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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συµπληρώσετε όλα τα κενά µε τα 
στοιχεία που ζητούνται. 

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήµατα.  
3. Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο απαντήσεων. 
4. Να µη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνοµά σας. 
5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρη 

πένα ανεξίτηλης µελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 
µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 
	

	

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις.  
 Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.  
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
 
Ερώτηση 1  (µονάδες 4)                                                                                                
Στην Εικόνα 1, παρουσιάζονται σε τυχαία σειρά τα στάδια µιας Μιτωτικής διαίρεσης.	

	

	

	

	

	

(α)  Να ονοµάσετε τα στάδια 1 µέχρι 4 της Μίτωσης. 
(µονάδες 2) 

(β)  Να τοποθετήσετε τα στάδια 1 µέχρι 4 της Εικόνας 1 στην ορθή σειρά. 
(µονάδα 1) 

(γ)  Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η µίτωση είναι σηµαντική στους 
ζωντανούς οργανισµούς. 

(µονάδα 1) 

 

Ερώτηση 2  (µονάδες 4)  
Στην Εικόνα 2 φαίνεται ο κυτταρικός κύκλος ενός ευκαρυωτικού κυττάρου. 

 
Εικόνα 2 

 

1 2 4 3 
Εικόνα 1 
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(α)  Να ονοµάσετε τα στάδια 1, 2, 3 και 8 του κυτταρικού κύκλου. 
(µονάδες 2) 

(β)  Να καθορίσετε ποια από τις Φάσεις Α ή Β έχει µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. 
(µονάδα 0.5) 

(γ)  Να αναφέρετε µία (1) σηµαντική λειτουργία που συµβαίνει κατά το στάδιο 2 του 
κυτταρικού κύκλου.  

(µονάδα 1) 
(δ)  Να ονοµάσετε τα κύτταρα στα οποία γίνεται η διαφοροποίηση.  

(µονάδα 0.5) 
 

Ερώτηση 3  (µονάδες 4) 
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η δοµή του DNA. 	

	

	

	

	

	

	

	

	

(α)  Να γράψετε τι αντιπροσωπεύουν οι αριθµοί 1 µέχρι 4.  
(µονάδες 2) 

(β)  Να ονοµάσετε: 
 (i) τους χηµικούς δεσµούς 5 και  

(ii) την επαναλαµβανόµενη υποµονάδα 6.  
(µονάδα 1) 

(γ) Με τη βοήθεια της Εικόνας 4, η οποία περιγράφει τη ροή της γενετικής 
πληροφορίας, να ονοµάσετε:  

 (i) τη διαδικασία 1 που οδηγεί στον σχηµατισµό ενός µορίου mRNA.  
 (ii) το µόριο Α που είναι το αποτέλεσµα της µετάφρασης ενός µορίου mRNA.  

(µονάδα 1) 

 

 

 

  

1 

2	

Κυτοσίνη 

 

	

 	

 

	

 

 

	  

	

Θυµίνη 

Εικόνα 3 

4 

3 

5 

6 

DNA mRNA Μόριο Α 

Εικόνα 4	

διαδικασία 1 µετάφραση 
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  
 Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε επτά (7) µονάδες.  
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
Ερώτηση 4   (µονάδες 7) 
(α) Ένα φυτό µπιζελιάς µε ρυτιδωµένους σπόρους διασταυρώνεται µε ένα άλλο φυτό 
µπιζελιάς µε λείους σπόρους και δίνουν 121 απογόνους οι οποίοι έχουν όλοι λείους 
σπόρους. 
 
Ποιος από τους δύο χαρακτήρες (ρυτιδωµένος σπόρος ή λείος σπόρος) είναι ο 
επικρατής χαρακτήρας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(µονάδες 1.5) 
 
(β) Να διατυπώσετε τον νόµο του Μέντελ που ισχύει στην πιο πάνω διασταύρωση.  

(µονάδες 1.5) 
 
(γ) Να ονοµάσετε τους δύο πρώτους νόµους του Μέντελ. 

(µονάδα 1) 
 

(δ) Διασταυρώνεται ένα ψηλό ετερόζυγο φυτό µπιζελιάς µε ένα οµόζυγο χαµηλό 
φυτό.  
     (i) Να κάνετε τη σχετική διασταύρωση και να δείξετε τα αποτελέσµατα που 

αναµένετε να πάρετε, αντιγράφοντας στο τετράδιο απαντήσεών σας το πιο 
κάτω πρότυπο:  
(Συµβολισµός Γονιδίων:  Επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο Ψ: Ψηλό φυτό,  

Υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο ψ: Χαµηλό φυτό) 
 

 Γονότυποι γονέων:  ........................ Χ ......................... 
 
 Γαµέτες γονέων:  .........................  ......................... 
 
 Γονότυποι απογόνων:        ..................................................................... 
 
 Φαινότυποι απογόνων:  ..................................................................... 
 
 Φαινοτυπική αναλογία:  ..................................................................... 

(µονάδες 2.5) 
 
     (ii) Να αναφέρετε αν ισχύει κάποιος από τους δύο νόµους του Μέντελ στη 

συγκεκριµένη διασταύρωση. 
(µονάδες 0.5) 
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Ερώτηση 5   (µονάδες 7) 
Στην Εικόνα 5 φαίνονται τα σχήµατα των δύο τύπων κυτταρικών διαιρέσεων στους 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς.  

 
Εικόνα 5 

 
(α)  Να ονοµάσετε την Κυτταρική Διαίρεση Α και την Κυτταρική Διαίρεση Β. 

(µονάδες 2) 
(β)  Η αµοιβάδα, ως µονοκύτταρος οργανισµός, αναπαράγεται µε κυτταρική διαίρεση. 

Να αναφέρετε µε ποιο από τους δύο τύπους κυτταρικής διαίρεσης επιτυγχάνεται 
η αναπαραγωγή της αµοιβάδας. 

(µονάδα 1) 
(γ)  Να αναφέρετε δύο (2) οµοιότητες µεταξύ Μίτωσης και Μείωσης. 

(µονάδες 2) 
(δ)  Αφού µεταφέρετε τον Πίνακα 1 στο τετράδιο απαντήσεων, να γράψετε δύο (2) 

διαφορές µεταξύ Μίτωσης και Μείωσης που συµβαίνουν στον άνθρωπο. 
 

Χαρακτηριστικό Μίτωση Μείωση 
1. Αριθµός θυγατρικών 
κυττάρων που παράγονται 

  

2. Αριθµός χρωµατοσωµάτων 
στα θυγατρικά κύτταρα (n ή 2n) 

  

Πίνακας 1 
(µονάδες 2) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από µία (1) ερώτηση των 9 µονάδων. 
    Να απαντήσετε την ερώτηση. 
 

Ερώτηση 6   (µονάδες 9) 
Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται ο µηχανισµός συσπείρωσης του γενετικού υλικού 
(DNA). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
Με βάση την Εικόνα 6 να απαντήσετε στα ερωτήµατα α µέχρι γ. 
(α)  Να γράψετε τι απεικονίζουν οι αριθµοί 1 µέχρι 4. 

(µονάδες 2) 

(β)  Να εξηγήσετε γιατί κατά τη Μίτωση οι αδελφές χρωµατίδες κάθε 
χρωµατοσώµατος περιέχουν πανοµοιότυπο γενετικό υλικό (DNA). 

(µονάδα 1) 

(γ)  Να εντοπίσετε σε ποια δύο (2) στάδια της Μίτωσης θα παρατηρούσατε τη δοµή 
µε τον αριθµό 1. 

(µονάδα 1) 

 
  

1	

4	

2	

3	

Εικόνα 6 
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Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται ο καρυότυπος ενός οργανισµού (θηλαστικό). 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Με βάση την Εικόνα 7 να απαντήσετε στα ερωτήµατα δ µέχρι η. 
(δ)  Να αναφέρετε κατά πόσο ο συγκεκριµένος καρυότυπος ανήκει σε άνθρωπο. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
         (µονάδες 2) 

(ε)  Να αναφέρετε πόσα είναι τα ζεύγη των αυτοσωµατικών χρωµατοσώµατων στον 
συγκεκριµένο καρυότυπο. 

(µονάδα 1)  

(ζ)  Να αναφέρετε αν ο συγκεκριµένος καρυότυπος ανήκει σε θηλυκό ή σε αρσενικό 
άτοµο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(µονάδα 1) 

(η)  Να εντοπίσετε δύο (2) δοµικές διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ µη 
οµόλογων χρωµατοσωµάτων. 

(µονάδα 1) 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

	

Εικόνα 7 

 


