηηθφ θχηηαξν). 

 

ε πνην  ζηάδην αλαθέξεηαη; 

 

Απάληεζε:…G2……………………………………………………………………………………… 

 

ηηη) ε απηφ ην ζηάδην δηαηξείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. 

 

ε πνην  ζηάδην αλαθέξεηαη; 

 

Απάληεζε:   Μίησζε …………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                       (3Υ0,25 κ = 0,75κ)  κ… 

Δρώηεζε 2 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ θαίλνληαη ζε απηφλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              (10Υ0,25 κ = 2,5κ)  κ…       
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Δρώηεζε 3 

 

Σα τρωκαηοζώκαηα είλαη δνκέο, νξαηέο ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην, πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

επθαξπσηηθφ θχηηαξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζήο ηνπ θαη πεξηέρνπλ ηηο γελεηηθέο 

(θιεξνλνκηθέο) πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχηηαξν, αιιά θαη γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

α) Να ζπκπιεξψζεηε ηηο ελδείμεηο 1-7 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, γξάθνληαο ην αληίζηνηρν γξάκκα 

κε βάζε ηηο ιεδάληεο πνπ ζαο δίλνληαη. 
 

Απάληεζε 

 

 
 

 

                                 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 (7Υ0,25 κ = 1,75κ)  κ…  

 

 

A.Χρωματοςώματα ΣΤ. Νθμάτιο χρωματίνθσ. 
Κατά τθν Μεςόφαςθ κάκε 
Μόριο DNA είναι 
ςυςπειρωμζνο με τθ  
βοικεια πρωτεϊνών 
ςχθματίηοντασ ζνα  
νθμάτιο χρωματίνθσ. 
Κάκε νθματιο χρωματίνθσ  
κατά τθ Μεςόφαςθ  
διπλαςιάηεται 
 

Ζ. Χρωματίδα. 
Κατά τθν Μίτωςθ τθσ Κυτταρικισ 
Διαίρεςθσ κάκε διπλαςιαςμζνο 
Νθμάτιο χρωματίνθσ 
Συςπειρώνεται ακόμα πιο πολφ 
και δθμιουργεί το 
χρωματόςωμα με τισ δφο 
αδελφζσ. 
Τα χρωματοςώματα κατά τθ  
Μετάφαςθ βρίςκονται ςτθν πιο 
Συςπειρωμζνθ μορφι τουσ 

Β. Κεντρομερίδιο που ενώνει  

τισ αδελφζσ χρωματίδεσ 

Γ. Αδελφζσ Χρωματίδεσ 

Δ. DNA κα πρωτεΐνεσ 

Ε. DNA ςτο οποίο βρίςκεται 

αποκθκευμζνθ θ γενετικι 

πλθροφορία.    
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β) Να αλαθέξεηε: 

 

i) Γχν (2) δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηνζσκάησλ,  
Απάληεζε 

 

Γνκηθά ζπζηαηηθά: α. Πξσηεΐλεο , 

 

β. Ννπθιενηίδην ή (Νεκάηηα ρξσκαηίλεο)   
 
 

                                                                                                                               (2Υ0,25 κ = 0,5κ)  κ…    

ii) Μία (1) ιεηηνπξγία ησλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

Απάληεζε 

 

 

Λεηηνπξγία: Πεξηέρεη ηελ γελεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχηηαξν αιιά θαη γηα νιφθιεξν 

ηνλ νξγαληζκφ.   

 

Οπνηαδήπνηε άιιε Λεηηνπξγία αλαθέξεη ν καζεηήο  

 

                                                                                                                             (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    

              

                                                                                                           

Δρώηεζε 4                         

α) Να αληηζηνηρίζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηνπο φξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνχο ηεο ζηήιεο Β. 

 

 ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

1  Απινεηδέο θχηηαξν Α Άλζξσπνο  

2   Γηπινεηδέο θχηηαξν Β πεξκαηνδσάξην 

3  Οκφινγα ρξσκαηνζψκαηα Γ Γηαζέηεη 23(n) ρξσκαηνζψκαηα 

4  Καξπφηππνο Γ 

 

 

Εεχγνο ρξσκαηνζσκάησλ  πνπ είλαη φκνηα σο   

πξνο ην κέγεζνο,ηε κνξθή, θαη ηνλ ηχπν ησλ  

γελεηηθψλ πιεξνθνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ 

5 Γελλεηηθφ θχηηαξν γπλαίθαο (σάξην) Δ 

 

 

Απεηθφληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ελφο  

Γηπινεηδνχο  νξγαληζκνχ ηαμηλνκεκέλν ζε 

δεχγε θαη κεηνχκελν κέγεζνο 

 
 

Απάληεζε 

1       Β          2      Α          3     Γ     4        Δ     5       Γ 

                                                                                                                              (5Υ0,25 κ = 1,25κ)  κ…  
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β) αο δίλεηαη ε πην θάησ απεηθφληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάληεζε 

i) Να αλαθέξεηε αλ ηα πην πάλσ ρξσκαηνζψκαηα αλήθνπλ ζε άλδξα ή γπλαίθα                          . 

    Άλδξαο………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ… 

ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

    Απφ ηα Φπιεηηθα ρξσκαηνζσκαηα ΥΤ…………………………………………………… 

                                                                                                                           (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    

 

iii) Να νλνκάζεηε  ηα είδε ρξσκαηνζσκάησλ πνπ έρνπκε 

       Απηνζσκαηηθά –Φπιεηηθά ………………………………………………………. 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    

iv) Πφζα ρξσκαηνζψκαηα απφ ην θάζε είδνο ππάξρνπλ ζε έλαλ αξζεληθφ γακέηε; 

      22 απηνζσκαηηθά θαη έλα θπιεηηθφ Υ     

                                          ή 

       22 απηνζσκαηηθά θαη έλα θπιεηηθφ Τ            

                                                                                                                             (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    

 v)  Πφζα ρξσκαηνζψκαηα απφ ην θάζε είδνο ππάξρνπλ ζε έλαλ ζειπθφ  γακέηε; 

       22  απηνζσκαηηθά θαη έλα θπιεηηθφ Υ …………………………………………………………… 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ 
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ΜΔΡΟ Β: Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης.  

                    Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης.  

 

Δρώηεζε 5 

α) Να δηαβάζεηε ηηο πην θάησ δειψζεηο θαη λα γξάςεηε αλ είλαη σζηέο (√) ή Λάζνο (Χ). 
 

Απάληεζε 

                                                 ΓΗΛΩΗ ωζηό (√) 

ή Λάζος (Χ) 

1 ε έλα θπηηαξηθφ θχθιν έρνπκε δχν (2) Φάζεηο, ηε 

ΜΔΟΦΑΖ θαη ηελ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ. 

√ 

2 Ζ ΜΔΟΦΑΖ δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ ηε ΜΗΣΧΖ. √ 

3 Ζ ΜΔΟΦΑΖ είλαη θάζε αλάπαπζεο ηνπ θπηηάξνπ. √ 

4 Σα ρξσκαηνζψκαηα δελ είλαη νξαηά κε ην νπηηθφ 

κηθξνζθφπην. 

√ 

5 Σα ρξσκαηνζψκαηα πεξηέρνπλ κφλν DNA, Χ 

6 Απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζψκαηα νλνκάδνπκε ηα 

ρξσκαηνζψκαηα πνπ έρνπκε ζην ζψκα καο. 
Χ 

7 Οκφινγα ρξσκαηνζψκαηα είλαη έλα δεχγνο 

ρξσκαηνζσκάησλ πνπ είλαη φκνηα σο πξνο ην κέγεζνο, 

ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

√ 

8 Σν ζπεξκαηνδσάξην είλαη έλα δηπινεηδέο (2n) θχηηαξν. Χ 

9 Σν γελεηηθφ πιηθφ (DNA) ηνπ ππξήλα δηπιαζηάδεηαη θαηά 

ην ζηάδην S ηεο ΜΔΟΦΑΖ. 

√ 

10 Σα ρξσκαηνζψκαηα θάζε θπηηάξνπ πεξηέρνπλ ηηο 

γελεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχηηαξν 

αιιά θαη γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

√ 

 

 

                                                                                                                              (10Υ0,25 κ = 2,5κ)  κ…    

 

β) Γλσξίδνπκε φηη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ γίλνληαη δχν είδε θπηηαξηθψλ δηαηξέζεσλ. 

     

i) Να αλαθέξεηε ηα είδε ησλ θπηηαξηθψλ δηαηξέζεσλ. 

  Απάληεζε    Α Μείσζε         Β  Μηησζε                                                             (2Υ0,25 κ = 0,5κ)  κ…   

ii) Να εμεγήζεηε γηαηί γίλεηαη ην θάζε είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 

Απάληεζε 

Α) Δίδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο:Α Μείσζε : Γίλεηαη γηα λα παξαρζνχλ γακέηεο 

                                                                                                                                       (1Υ1 κ = 1κ)  κ… 

Β Α) Δίδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: Μίησζε: Αχμεζε ζψκαηνο, Αλαπιήξσζε  θαηεζηξακκέλσλ 

θπηηάξσλ, Δπνχισζε πιεγψλ    πνιιαπιαζηαζκφο κνλνθπηηαξσλ νξγαληζκψλ νξγαληζκψλ 

                                                                                                                                   (4Υ0,25 κ = 1κ)  κ… 
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Δρώηεζε 6 

 

α)Να κειεηήζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

ζε  δηαθνξεηηθά ζηάδηα θάπνηαο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη λα γξάςεηε ην ζηάδην πνπ αληηζηνηρεί  ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

 αο δίλνληαη ηα ζηάδηα ησλ θπηηαξηθψλ δηαηξέζεσλ. 

(Πξφθαζε, Μεηάθαζε, Αλάθαζε, Σειφθαζε,  Πξφθαζε Η, Μεηάθαζε Η , Αλαθάζε Η, Σειφθαζε Η,  

Πξφθαζε ΗΗ, Μεηάθαζε ΗΗ, Αλάθαζε ΗΗ, Σειφθαζε ΗΗ). 

 Μαδί κε ην ζηάδην ζα γξάθεηε θαη ην είδνο ηεο θπηηαξηθή δηαίξεζεο.       
 
Απάληεζε 

 

ηάδηο                                        Περηγραθή ηωλ τρωκαηοζωκάηωλ 

Μίησζε -Πξφθαζε Σα ρξσκαηνζψκαηα είλαη ζπγθεληξσκέλα αθαλφληζηα 

θνληά ζην κέζν ηνπ θπηηάξνπ.       

                                                                                       (2Υ0,25=0,5κ ) κ….                                                        

Μίησζε -Μεηαθαζε 

 

Σα ρξσκαηνζψκαηα είλαη ζε ζεηξά ζην κέζν ηνπ θπηηάξνπ. 

                                                                                       (2Υ0,25=0,5κ ) κ….                                                        

Μείσζε -Μεηάθαζε Η Σα δεχγε νκφινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ (ηεηξάδεο) 

επζπγξακκίδνληαη ζηνλ ηζεκεξηλφ ηνπ θπηηάξνπ (ηζεκεξηλφ επίπεδν). 

                                                                                       (2Υ0,25=0,5κ ) κ….                                                        

Μείσζε -Αλαθάζε Η Σα νκφινγα  ρξσκαηνζψκαηα θηλνχληαη πξνο ηνπο αληίζεηνπο 

Πφινπο  ηνπ θπηηάξνπ. 

                                                                                       (2Υ0,25=0,5κ ) κ….                                                        

Μίησζε -Αλάθαζε Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

κεηαθηλνχληαη πξνο ηα δχν άθξα (πφινπο) ηνπ θπηηάξνπ. 

                                                                                       (2Υ0,25=0,5κ ) κ….                                                        

    
β) Με βάζε ηα φζα γλσξίδεηε: 

i) Να αλαθέξεηε δχν (2) νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ δηαηξέζεσλ. 
Απάληεζε 

Οκνηφηεηα 1 Καη νη δχν μεθηλνχλ απφ δηπινεηδή θχηηαξν. 

 

Οκνηφηεηα 2 Καη ζηηο δχν γίλεηαη θπηηαξνπιαζκαηηθή δηαίξεζε  

 

Οπνηαδήπνηε άιιε νκνηφηεηα αλαθέξεη ν καζεηήο.  

                                                                                                               (2Υ0,25=0,5κ ) κ….                                                                                                                                   

ii)   ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ δηαηξέζεσλ. 

Κπηηαξηθή Γηαίξεζε: Μίησζε Κπηηαξηθή Γηαίξεζε: Μείσζε 

Μηα θπηηαξηθή δηαίξεζε Γχν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο 

Μεηά ηε κίησζε πξνθχπηνπλ  δχν ζπγαηξηθά 

θχηηαξα παλνκνηφηππα κε ην κεηξηθφ 

 

Μεηά ηε κείσζε πξνθχπηνπλ  ηέζζεξα  ζπγαηξηθά 

θχηηαξα.  

 

Σα θχηηαξα πνπ ζα πξνθχςνπλ έρνπλ ίδην αξηζκφ 

ρξσκαηνζσκάησλ κε ην ζπγαηξηθφ 

Σα θχηηαξα πνπ ζα πξνθχςνπλ έρνπλ ηνλ κηζφ 

αξηζκφ ρξσκαηνζσκάησλ κε ην ζπγαηξηθφ 

Γίλεηαη κηα ππξεληθή δηαίξεζε Γίλνληαη δχν ππξεληθέο δηαηξέζεηο  

*Γεθηή ζα γίλεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαθνξά γξάςεη ν καζεηήο                      (8Υ0,25=2κ ) κ….                                  
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Δρώηεζε 7 

 

α)Να ζπκπιεξψζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ψζηε λα απεηθνλίδεηαη 

ε δνκή ελφο λνπθιενηηδίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην θάησ έλλνηεο πνπ δίλνληαη αιθαβεηηθά: 

αδωηούτα βάζε, λοσθιεοηίδηο, ζάθταρο, θωζθορηθή οκάδα. 

                                                                                                                                        
 

1= θσζθνξηθφ Ομχ  2= Αδσηνχρα βάζε  3=Πεληφδε (Γεζνμπξηβφδε)   4=Ννπθιενηίδην 

            (4Υ0,25=1κ ) κ….     

 

β)  Να αλαθέξεηε πνηα είδε λνπθιενηηδίσλ ππάξρνπλ ζην κφξην ηνπ DNA.  

     Απάληεζε  4 

Ννπθιενηηδην κε Α ήTή G ή C 

                                                                                                                                       (4Υ0,25=1κ ) κ….  

    . 

γ) Γλσξίδνληαο φηη ην πνζνζηφ κηαο αδσηνχραο βάζεο ζε έλα DNA (π.ρ. Α= 10%),ηφηε κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηα πνζνζηά θαη ησλ ππνινίπσλ αδσηνχρσλ βάζεσλ ζ’ απηφ ην DNA. 

 

Απάληεζε   Α=10%   Σ=10%   G 40%  C=40% 

                                                                                                                                      (1Υ0,5=0,5κ ) κ….    

i) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα απφ ηε δνκή ηνπ DNA. 

Απάληεζε  Ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο.(κ 0,25 )Δμήγεζε ηνπ θαλφλα   (κ 0,25) 

                                                                                                                                      (1Υ0,5=0,5κ ) κ….                                                                                                                                          
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δ) Σν κφξην ηνπ DNA γλσξίδνπκε φηη είλαη δίθισλν. 

    i)  Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνχρσλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο ηνπ 

       ηκήκαηνο ηνπ DNA πνπ θαίλεηαη  παξαθάησ. 

     

       5΄  A  T   T  A  A  A  C  C  G   C  A  C    C   3΄ 

 

 Απάληεζε   

      3΄  Σ  Α   Α Σ   Σ   Σ  G  G  C  G  T  G     G   5΄ 

 

                                                                                                                                      (1Υ0,5=0,5κ ) κ….                                                                                                                                          

 

ii) Πφζνη δεζκνί πδξνγφλνπ ζπγθξαηνχλ ελσκέλεο ηηο δχν αιπζίδεο ηνπ κνξίνπ;                  

    Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                    

  

   Απάληεζε   

Γηα λα βξνχκε ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο δχν αιπζίδεο ηνπ κνξίνπ, πξέπεη λα 

ζπκεζνχκε φηη ε αδελίλε ζπλδέεηαη κε ηε ζπκίλε κε δχν δεζκνχο πδξνγφλνπ θαη ε θπηνζίλε κε ηε 

γνπαλίλε κε ηξείο         (κ1) 

 

Αξα : 7 δεχγε   Α θαη Σ  =  14 δεζκνχο πδξνγφλνπ 

         6  δεχγε   G  θαη C = 18 

                            χλνιν  32 δεζκνί πδξνγφλνπ  (κ 0,5)                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     (1Υ1,5=1,5κ ) κ…. 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα ηωλ 10 κολάδωλ.  

 

Δρώηεζε 8 

α) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο: 

 

Απάληεζε 

Γνλίδην: Μηθξά ηκήκαηα πάλσ ζηα ρξσκαηνζψκαηα .Απνηεινχληαη απφ DNA θαη ειέγρνπλ ηνλ ηχπν 

ησλ πξσηετλψλ πνπ θάλεη ην θχηηαξν. 

Αιιειφκνξθν γνλίδην Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ νκφινγσλ 

ρξσκαηνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα  

Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθφηεηα: Πεξίπησζε θιεξνλνκηθφηεηαο ελφο γλσξίζκαηνο πνπ ειέγρεηαη απφ 

αιιεινκνξθα απφ ηα νπνία ην έλα είλαη επηθξαηέο έλαληη ηνπ άιινπ. 

Φαηλφηππνο: Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εθδειψλνληαη ζ έλα νξγαληζκφ. 

Γνλφηππνο: Σν ζχλνιν ησλ γνληδίσλ πνπ έρεη έλα άηνκν 

Ακθηγνλία: Σξφπνο αλαπαξαγσγήο απνγφλσλ, κέζσ ζρεκαηηζκνχ εηδηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ θπηηάξσλ 

απφ δηαθνξεηηθά γελλεηηθά ζπζηήκαηα . 



11 

 

Μνλνυβξηδηζκφο Ζ κειέηε ηνπ ηξφπνπ θιεξνλνκηθφηεηαο ελφο δεχγνπο αιιεινκνξθσλ γνληδίσλ δει 

ηνπ ηξφπνπ θιεξνλνκηθφηεηαο κηαο ηδηφηεηαο. 

 

Καξπφηππνο: Ζ απεηθφληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ελφο νξγαληζκνχ ηαμηλνκεκέλα ζε δεχγε 

(ηνπνζεηεκέλα απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν) 

                                                                                                                                       (8Υ0,25=2κ )κ…. 

β) Οη επηζηήκνλεο ζε έλα εξγαζηήξην βηνινγίαο  πξνζπαζψληαο λα κειεηήζνπλ ηελ   

θιεξνλνκηθφηεηα ζε   θάπνηα πνληίθηα θάλνπλ ηα εμήο πεηξάκαηα. 

Γηαζηαπξψλνπλ πνληίθηα κε καχξν ηξίρσκα πνπ είλαη νκφδπγα κεηαμχ ηνπο κε πνληίθηα κε θαθέ    

ηξίρσκα πνπ είλαη θαη απηά νκφδπγα κεηαμχ ηνπο.  Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ην γνλίδην Μ, γηα  

ην καχξν ρξψκα ηξηρψκαηνο επηθξαηεί ηνπ γνληδίνπ κ, γηα ην θαθέ ρξψκα 

    

i) Να γξάςεηε ηνπ γνλφηππνπο ηνπ καχξνπ θαη θαθέ πνληηθνχ. 

ΜΜ :Μαχξν   κκ :Καθέ   ………………. 

                                                                                                                             (2Υ0,25=0,5κ ) κ…. 

ii) Να δείμεηε κε δηαζηαχξσζε πνηα είλαη ε θαηλνηππηθή θαη πνηα ε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

Ρ:     ΜΜ Υ κκ… 

Γακ: Μ     κ                           (κ 0,25)  

F1      Mκ                               (κ 0,25) 

Φαηλφηππν(1)  Μαχξν 100     (κ 0,25) 

 Γνλφηππνο (1) Μκ                  (κ 0,25) 

                                                                                                                                     (1Υ1=1κ ) κ…. 

iii) Να γξάςεηε ηνλ λφκν ηνπ Mendel, πνπ ηζρχεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαχξσζε. 

. 

Nφκνο ηεο νκνηνκνξθίαο: απφ ηελ δηαζηαχξσζε νκφδπγσλ αηφκσλ πνπ δηαθέξνπλ ζ’έλα ραξαρηήξα 

πξνθχπηνπλ εηεξφδπγα άηνκα νκνηφκνξθα κεηαμχ ηνπο.                                                                                                                                             

           (1Υ1= 1κ ) κ….  
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γ) Σν κεγάιν χςνο ζηηο ληνκαηηέο θαζνξίδνληε απφ έλα επηθξαηέο γνλίδην Ζ, ελψ ην κηθξφ χςνο απφ   

έλα ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν ηνπ  h. Καηά ηε δηαζηαχξσζε δχν θπηψλ ληνκάηαο πήξακε ηα  

εμήο απνηειέζκαηα: 75%  ςειέο ληνκαηηέο θαη 25% ρακειέο ληνκαηηέο. 

       

 i) Να γξάςεηε ηνπο γνλφηππνπο ησλ θπηψλ πνπ δηαζηαπξψζεθαλ.  

     Hh X Hh                                                                                                                (2Υ0,25=0,5κ ) κ… 

 

ii) Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαχξσζε γξάθνληαο ηνπο θαηλνηχπνπο θαη γνλνηχπνπο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. 

                                                                                                                                         

P: Hh X Hh     

Γαμ  H,h  H,h             (κ 0,25) 

F1  HH, Hh, Hh, hh       (κ 0,5)    (HH, Hh, Hh  =0,25        hh=0,25)                                                                                                   

Φαηλφηππν(2)  Φειέο Νηνκαηίεο  , Υακειεο   Νηνκαηίεο       (κ 0,5) 

 Γνλφηππνο (3) ΖΖ,Hh, hh         (κ 0,75) 

                                                                                                                                         (1Υ2=2κ ) 

 

 ηηη) Να δηαηππψζεηε (γξάςεηε )ηνλ λνκφ ηνπ Mendel πνπ ηζρχεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαχξσζε. 

  

O λφκνο ηνπ δηαρσξηζκνχ αλαθέξεη φηη θαηά ηελ δηαζηαχξσζε ησλ εηεξφδπγψλ αηφκσλ ηεο F1 γελεάο 

εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ραξαρηήξσλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο. 

                                                                                                                                 (1Υ2= 2κ ) κ…. 

δ) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ ηεο ελδηάκεζεο θιεξνλνκηθφηεηαο 

θαη ηεο κσζατθήο  θιεξνλνκηθφηεηαο;  

Δλδηάκεζεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Σξφπνο θιεξνλνκηθφηεηαο πνπ  ειέγρεηαη απφ ηζνδχλακα γνλίδηα 

(Αηειψ επηθξαηή) θαη έρσ ελδηάκεζν απνηέιεζκα ζηνπο απφγνλνπο  

  Μσζατθήο  θιεξνλνκηθφηεηαο;  Σξφπνο θιεξνλνκηθφηεηαο πνπ  ειέγρεηαη απφ ηζνδχλακα γνλίδηα 

Σα αιιεινκνξθα γνλίδηα εθδειψλνπλ   θαη ηα δχν ην ραξαθηήξα ηνπο                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    (2Υ0,5= 1κ ) κ…. 

 

- ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ -                           - Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ -                     - Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ - 

                                                                                                      …………………………… 

ΑΝΣΡΔΑ ΦΗΛΗΠΠΟΤ        ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ         ΓΗΧΡΓΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ  

……………………….                            ……………………….. 

ΣΑΛΧ  ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

……………………… 
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ΣΑΞΖ:                             Α ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:…./05/2016 

 

ΜΑΘΖΜΑ:                   ΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ 

  2 ΩΡΔ (120 ιεπηά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………. 

 

 

ΣΜΖΜΑ:……….Αξ:…… 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Να πξνζέμεηε  ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο  θαη λα γξάςεηε  κε κειάλη κπιε ή καύξν 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Δx) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘ:………………………../35 

ΟΛΟΓΡ:………………………… 

ΤΠΟΓΡ:…………………………. 



2 

 

ΜΔΡΟ Α:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  

                       Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

                       Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

  

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν θύθινο δσήο ελόο θπηηάξνπ (θπηηαξηθόο θύθινο) ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη δύν θάζεηο.  

 

 

 
                                                                                                                  

α) Να αλαθέξεηε ηα νλόκαηα θαη ηα ζηάδηα ηεο θάζε θάζεο.(Μόλν αλαθνξά) 
 

 

Α Όλνκα Φάζεο 

…………………………………….. 

Β Όλνκα Φάζεο 

…………………………………….. 

 

ηάδηα : 

…………………………………………………. 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

ηάδηα : 

…………………………………………………...... 

 

……………………………………………………... 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

      

 

                                                                                                                              (7Υ0,25 κ = 1,75κ)  κ… 
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β) Πην θάησ ζαο δίλεηαη ην ιεθηηθό από θάπνην ζηάδην. 

 

i) ε απηό ην ζηάδην ην θύηηαξν δηπιαζηάδεη ην γελεηηθό ηνπ πιηθό (DNA) ελώ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη 

ζε κέγεζνο. 

 

ε πνην  ζηάδην αλαθέξεηαη; 
 

Απάληεζε:…………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                          (1Υ0,25 κ = 0,25κ) κ……  

ii) ε απηό ην ζηάδην ην θύηηαξν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη δηπιαζηάδεη ηα κηηνρόλδξηα, θαη ην 

θεληξνζσκάηην ηνπ (θαη ηνπο ρισξνπιάζηεο όζνλ αθνξά ην θπηηθό θύηηαξν). 

 

Απάληεζε:………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                          (1Υ0,25 κ = 0,25κ)κ……..   

iii) ε απηό ην ζηάδην δηαηξείηαη ην πεξηερόκελν ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. 

 

Απάληεζε:……………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                          (1Υ0,25 κ = 0,25κ)κ…….. 

 

                                                                                                                               

 

Δξώηεζε 2 

 

Να γξάςεηε δίπια από ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιέμε ή θξάζε πνπ ηαηξηάδεη πην πνιύ , 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα παξαθάησ : Οκόδπγα άηνκα , εηεξόδπγα άηνκα, θαηλόηππνο, 

γνλόηππνο, αιιειόκνξθα  

  

i. Αα     ………………..……………………………….. 

ii. ΚΛ , Μκ,  ……………………………………………. 

iii. Μαύξα καιιηά  ……………………………………… 

iv. ΜΜ, λλ, ΚΚ,   ……………………………………….. 

v. Μ, κ  ………………………………………………….. 

 

 

 

  

                                                                                                                                 (5Υ0,5 κ = 2,5κ)  κ…                            
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Δξώηεζε 3 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-7 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, αμηνπνηώληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίδνληαη παξαθάησ. 

 

A.Υξσκαηνζώκαηα  Β. Κεληξνκεξίδην πνπ ελώλεη ηηο αδειθέο ρξσκαηίδεο Γ. Αδειθέο  ρξσκαηίδεο  

Γ. DNA θα πξσηεΐλεο  Δ. DNA ζην νπνίν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ε γελεηηθή πιεξνθνξία. Σ. 

Νεκάηην ρξσκαηίλεο  Ε. Υξσκαηίδα. 

 

 
 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                            

  (7Υ0,25 κ = 1,75κ)  κ……                            

 

β) Να αλαθέξεηε: 

 

 i) Γύν (2) δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

 
 

Γνκηθά ζπζηαηηθά: α. ……………………………………………....……………………….………… 

 

β. ……………………………………………...………………………………………………………… 
 

                                                                                                                                (2Υ0,25 κ = 0,5κ)  κ…    
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ii) Μηα (1) ιεηηνπξγία ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

 

 

Λεηηνπξγία: ……………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                             (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    

 

 

Δξώηεζε 4                         

α)Να αληηζηνηρίζεηε, ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηεο ζηήιεο Β 

 

 

 ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β 

1  Απινεηδέο θύηηαξν Α Άλζξσπνο  

2   Γηπινείδεο θύηηαξν Β πεξκαηνδσάξην 

3  Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα Γ Γηαζέηεη 23(n) ρξσκαηνζώκαηα 

4  Καξπόηππνο Γ 

 

 

Εεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ  πνπ είλαη όκνηα σο   

πξνο ην κέγεζνο ,ηε κνξθή, θαη ηνλ ηύπν ησλ  

γελεηηθώλ πιεξνθνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ 

5 Γελλεηηθό θύηηαξν γπλαίθαο (σάξην) Δ 

 

 

Απεηθόληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ελόο  

δηπινεηδνύο  νξγαληζκνύ ηαμηλνκεκέλν ζε 

δεύγε θαη κεηνύκελν κέγεζνο 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                              (5Υ0,25 κ = 1,25κ)  κ…    
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β) Γίδεηαη ε πην θάησ απεηθόληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Να αλαθέξεηε αλ ηα πην πάλσ ρξσκαηνζώκαηα αλήθνπλ ζε άλδξα ή γπλαηθά.                          . 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…  

ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    

iii) Να νλνκάζεηε ηα είδε ρξσκαηνζσκάησλ πνπ έρνπκε. (Ολνκαζηηθά) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…   

iv) Πόζα  ρξσκαηνζώκαηα από ην θάζε είδνο ππάξρνπλ ζε έλαλ αξζεληθό γακέηε; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…   

v)  Πόζα ρξσκαηνζώκαηα από ην θάζε είδνο ππάξρνπλ ζε έλαλ ζειπθό  γακέηε; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (1Υ0,25 κ = 0,25κ)  κ…    
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

 

Δξώηεζε 5 

 

ηα πην θάησ ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       ρήκα Α                                                                     ρήκα Β 

 

α) Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο απεηθνλίδεηαη ζην :                       

i) ρήκα Α  ………………………………………. 

Γηθαηνινγήζηε  αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο   

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

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

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

                                                                                                                                  (3Υ0,5 κ = 1,5κ)  κ…    

ii) ρήκα Β   ………………………………………… 

            Γηθαηνινγήζηε αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο  

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

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

......................................................................................................................(3Υ0,5 κ = 1,5κ)  κ…    
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iii) Να αλαθέξεηε δύν ζηόρνπο ηεο κίησζεο θαη δύν ζηόρνπο ηεο κείσζεο.  

                                                                                                                   

Μίησζε Μείσζε 

  

  

(4Υ0,5 κ = 2,0κ)  κ…    

 

Δξώηεζε 6 

 

Σα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ κεξηθά ζηάδηα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ηνπ ηδίνπ 

θπηηάξνπ αιιά όρη ζηε ζσζηή ζεηξά.        

     

 

 

 

α) Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξνπζηάδεηαη πην πάλσ;                             (1Υ1κ = 1,0κ)  κ…    

…………………………………………………………………………………………………. 

β)  Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα 1 κέρξη 4. 

Στάδιο 1: ……………………………………………………………………… 

Στάδιο 2: ……………………………………………………………………… 

Στάδιο 3: …………………………………………………………………….. 

Στάδιο 4: …………………………………………………………………….. 

 

                                        (4Υ0,25 κ = 1,0κ)  κ…    

γ) Να αλαθέξεηε έλα ιόγν πνπ δείρλεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο κείσζεο ζηνπο πνιπθύηηαξνπο 

νξγαληζκνύο                                                                                                           (1Υ1κ = 1,0κ)  κ…    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.                                                                                                                      

(4Υ0,5 κ = 2,0κ)  κ…    

 

ηήιε Α ηήιε Β Α=Β 

1. Φαηλόηππνο  Α) Δπηθαιύπηεη ηελ δξάζε ηνπ 

ππνιεηπόκελνπ γνληδίνπ. 

1= 

2. Δπηθξαηέο γνλίδην Β) Έρεη ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ αλά 

δεύγε . 

2= 

3. Γηπινεηδέο 

νξγαληζκόο  

Γ) Καζνξίδνπλ ην θύιν ηνπ αηόκνπ 3= 

      4. Φπιεηηθά 

ρξσκνζώκαηα  

Γ) είλαη ε εθδήισζε   ηνπ 

ραξαθηήξα ζε έλα άηνκν. 

4= 

 

 

 

 

Δξώηεζε 7 
 

α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα 

απεηθνλίδεηαη 

ε δνκή ελόο λνπθιενηηδίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πην θάησ έλλνηεο πνπ δίλνληαη αιθαβεηηθά: 

αδσηνύρα βάζε, λνπθιενηίδην, ζάθραξν, θσζθνξηθή νκάδα. 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (4Υ0,25=1κ ) κ….     
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β) Σν DNA απνηειείηαη από λνπθιενηίδηα. 

 

i) Να αλαθέξεηε πόζα είδε λνπθιενηηδίσλ ππάξρνπλ ζην κόξην ηνπ DNA.  

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                     (1Υ0,5=0,5κ ) κ…. 

ii)    Να εμεγήζεηε γηαηί ππάξρνπλ απηά ηα είδε λνπθιενηηδίσλ. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                      (1Υ0,5=0,5κ ) κ….     

γ) Η Διέλε, θόξε ηνπ θ. Μάξηνπ, πνπ είλαη ζηε Γ ηάμε Γπκλαζίνπ, ηζρπξίδεηαη πσο αλ 

γλσξίδνπκε ην πνζνζηό κηαο αδσηνύραο βάζεο ζε έλα DNA (π.ρ. Α= 15%) ηόηε κπνξνύκε λα 

ππνινγίζνπκε ηα πνζνζηά θαη ησλ ππνινίπσλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ζ’ απηό ην DNA. 

 

i) Να αλαθέξεηε μερσξηζηά ηα πνζνζηά ηεο θάζε αδσηνύραο βάζεο. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                      (1Υ0,5=0,5κ ) κ….     

ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα από ηε δνκή ηνπ DNA. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                      (1Υ0,5=0,5κ ) κ….       

                                                                                                                                                                                                                                                                    

δ) Σν κόξην ηνπ DNA γλσξίδνπκε όηη είλαη δίθισλν. 

 i)  Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο ηνπ 

       ηκήκαηνο ηνπ DNA πνπ θαίλεηαη  παξαθάησ. 

     

       5΄  A  T   T  A  A  A  C  C  G   C  A  C    C   3΄ 

 

       3΄ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   5΄ 

 

                                                                                                                                     (1Υ0,5=0,5κ ) κ….                                                                                                                                          
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 ii) Πόζνη δεζκνί πδξνγόλνπ ζπγθξαηνύλ ελσκέλεο ηηο δύν αιπζίδεο ηνπ κνξίνπ;                                                                                                                                                                                                                                                                
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                     (1Υ1,5=1,5κ ) κ…. 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 10 κνλάδσλ.  

 

Δξώηεζε 8 
 

α) Σν γνλίδην ηεο ζαιαζζαηκίαο (ζ) είλαη ππνιεηπόκελν ελώ ην αιιειόκνξθν ηνπ πγηέο γνλίδην Κ 

είλαη επηθξαηέο. Να βξείηε ηελ θαηλνηππηθή θαη γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ από ηελ 

δηαζηαύξσζε ελόο ζαιαζζαηκηθνύ άληξα θαη κηαο εηεξόδπγεο γπλαίθαο.                                                                                

                                                                                                                                     (16Χ0,25= 4μ )μ…. 
      

 

               Yγηέο άηνκν: ……………       Θαιαζζαηκηθό άηνκν : …….. 

Γνλόηππνο άληξα : …………..                           Γνλόηππνο γπλαίθαο : …………… 

Γνλόηππνο γνλέσλ :         ……………….     X          ………………………. 

Γακέηεο      :                  ………. ,   ………….                 ………..,   …………… 

Γνλόηππνη απνγόλσλ : …………..,  ……………….,  ……………..,  ………… 

Φαηλνηππηθή αλαινγία : ………………………………………………………. 

Γνλνηππηθή αλαινγία :   …………………………………………………………. 

 

 

β) Δάλ όινη νη απόγνλνη κηαο ιεπθήο θόηαο θαη ελόο καύξνπ θόθνξα είλαη γθξίδνη. 

i) Ση είδνπο γνλίδηα θαζνξίδνπλ ην ρξώκα;                                               

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                     (1Χ0,25= 0,25μ )μ…. 
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ii) Ση είδνπο απόγνλνη αλακέλνληαη από ηελ δηαζηαύξσζε γθξίδαο θόηαο κε γθξίδν θόθνξα;                                                                                       

 

Λεπθό ρξώκα : ………..      Μαύξν ρξώκα : …………..  Γθξίδν ρξώκα : ……….. 

Γνλόηππνο γθξίδαο θόηαο : …………   Γνλόηππνο γθξίδνπ θόθνξα : ……………. 

 

Γνλόηππνη γνλέσλ :    ……………..    X    ……………….. 

Γακέηεο :                   ……… ,  ………           …….,  ……….. 

Γνλόηππνη απνγόλσλ   : …………,  ………….,  …………..,   ………… 

                                                                                                                                 (15Υ0,25=3,75κ )κ…. 

γ) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Να ηνλ δηαηππώζεηε. 

                                                                                                                                            (1Υ2= 2κ )κ…. 

                                                                                          

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………         

 

- ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ -                  - Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ Β.Γ. -                     - Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ - 

 

……………………….           ……………………………………             ………………………………….                                                                                                                 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΑΛΩ              ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΥΡΗΣΟ               ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 

 

………………………… 

ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟΤ Υ΄΄ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ                            
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Ονομαηεπώνςμο μαθηηή/ηπιαρ: ……………….…………..…………………………………………  

Σμήμα: ………   Aπ.: ……. 
 
ΒΑΘΜΟ: ………………………………..  
 

Τπογπαθή καθηγήηπιαρ: …………………………… 

ΓΤΜΝΑΙΟ - ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ                  σολική Υπονιά 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Ημεπομηνία:  02 Ιοςνίος, 2016 

Γιάπκεια εξέηαζηρ : 2 ώπερ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ΚΑΛΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 
 
 
 
 

 
 
  35 

Οδηγίερ: 

 To εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδερ.  

 Να απανηηθούν και ηα ηπία μέπη Α΄, Β΄ και Γ΄  ηος δοκιμίος. 

 Το εξεηαζηικό δοκίμιο βαθμολογείηαι με 35 μονάδερ.  

 Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού ή διοπθυηικήρ ηαινίαρ. 

 Να γπάτεηε με μπλε μελάνι. 
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ΜΔΡΟ Α:Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης. 

Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2,5) κολάδες. 

Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

Δρώηεζε 1 

 

Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη θύηηαξα από ηξία ζηάδηα ηεο 

κείσζεο ΙΙ, ζε ηπραία ζεηξά θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

Α Β Γ 

   

 

 
 

(α) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα ηεο κείσζεο ΙΙ, Α κέρξη Γ. 
 

Α: ………………………………………………. Γ:……………………………………………. 

Β: ……………………………………………….  

(3 Χ 0,25 μ = 0,75 μ)   μ: … 
 

(β) Να βάιεηε ζηελ νξζή ρξνληθή δηαδνρηθή ζεηξά εμέιημεο ηεο κείσζεο ηα πην πάλσ ζηάδηα 

Α κέρξη Γ: 

 

..……. → ……... → ……….                                                                  (3 Χ 0,25 μ = 0,75 μ)   μ:…  

 
 

(γ) Να γξάςεηε έλαλ νξηζκό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο Μείσζεο. 

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

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

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

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

 

 (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 
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Δρώηεζε 2 
 

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 7, πνπ θαίλνληαη  ζην πην θάησ ζρήκα. 

 
 

 

1. 

 

5. 

2. 

 

6. 

3. 

 

7. 

4. 

 

(7 Χ 0,25 μ = 1,75 μ)   μ: … 
 

 

(β) Να γξάςεηε ηα ηξία ζπζηαηηθά κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη ε ππνκνλάδα κε αξηζκό 5. 

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

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

(3 Χ 0,25 μ = 0,75 μ)  μ: ...                              
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Δρώηεζε 3 

Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

 

(α) Να γξάςεηε πόηε αξρίδεη θαη πόηε νινθιεξώλεηαη έλαο θπηηαξηθόο θύθινο. 

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

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

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

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(β) Να αλαθέξεηε πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα ζ' έλα θύηηαξν αλ απηό νινθιήξσλε ηε Μίησζε, 

αιιά δελ εθηεινύζε ηελ Κπηηαξνπιαζκαηηθή Γηαίξεζε. 

 

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

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

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)  μ:... 

 

(γ) Να αλαθέξεηε πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο Μίησζεο θαη πνην ηεο Κπηηαξνπιαζκαηηθήο 

Γηαίξεζεο (K.Γ.). 

Απνηέιεζκα Μίησζεο: ...................................................................................................................... 

Απνηέιεζκα Κ.Γ.:................................................................................................................................ 

 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: …
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Δρώηεζε 4 

Η πην θάησ εηθόλα απεηθνλίδεη δύν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα. 

 

 
 

(α) Να γξάςεηε δύν (2) νκνηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα πην πάλσ ρξσκαηνζώκαηα. 

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

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

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(β) Πόζα δεύγε νιόθιεξσλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ έρεη ν θαξπόηππνο ελόο άληξα; 

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

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: … 

 

(γ) Η Μειίλα έρεη ίζηα καιιηά, ελώ ν ζύδπγόο ηεο έρεη ζγνπξά καιιηά. 

Ο παηέξαο ηεοΜειίλαο έρεη ζγνπξά καιιηά. 

Τα γνλίδηα ζπκβνιίδνληαη σο εμήο: Α= ίζηα καιιηά θαη α= ζγνπξά καιιηά. 

Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο: 

i) ηεο Μειίλαο: ……………..... 

ii) ηνπ ζπδύγνπ ηεο:………….. . 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 
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ΜΔΡΟΒ: Αποηειείηαη από ηρεης (3)ερωηήζεης. 

Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 

Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

Δρώηεζε 5 

 

(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο Σηήιεο Α κε ηεο Σηήιεο Β.   

 

       ΣΤΗΛΗ Α                                                      ΣΤΗΛΗ Β 

 

1.Απινεηδή θύηηαξα                                α. Γηαζέηνπλ νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα 

2.Απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα           β. Γελλεηηθά θύηηαξα 

3.Γηπινεηδείο νξγαληζκνί                         γ. Κνηλά ζηα δύν θύια 

4.Φπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα                    δ. Καζνξίδνπλ ην θύιν 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε νξζά ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αξηζκό ησλ 

ρξσκαηνζσκάησλ ζε ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο. 

 

Οργαληζκός Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα ζωκαηηθά 

θύηηαρα 

Αρηζκός δεσγώλ 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηα 

ζωκαηηθά θύηηαρα 

Αρηζκός 

τρωκαηοζωκάηωλ 

ζηοσς γακέηες 

κπηδέιη  7  

άλζξσπνο  23  

γάηα 38   

άινγν   32 

(8 Χ 0,25 μ = 2 μ)   μ: … 

 

(γ) Σε πνηα θάζε θαη ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ηα ρξσκαηνζώκαηα αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηά 

ζην νπηηθό κηθξνζθόπην; 

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

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Δρώηεζε 6 
 

Σηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηξηώλ (3) νξγαληζκώλ (Α, Β θαη Γ). 

Οργαληζκός Α Οργαληζκός Β Οργαληζκός Γ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

(α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1 Χ 1 μ = 1μ)μ: … 
 
 

 

(β) Πνηνο θαξπόηππνο από ηνπο πην πάλσ κπνξεί λα αλήθεη ζε άλζξσπν; Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

(γ) Ο πην πάλσ θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ αλήθεη ζε άλδξα ή γπλαίθα;  

Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)  μ: … 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: … 
 

(δ) Δάλ ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ θαξπόηππνπ ελόο θπζηνινγηθνύ ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ είλαη 20, 

πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ δεπγώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζε έλα γελλεηηθό θύηηαξν ηνπ ίδηνπ 

νξγαληζκνύ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

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

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

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 
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Δρώηεζε 7 

Η παξαγσγή ή ε κε παξαγσγή θαλνληθήο πνζόηεηαο κειαλίλεο, ειέγρεηαη από ζπγθεθξηκέλα 

αιιειόκνξθα γνλίδηα.  

(α) Φαηλνηππηθά πγηείο γνλείο πνπ γνλνηππηθά είλαη εηεξόδπγνη σο πξνο ηα αιιειόκνξθα 

γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή (Μ) θαη κε παξαγσγή (κ) κειαλίλεο, ζέινπλ λα 

απνθηήζνπλ έλα παηδί. 

i. Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε, πνηεο είλαη νη πηζαλόηεηεο λα γελλεζεί αιθηθό παηδί, 

επηζεκαίλνληαο όια ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο δηαζηαύξσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

ii. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ Νόκν ηνπ Mendel πνπ εμάγεηαη από ηελ πην πάλσ 

δηαζηαύξσζε. 

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

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

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

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο αιθηθνύ αηόκνπ θαη δύν (2) 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδεη.  

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

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

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

(4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(γ) Να δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα. 

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

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

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

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 



9 

 

ΜΔΡΟ Γ:  Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα ηωλ 10 κολάδωλ. 

 

Δρώηεζε 8 

(α) Πώο επηηπγράλεηαη γελεηηθή πνηθηιόηεηα, κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο; Πνην είλαη ην 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο πνηθηιόηεηαο; 

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

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

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

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

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

(β) Μπνξνύλ κε ηελ ακθηγνλία λα παξαρζνύλ γελεηηθά όκνηνη νξγαληζκνί; Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο. 

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

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

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

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηεο κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο. 

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

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

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

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(δ) Οη δηάθνξνη ηξόπνη κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο, βαζηθά ζηεξίδνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο Μίησζεο, όκσο από ηε δηαδηθαζία απηή επσθεινύληαη θαη νη πνιπθύηηαξνη 

νξγαληζκνί. 

i. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε Μίησζε, γηα ηνπο 

πνιπθύηηαξνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

1.............................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................. 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: …
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ii. Να κειεηήζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο Μίησζεο ελόο θπηηάξνπ θαη λα γξάςεηε δίπια από θάζε 

πεξηγξαθή ην όλνκα ηεο αληίζηνηρεο θάζεο. 

Περηγραθή Φάζε 

Τα ρξσκαηνζώκαηα είλαη ζε ζεηξά ζην κέζν ηνπ 

θπηηάξνπ. 

 

Τα ρξσκαηνζώκαηα κε ηε κνξθή ρξσκαηίδσλ είλαη 

θιεηζκέλα ζε δύν ππξήλεο. 

 

Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ 

κεηαθηλνύληαη πξνο ηνπο δύν πόινπο ηνπ θπηηάξνπ. 

 

Τα ρξσκαηνζώκαηα είλαη ζπγθεληξσκέλα 

αθαλόληζηα. 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: … 

iii. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ Μίησζεο θαη Μείσζεο. 

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

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

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

(2 Χ 2 μ = 2 μ)   μ: … 

iv. Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηε θάζε πνπ πξνεγείηαη ηεο Μίησζεο, ζε έλαλ 

θπηηαξηθό θύθιν. 

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

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

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

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

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 

v. Τη είλαη ηα βιαζηνθύηηαξα; 

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

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

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

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

Γηεσζσληής: Ιωάλλες Ορθαλίδες …………………………. 
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