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ΡΟΣΟΧΗ
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο.
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (Tipp- Ex)
Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 8 ςελίδεσ.
ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ

.

ΜΕΟΣ Α: 15 μονάδεσ. Τρία ερωτιματα των 5 μονάδων. Να απαντθκοφν ΟΛΑ.
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
1: Ζνα είδοσ κθλυκοφ ηϊου ζχει 32 ηεφγθ χρωματοςωμάτων ςτα ςωματικά του κφτταρα.
Να γράψετε πόςα χρωματοςϊματα ζχουν τα πιο κάτω κφτταρα αυτοφ του ηϊου.

2 μ.

  τα ωάρια του: 16 Χ 2 = 32 χρωματοςώματα  ζνα επιδερμικό κφτταρο: 32 Χ 2 = 64 χρωματοςώματα
2: Να γράψετε με ποιο είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ κα γίνουν οι πιο κάτω διαδικαςίεσ.

3 μ.

  Ανάπτυξθ οργανιςμοφ ςε ζμβρυο: Μίτωςθ
  Εποφλωςθ τραφματοσ: Μίτωςθ



  Παραγωγι ςπερματοηωαρίων: Μείωςθ
ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ
1: το ςχιμα φαίνεται το εςωτερικό τθσ μιτρασ μιασ εγκφου γυναίκασ.
Να αναγνωρίςετε τα μζρθ που δείχνουν οι αρικμοί 1μζχρι 4.

2 μ.

1: Ρλακοφντασ
2: Ομφάλιοσ Λώροσ
3: Αμνιακόσ ςάκοσ
4: Αμνιακό υγρό ι αμνιακι κοιλότθτα
2: Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τισ πιο κάτω προτάςεισ για να δείξετε ποφ γίνονται τα ακόλουκα:
  Η γονιμοποίθςθ του ωαρίου γίνεται ςτον ωαγωγό
3 μ.
  Η ανάπτυξθ του εμβρφου γίνεται ςτθ μιτρα (ςτον αμνιακό ςάκο)
  Κατά τθ ςεξουαλικι επαφι θ εκςπερμάτωςθ γίνεται ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ.
1

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
1: ε μια διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου ταφρου με καφζ χρϊμα δζρματοσ, με μια ομόηυγθ αγελάδα
με λευκό χρϊμα δζρματοσ, οι απόγονοι (F1) που προζκυψαν ιταν ίδιοι.
i. Ποιο είναι το χρϊμα δζρματοσ των απογόνων τθσ F1 γενιάσ;

0,5 μ.

Καφζ άςπρο, Άςπρο με καφζ βοφλεσ, Καφζ με άςπρεσ βοφλεσ
ii. Να ονομάςετε το είδοσ κλθρονομικότθτασ που ιςχφει ςτθν πιο πάνω περίπτωςθ.

0,5 μ.

Μωςαϊκι κλθρονομικότθτα
iii. Να δϊςετε τον οριςμό τθσ πιο πάνω κλθρονομικότθτασ.

0,5 μ.

Μωςαϊκι κλθρονομικότθτα υπάρχει όταν ςτο ετερόηυγο άτομο εμφανίηεται θ δράςθ και των δφο
ιςοδφναμων αλλλθλομόρφων γονιδίων για ζνα χαρακτιρα, ςε μωςαικι μορφι (π.χ. άςπρο και μαφρο,
δίνουν αςπρόμαυρο).

iν. Να ονομάςεισ το νόμο του Mendel που ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ.
Νόμοσ τθσ ομοιομορφίασ

0,5 μ.

2: Ζςτω ότι ςυμβολίηουμε ωσ


Κ: το γονίδιο για το καφζ χρϊμα δζρματοσ και Λ: το γονίδιο για το λευκό χρϊμα δζρματοσ

Να κάνετε τθν πιο πάνω διαςταφρωςθ
P1

Πατρικι γενιά

ΚΚ

Γαμζτεσ
F1

3 μ.
Χ

ΛΛ

Κ

Λ

Γονότυποσ/οι

ΚΛ

ΜΕΟΣ Β΄: 20 μονάδεσ
Τρία (3) ερωτιματα των 10 μονάδων. Να απαντθκοφν ΜΟΝΟ τα δφο (2)
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
1: Σόςο θ κυρία Σερζηα όςο και ο ςφηυγοσ τθσ ο κφριοσ Νεκτάριοσ είναι φορείσ τθσ αςκζνειασ
β-μεςογειακισ αναιμίασ.
i. Να δείξετε με διαςταφρωςθ ποια πικανότθτα υπάρχει το ηευγάρι αυτό, να αποκτιςει παιδί
με β-μεςογειακι αναιμία.

3 μ.

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

Θϑ

Χ

Θϑ

Θ, ϑ

Θ, ϑ

Γονότυποσ/οι

ΘΘ,

Θϑ,

Θϑ,

Φαινότυποσ/οι

Υγιισ

Υγιείσ, φορείσ

ϑϑ
αςκενισ

Η πικανότθτα να γεννθκεί παιδί με β-μεςογειακι αναιμία από αυτό το ηευγάρι είναι: 25 %
2

ii. Να γράψετε τζςςερα (4) κλινικά χαρακτθριςτικά (ςυμπτϊματα) ενόσ ατόμου με β’ μεςογειακι

αναιμία όταν δεν κάνει τθ κατάλλθλθ κεραπεία.

1 μ.

(4 από τα επόμενα)  Ωχρότθτα  Αδυναμία Ηπατοςπλθνομεγαλία (Διόγκωςθ ιπατοσ και
ςπλινασ)

Ελαφρφσ ίκτεροσ Ραραμόρφωςθ οςτών,  Αργι ανάπτυξθ ςώματοσ

ii. Να γράψετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ ιατρικι μπορεί να βοθκιςει ζνα άτομο με
β’ μεςογειακι αναιμία να επιβιϊςει.

1 μ.

Τακτικζσ μεταγγίςεισ αίματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του γιατροφ
Αποςιδιρώςθ
iv. Να γράψετε από τι αποτελείται το μόριο τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α.
4 πρωτεινικζσ αλυςίδεσ , 2 α και 2 β

1 μ.

4 μόρια αίμθσ
2: i. Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ ενόσ επίκτθτου και ενόσ κλθρονομικοφ χαρακτιρα;
Ο κλθρονομικόσ χαρακτιρασ ελζγχεται, κακορίηεται από το γενετικό υλικό ενώ ο επίκτθτοσ
αποκτιζται κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ατόμου και δεν μεταφζρεται ςτουσ απογόνουσ.

1 μ.

ii. Να δϊςετε ζνα παράδειγμα για τον κάκε χαρακτιρα: Πολλζσ απαντιςεισ.

1 μ.

Επίκτθτοσ χαρακτιρασ: ουλι

Κλθρονομικόσ χαρακτιρασ: χρώμα ματιών

3: i. τον άνκρωπο το γονίδιο για τον αλφιςμό ςυμβολίηεται με α ενϊ το φυςιολογικό γονίδιο
ςυμβολίηεται με Α. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα:

0,5 μ.

Άτομα

Άτομο με αλφιςμό

Άτομο φορζασ αλφιςμοφ

Γονότυποσ

Αα

Αα

ii. Ασ υποκζςουμε ότι είςτε δερματολόγοσ και πρζπει να ςυμβουλεφςετε ζνα γονιό που το παιδί
του ζχει αλφιςμό. Να γράψετε τουλάχιςτον δφο(2) οδθγίεσ που κα δϊςετε ςτο γονιό για να
προςτατζψει το παιδί του.
0,5 μ.
 Να καλφπτει το δζρμα του με μακριά ροφχα,  Να χρθςιμοποιεί αντθλιακό
Να φορά γιαλιά θλίου
ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ
1: Ζνασ ουρολόγοσ διζγνωςε ςε ζναν αςκενι του τθν πάκθςθ Φίμωςθ.
i. Να γράψετε τo κφριο ςφμπτωμα που τον βοικθςε να κάνει αυτι τθ διάγνωςθ.

0,75 μ.

Μικρό ι κακόλου άνοιγμα ςτο άκρο τθσ πόςκθσ (που εμποδίηει τθν ελεφκερθ ζξοδο τθσ βαλάνου)
ii. Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιςκεί θ Φίμωςθ;
Ρεριτομι

3

0,25 μ.

2: i. το ςχιμα φαίνεται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα.
Να αναγνωρίςετε τα μζρθ 1 μζχρι 8

4 μ.

1: Βάλανοσ ι Ακροπόςκθ (…ςκία)
2: Πρχισ
3: Επιδιδυμίδα
4: Ρζοσ ι Ρόςκθ
5: Σπερματικόσ πόροσ
6: Ρροςτάτθσ αδζνασ
7: Αδζνασ Cowper
8: Ουρικρα
ii. Να γράψετε δφο ρόλουσ για το όργανο με τον αρικμό 8.

1 μ.

 Ζξοδοσ οφρων ( κατά τθν οφρθςθ )
 Ζξοδοσ ςπζρματοσ ( κατά τθν εκςπερμάτωςθ )
3: Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο οι γοναδοτρόπεσ ορμόνεσ επθρεάηουν τθ λειτουργία του οργάνου
με τον αρικμό 2.

1,5 μ.

Η Ωοκυλακιοτρόποσ ορμόνθ διεγείρει τουσ όρχεισ για παραγωγι ςπερματοηωαρίων.
Η Ωχρινοτρόποσ ορμόνθ διεγείρει τουσ όρχεισ και αυξάνεται θ παραγωγι τθσ ορμόνθσ
Τεςτοςτερόνθ.
4: i. Να γράψετε από τι αποτελείται το ςπζρμα.
 Σπερματοηωάρια

0,5 μ.

 Εκκρίματα – ςπερματικό υγρό

ii. Να γράψετε δφο (2) όργανα παραγωγισ ςυςτατικϊν του ςπζρματοσ.
 όρχεισ

0,5 μ.

 επιδιδυμίδα, ςπερματοδόχεσ κφςτεισ, προςτάτθσ αδζνασ, αδζνεσ Cowper

iii. Ποια ορμόνθ ευκφνεται για τθν εμφάνιςθ των δευτερευόντων χαρακτθριςτικϊν φφλου του
άντρα; Τεςτοςτερόνθ

0,5 μ.

iν. Να αναφζρετε δφο (2) δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά φφλου του άντρα.
 Ριο τραχειά φωνι

Αυξθμζνθ μυϊκι διάπλαςθ

1 μ.

 Φαρδαίνουν οι ώμοι

 Ανάπτυξθ τριχοφυΐασ ςτο πρόςωπο και το ςώμα
ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
1: Να απαντιςετε τα ακόλουκα ερωτιματα που αφοροφν τα χρωματοςϊματα.
i. ε ποιο μζροσ του κυττάρου βρίςκονται τα χρωμοςϊματα; πυρινασ
ii. Από ποια χθμικι ουςία αποτελοφνται τα χρωματοςϊματα; DNA
4

1 μ.

2: το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ο καρυότυποσ ενόσ ανκρωπίνου κυττάρου.
i. Σο κφτταρο αυτό είναι ςωματικό ι γεννθτικό;
Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.

1 μ.

Σωματικό
Αποτελείται από ηευγάρια χρωματοςωμάτων.
Είναι διπλοειδζσ κφτταρο.

ii. Ποια είναι τα ηεφγθ των αυτοςωματικϊν χρωμοςωμάτων;

0,5 μ.

Τα πρώτα 22 ηευγάρια
iii. Ποιο είναι το φφλο του ατόμου με αυτό τον καρυότυπο; Αρςενικό
3: το ςχεδιάγραμμα ςτο πλάι φαίνεται ζνα ηεφγοσ ομόλογων
χρωματοςωμάτων με τα γονίδια τουσ και πιο κάτω ο χαρακτιρασ που
ελζγχει κάκε γονίδιο.

Α: γονίδιο που ορίηει το μαφρο χρώμα μαλλιών

α: γονίδιο που ορίηει το ξανκό χρώμα μαλλιών

Β: γονίδιο που ορίηει το καςτανό χρώμα ματιών

β: γονίδιο που ορίηει το γαλανό χρώμα ματιών

Γ: γονίδιο που ορίηει τθν ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλώςςασ

γ: γονίδιο που ορίηει τθν ανικανότθτα αναδίπλωςθσ γλώςςασ
i. Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί και αφορά ςτο πιο πάνω ςχεδιάγραμμα.
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ

ΓΟΝΟΣΤΠΟ

0,5 μ.

3 μ.

α) χρϊμα μαλλιϊν

Αα

ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ
μαφρο χρώμα μαλλιών

β) χρϊμα ματιϊν

ΒΒ

καςτανό χρώμα ματιών

γ) ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλϊςςασ

γγ

ανικανότθτα αναδίπλωςθσ γλώςςασ

ii. Να γράψετε για ποιο/α χαρακτθριςτικό/ά το άτομο είναι ομόηυγο;
χρώμα ματιών, ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλώςςασ
iii. Να γράψετε οριςμό για τουσ πιο κάτω όρουσ:
Ετερόηυγο άτομο:
Το άτομο που ζχει διαφορετικά αλλθλόμορφα γονίδια

1 μ.
3 μ.

Αλλθλόμορφα γονίδια:
Τα γονίδια που βρίςκονται ςε αντίςτοιχθ κζςθ ςτα ομόλογα χρωματοςώματα και ελζγχουν τον
ίδιο χαρακτιρα
Επικρατζσ γονίδιο:
Το γονίδιο του οποίου υπεριςχφει θ δράςθ ζναντι του αλλθλομόρφου γονιδίου του.
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ΜΕΟΣ Γ΄: 15 μονάδεσ
Δφο (2) ερωτιματα των 15 μονάδων. Να απαντθκεί ΜΟΝΟ το ζνα (1)
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
Σο πιο κάτω ςχιμα παρουςιάηει το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ.
1: i. Να αναγνωρίςετε τα μζρθ με τουσ αρικμοφσ 1 μζχρι 6.

3 μ.

1: Ωοκικθ
2: Ωαγωγόσ
3: Μιτρα
4: Ουροδόχοσ κφςτθ
5: Τράχθλοσ μιτρασ
6: Κόλποσ

ii: Να γράψετε από ζνα ρόλο των οργάνων με τον αρικμό 3 και 6.

2 μ.

 Όργανο 3: (α) Ετοιμαςία ενδομθτρίου για υποδοχι τυχόν εμβρφου.
(β) Ανάπτυξθ εμβρφου
 Όργανο 6: (α) ζξοδοσ εμβρφου,

(β) ζξοδοσ ζμμθνθσ ρφςθσ

(γ) είςοδοσ πζουσ ςτθν ςεξουαλικι επαφι
2: Ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ Νίκθσ ςυνικωσ διαρκεί 30 μζρεσ. ε ζνα τζτοιο κφκλο:
 Πότε ξεκινά θ ζμμθνθ ρφςθ; Τθν πρώτθ μζρα

0,5 μ.

 Ποια μζρα γίνεται θ ωοκυλακιορρθξία; Ωοκυλακιορρθξία = Ω + 30 – 14 =16θ μζρα

0,5 μ.

 Τπολογίςτε ποιεσ είναι οι μζρεσ τθσ κρίςιμθσ περιόδου:
Η κρίςιμθ περίοδοσ αρχίηει από Ω – 3 = 16 -3 = 13θ μζρα μζχρι Ω + 1 = 16 +1 = 17θ μζρα

0,5 μ.

3: Να δϊςετε τον οριςμό και να γράψετε πότε ςυμβαίνουν τα ακόλουκα ςε μία γυναίκα.

3 μ.

 Εμμθνόπαυςθ: Σε θλικία γφρω ςτα 50 με 55 χρονών ςε μια γυναίκα, ςταματά θ ζμμθνθ ρφςθ
διότι ςταματά θ παραγωγι των ςχετικών ορμονών και ωαρίων .
 Ζμμθνθ ρφςθ: Η αποβολι του κατεςτραμμζνου ενδομθτρίου μιασ γυναίκασ μαηί με ποςότθτα
αίματοσ όταν δεν υπάρχει γονιμοποίθςθ και εμφφτευςθ εμβρφου ςτο ενδομιτριο. Λζγεται και
περίοδοσ.
 Κφθςθ: Το χρονικό διάςτθμα που αρχίηει από τθν εμφφτευςθ εμβρφου ςτθ μιτρα μζχρι τθν
ζξοδο του εμβρφου (τοκετόσ ) από το ςώμα τθσ εγκφου. Λζγεται και εγκυμοςφνθ και διαρκεί
περίπου 40 εβδομάδεσ.
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4. Η Γεωργία είναι ζγκυοσ και διλωςε ςτο γυναικολόγο τθσ ότι δε κζλει να κθλάςει το παιδί τθσ
όταν γεννιςει. Αν εςφ ιςουν ο γυναικολόγοσ τθσ με ποια επιχειριματα (3) κα τθσ άλλαηεσ γνϊμθ;
 Ραρζχει ςτο νεογζννθτο τα απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά για τθν ανάπτυξθ του
1,5 μ.
Ρροςφζρει ςτο νεογζννθτο αντιςώματα τθσ μθτζρασ του μζχρι να δθμιουργιςει τα δικά του
άρα είναι καλφτερα προςτατευμζνο από αςκζνειεσ  Δθμιουργείται ςυναιςκθματικόσ
δεςμόσ μεταξφ παιδιοφ και μθτζρασ.  Αποφεφγεται παχυςαρκία και άλλεσ αςκζνειεσ  κ. α.
5. ασ δίνεται ςχεδιάγραμμα με γεννθτικό ςφςτθμα
τθσ γυναίκασ και τθ ρφκμιςθ του από ορμόνεσ Α, Β, Γ, και Δ.
i. Να αναγνωρίςετε τισ ορμόνεσ
2 μ.
Α: Ωοκυλακιοτρόποσ ορμόνθ
Β: Ωχρινοτρόποσ ορμόνθ
Γ: Οιςτραδιόλθ
Δ: Ρρογεςτερόνθ
ii. Με τθ βοικεια του πιο πάνω ςχεδιαγράμματοσ να εξθγιςετε τθ δράςθ δφο (2) ορμονϊν από τισ
ορμόνεσ με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ.

2 μ.

 Ωοκυλακιοτρόποσ ορμόνθ: Διεγείρει τθν ανάπτυξθ του ωοκυλακίου για να αρχίςει θ ανάπτυξθ
του ωαρίου
 Ωχρινοτρόποσ ορμόνθ : Ρροκαλεί ριξθ του ωοκυλακίου (για να απελευκερωκεί το ώριμο
ωάριο) και τθ μετατροπι του ςε ωχρό ςωμάτιο.
 Οιςτραδιόλθ: Με τθ δράςθ τθσ ςτθ μιτρα αρχίηει θ ανάπτυξθ του βλεννογόνου και θ
προετοιμαςία του για να δεκτεί τυχόν ζμβρυο.  Ρρογεςτερόνθ ςυνεχίηει τθν προετοιμαςία του
βλεννογόνου και βοθκά ςτθν διατιρθςθ του. Επίςθσ εμποδίηει τθν ωρίμανςθ άλλου ωαρίου.
ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ
Από τθ διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου κίτρινου παπαγάλου με ζνα ομόηυγο γαλάηιο παπαγάλο
προζκυψαν ςτθν F1 γενιά πράςινοι παπαγάλοι ςε ποςοςτό 100%.

Κ= το γονίδιο για το κίτρινο χρώμα και Γ= το γονίδιο για το γαλάηιο χρώμα
1. i. Να κάνετε τθ ςχετικι διαςταφρωςθ και να βρείτε όλουσ τουσ πικανοφσ γονότυπουσ των ατόμων
τθσ F1 γενιάσ.
2 μ.
P1

ΚΚ

Γαμζτεσ:

Κ

F1 Γονότυποσ/οι απογόνων

Χ

ΓΓ
Γ

ΚΓ

ii. Ποιο είδοσ κλθρονομικότθτασ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ αυτι;
Ενδιάμεςθ κλθρονομικότθτα
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1 μ.

iii. Να βρείτε με διαςταφρωςθ τθ φαινοτυπικι αναλογία των απογόνων τθσ F2 γενιάσ.
Ρατρικι γενεά



Γαμζτεσ
Γονότυποι
Φαινότυποι
Φαινοτυπικι αναλογία:

ΚΓ

Χ

ΚΓ

Κ, Γ

Κ, Γ

ΚΚ

ΚΓ

Κίτρινο
1

4 μ.

ΚΓ

ΓΓ

Ρράςινο
:

2

Γαλάηιο
:

1

iv. Πϊσ ονομάηεται ο νόμοσ του Mendel που ιςχφει με τα αποτελζςματα τθσ F2 γενιάσ;
Νόμοσ διαχωριςμοφ

1 μ.

2. Να δϊςετε οριςμό για τουσ πιο κάτω όρουσ.

4 μ.

 Γονότυποσ: (ςελίδα 50)
Καλείται το ςφνολο των γονιδίων ενόσ οργανιςμοφ.
 Φαινότυποσ: (ςελίδα 50)
Είναι το ςφνολο των χαρακτιρων που εκδθλώνονται ςε ζνα οργανιςμό.
 Γονίδιο: (ςελίδα 49)
Τμιμα ενόσ χρωματοςώματοσ που ελζγχει τον τφπο των πρωτεϊνών που κάνει το κφτταρο
Επικρατισ κλθρονομικότθτα: (ςελίδα 53)
Η κλθρονομικότθτα ενόσ γνωρίςματοσ που ελζγχεται από τθ δράςθ ενόσ επικρατοφσ γονιδίου
δθλαδι ενόσ γονιδίου που εκδθλώνει τον χαρακτιρα του ζναντι ςτθ δράςθ του αλλθλομόρφου
του γονιδίου (υπολειπόμενο γονίδιο).
3. Σο διπλανό ςχιμα δείχνει τα χρωματοςϊματα ενόσ
ςωματικοφ κυττάρου γάτασ. Οι αρικμοί 1 μζχρι 6 δείχνουν
χρωματοςϊματα ενϊ τα γράμματα Α,Β,Δ δείχνουν γονίδια.
i. Να εντοπίςετε από το ςχιμα δφο (2) ηεφγθ ομόλογων
χρωματοςωμάτων.
1 μ.
(α) 1 και 2 (β) 4 και 6 (γ) 5 και 3
ii. Να εξθγιςετε τον όρο « ομόλογα χρωματοςϊματα».

1 μ.

Τα χρωματοςώματα που ςχθματίηουν ηευγάρι ςε ζνα
ςωματικό (διπλοειδζσ) κφτταρο και είναι όμοια ςε μζγεκοσ,
και τον τφπο των γενετικών πλθροφοριών.
iii. Ποια από τα ανκρϊπινα χρωμοςϊματα είναι ομόλογα;
Τα πρώτα 22 ηευγάρια ςτθν γυναίκα και τον άντρα (τα αυτοςώματα) και τα φυλετικά τθσ
γυναίκασ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σόλων Χαραλάμπουσ
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1 μ.

ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΟΤΡΙΩΣΙΑ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013 – 2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ/ΥΗΜΕΙΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 3/6/2014

ΣΑΞΗ:

ΥΡΟΝΟ:

Α' ΕΝIΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

2 ΩΡΕ

Όνομα μαθητή/τριας: ………….............................…………....…… Τμήμα: ……....… Αρ.: .....…...
Βαθμός: …………………………………..................…… Υπογραφή καθηγητή/τριας: ….............……
ΠΡΟΟΥΗ: Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα έρεηε ππόςε ζαο όηη
απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε.

ΜΔΡΟ Α'
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 3. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε
(5) κνλάδεο.
1. α) Ο Φξίμνο θαη ε Έιιε θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε, αθνύ είλαη δίδπκα αδέιθηα.Είλαη κνλνδπγσηηθά
ή δηδπγσηηθά δίδπκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(2κ)

Δίλαη δηδπγσηηθά δίδπκα, γηαηί είλαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ.
β) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Έιιεο.

(3κ)

Ωξίκαζαλ δπν σάξηα θαη γνληκνπνηήζεθαλ από δπν δηαθνξεηηθά ζπεξκαηνδσάξηα. Από
ηε γνληκνπνίεζε πξνήιζαλ δπν δπγσηά πνπ εμειίρζεθαλ ζε δπν έκβξπα. Από ηα δπν
έκβξπα πξνέθπςαλ ν Φξίμνο θαη ε Έιιε.
2.α) Να αλαθέξεηε ηξεηο ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ AIDS.

(3κ)

Ι) Μεηάδνζε από κνιπζκέλν άηνκν θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή κεηαμύ εηεξνθπιόθηισλ
ή νκνθηιόθηισλ αηόκσλ.
ΙΙ) Μεηάδνζε κε κνιπζκέλν αίκα ή παξάγσγα κνιπζκέλνπ αίκαηνο.
ΙΙΙ) Μεηάδνζε κε κνιπζκέλεο ζύξηγγεο όπσο θάλνπλ π.x. νη λαξθνκαλείο.
β). Να αλαθέξεηε δπν (2) κεραληθά θαη δπν (2) ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο.

(2κ)

Μεραληθά: πξνθπιαθηηθό θαη ελδνκήηξην ζπείξακα. Υεκηθά: αληηζπιιεπηηθά ράπηα θαη
ζπεξκαηνθηόλεο θξέκεο.
3.Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά:

(5κ)

α) Γνλόηππνο είλαη ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ελόο αηόκνπ, ελώ θαηλόηππνο είλαη ην ζύλνιν
ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εθδειώλνληαη.
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β) Αιιειόκνξθα νλνκάδνπκε ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ
νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα.
ΜΔΡΟ Β'
Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε δέθα (10) κνλάδεο.
1.To πην θάησ ζρήκα δείρλεη πώο γίλεηαη ε αληαιιαγή νπζηώλ κεηαμύ κεηξηθνύ θαη εκβξπτθνύ
αίκαηνο ζηνλ πιαθνύληα.

α) Ση παξνπζηάδνπλ νη αξηζκνί 1-4;

(2κ)

1.αξηεξία

2.θιέβα

3.πιαθνύληαο.

4.νκθάιηνο ιώξνο

β) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο γίλεηαη κε ηέηνηνλ
ηξόπν, ώζηε ην αίκα ηεο κεηέξαο λα κελ αλακεηγλύεηαη κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ.

(3κ)

i) Σπρόλ αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ ζα είρε σο
απνηέιεζκα ηε ξήμε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ εκβξύνπ ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο
πίεζεο πνπ έρεη ην αίκα ηεο κεηέξαο, κε πηζαλό ζάλαην ηνπ εκβξύνπ.
ii) Παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί ζα κπνξνύζαλ λα πεξάζνπλ από ην αίκα ηεο κεηέξαο
ζην αίκα ηνπ εκβξύνπ, κε ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο ζνβαξώλ αζζελεηώλ ζην έκβξπν.
γ) Πνηνο ζρεκαηηζκόο πεξηβάιιεη ην έκβξπν κέζα ζηε κήηξα, ηη πεξηέρεη θαη πνηνο είλαη ν
ξόινο ηνπ;

(3κ)

Μέζα ζηε κήηξα ην έκβξπν πεξηβάιιεηαη από έλα ζάθν ην άκλην. Η θνηιόηεηα πνπ
ζρεκαηίδεηαη από ην άκλην, πεξηέρεη ην ακληαθό πγξό πνπ πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από
εμσηεξηθά θηππήκαηα θαη πηέζεηο.
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δ) Ση είλαη ε ηνμνπιάζκσζε θαη ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην έκβξπν;

(2κ)

Δίλαη κία πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε κηθξννξγαληζκό, πνπ πήξε ε έγθπνο κεηέξα από
κνιπζκέλν γάην. Η ηνμνπιάζκσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνβνιή ή θαη αλσκαιίεο
ζην έκβξπν.
2.Σν δηπιαλό ζρήκα παξνπζηάδεη έλα είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.:
α) Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξνπζηάδεη ην δηπιαλό
ζρήκα; κίησζε

(0.5κ)

β) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή ε
θπηηαξηθή δηαίξεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο νξγαληζκνύο.
(3κ)
i) Με ηε κίησζε παξάγνληαη λέα θύηηαξα γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ.
ηη) Με ηε κίησζε παξάγνληαη λέα θύηηαξα γηα ηελ
αλαπιήξσζε θζνξώλ.
γ) Ο πνληηθόο έρεη 40 ρξσκαηνζώκαηα ζηα δηπινεηδή
ηνπ θύηηαξα.

(3.5κ)

i) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ
πνληηθνύ; 20 ρξσκαηνζώκαηα.
ii) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ην σάξην ηνπ πνληηθνύ; 20 ρξσκαηνζώκαηα.
iii) Πόζα απηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο ηνπ πνληηθνύ; 38
iv) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ην δπγσηό ηνπ πνληηθνύ; 40
v) Πόζα θαη πνηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα θύηηαξα ηνπ ζπθσηηνύ ηνπ αξζεληθνύ
πνληηθνύ; 2 θπιεηηθά ΥΤ.
vi) Πόζα απηνζώκαηα έρεη ην σάξην ηνπ πνληηθνύ; 19 απηνζώκαηα
δ) Σν ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο ζηα θνπλέιηα θιεξνλνκείηαη κε ελδηάκεζε
θιεξνλνκηθόηεηα. Σα δπν αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα ην ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο είλαη ηα
Μ = Μαύξν ρξώκα θαη Α = Άζπξν ρξώκα.
Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο γνλόηππνπο θαη ηνπο θαηλόηππνπο ζηνλ πην θάησ πίλαθα: (3κ)
Φαηλόηππνο

Γνλόηππνο

Γθξίδν ρξώκα

ΜΑ

καύξν

ΜΜ

Άζπξν

ΑΑ
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3. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα ζπεξκαηνδσάξην.

α) Ση αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-4;
1. αθξόζσκα
3. θπηηαξηθή κεκβξάλε

(2κ)

2. ππξήλαο
4. κηηνρόλδξηα

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγαληδίνπ κε ηνλ αξηζκό 1;
(1κ)
Δίλαη νξγαλίδην πνπ πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα, δειαδή νπζίεο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
δηαζπνύλ νξγαληθέο νπζίεο ησλ πεξηβιεκάησλ ηνπ σαξίνπ.
γ) Να ζπγθξίλεηε ην ζπεξκαηνδσάξην κε ην σάξην σο πξνο:

(2κ)

i) ηελ ύπαξμε θεληξνζσκαηίνπ: Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη θεληξνζσκάηην, ελώ ην σάξην
όρη.
ii) σο πξνο ην ζρήκα: Σν ζπεξκαηνδσάξην έρεη ζρήκα καθξόζηελν, ελώ ην σάξην έρεη
ζρήκα ζθαηξηθό.
δ) Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ νη γπλαίθεο παξάγνπλ ζπλήζσο έλα σάξην ην κήλα ελώ νη άληξεο
παξάγνπλ εθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα;

(1κ)

Σν σάξην δελ θηλδπλεύεη ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο (εζσηεξηθή γνληκνπνίεζε),
ελώ ηα ζπεξκαηνδσάξηα αληηκεησπίδνπλ πνιύ αληίμνεο ζπλζήθεο ζην γελλεηηθό ζύζηεκα
ηεο γπλαίθαο θαη ε δηαδξνκή είλαη πνιύ κεγάιε , έηζη παξάγνληαη θαηά εθαηνκκύξηα ώζηε
θάπνηα λα επηβηώζνπλ θαη λα γίλεη ε αλαπαξαγσγή.
ε) Να αλαθέξεηε ηξία (3) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληξηθνύ θύινπ.

(3κ)

η) Έληνλε κπηθή αλάπηπμε
ηη) Βαζηά θσλή
ηηη) Σξηρνθπία ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηνο
ζη) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άληξα;
Η Σεζηνζηεξόλε
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(1κ)

ΜΔΡΟ Γ'
Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ (1) από ηηο ΓΤΟ (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε
δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο
κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο θαη 6. (3κ)
1 πεξκαηηθόο πόξνο
2 επηδπδπκίδα
3 όξρηο
4 νπξήζξα
5 Πξνζηάηεο αδέλαο
6 πένο

β) i) Ση είλαη ε θξπςνξρία;

(1κ)

Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακείλνπλ ζηελ
θνηιηαθή ρώξα κεηά ηε γέλλεζε ελόο αξζεληθνύ αηόκνπ.
ii) Πνην πξόβιεκα ζα παξνπζηάζεη ην άηνκν, αλ θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηώπηζε ηεο
θξπςνξρίαο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(1κ)

Σν άηνκν ζα είλαη ζηείξν. Η ςειόηεξε ζεξκνθξαζία ζηελ θνηιηαθή ρώξα δελ ζα
επηηξέςεη ηελ παξαγσγή ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ.
γ) Να πεξηγξάςεηε ην ξόιν ηεο σνζπιαθηνηξόπνπ θαη σρξηλνηξόπνπ νξκόλεο ζηνπο
άληξεο.

(2κ)

Ωνζπιαθηνηξόπνο: Η FSH δηεγείξεη ηνπο όξρεηο γηα ηελ παξαγσγή ησλ
ζπεξκαηνδσαξίσλ.
Ωρξηλνηξόπνο: Η LH δεγείξεη ηνπο όξρεηο γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο
ηεζηνζηεξόλεο.
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δ) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ σνζήθε.
i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-3.
1 σνζπιάθην
2 ώξηκν σάξην
3 σρξό ζσκάηην
(1.5κ)
ii) Nα εμεγήζεηε ηνπο όξνπο: ( 3κ)
Ωνζπιαθηνξξεμία: Δίλαη ε ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ώξηκνπ
σαξίνπ ζηνλ σαγσγό.
Έκκελε ξύζε: Δίλαη ε απνβνιή ηνπ θαηαζηξεκκέλνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο ηνπ
αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ θαη ζπλνδεύεηαη κε αίκα θαη θπηηαξηθά ππνιείκκαηα.
Γνλάδεο: Σα γελλεηηθά όξγαλα όπνπ παξάγνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα.Οη όξρεηο
είλαη νη αξζεληθνί γνλάδεο θαη νη σνζήθεο νη ζειπθνί γνλάδεο.
iii) Να νλνκάζεηε κηα νξκόλε πνπ παξάγεηαη από ην ζρεκαηηζκό 3 θαη λα γξάςεηε έλα
ξόιν ηεο.

(1.5κ)

Η πξνγεζηεξόλε παξάγεηαη από ην σρξό ζσκάηην. Ο ξόινο ηεο είλαη λα ζπλερίζεη
ηελ πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο ώζηε λα είλαη έηνηκε λα δερηεί ην ηπρόλ
γνληκνπνηεκέλν σάξην.
iv) Να αλαθέξεηε δπν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ.

(2κ)

Η αλάπηπμε ησλ καζηώλ.
Η πιαηηά ιεθάλε.

2.

Ο αιθηζκόο είλαη κηα θιεξνλνκηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία δελ παξάγεηαη
κειαλίλε.
α) Μπνξεί λα ζεξαπεπηεί ν αιθηζκόο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(2κ)
Ο αιθηζκόο νθείιεηαη ζε γνλίδην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ηεο κειαλίλεο.
Δίλαη θιεξνλνκηθή πάζεζε.ε απηό ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε επηζηήκε δελ
κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε ην γνλίδην απηό.
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β) Να αλαθέξεηε ηξία θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιθηθνύ αηόκνπ.

(1.5κ)

1 άζπξεο ηξίρεο
2 άζπξν ρξώκα δέξκαηνο
3 θόθθηλε ίξηδα ζηα κάηηα
γ) Η Αληηγόλε, ε νπνία είλαη θπζηνινγηθή, παληξεύεηαη ηνλ Ιάζνλα ν νπνίνο είλαη
αιθηθόο. Η κεηέξα ηεο Αληηγόλεο είλαη αιθηθή ελώ ν παηέξαο ηνπ Ιάζνλα είλαη
θπζηνινγηθόο.
πκβνιηζκνί: Α = θπζηνινγηθό πγηέο γνλίδην, α = γνλίδην αιθηζκνύ
i) Nα γξάςεηε:

(2κ)

Σν γνλόηππν ηεο κεηέξαο ηεο Αληηγόλεο

αα

Σν γνλόηππν ηεο Αληηγόλεο

Αα

Σν γνλόηππν ηνπ Ιάζνλα

αα

Σν γνλόηππν ηνπ παηέξα ηνπ Ιάζνλα

Αα

Να δείμεηε κε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε ηελ πηζαλόηεηα λα απνθηήζεη ε Αληηγόλε θαη ν
Ιάζνλαο παηδί αιθηθό.
ii) Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε.
Γνλείο:

Αα

αα

Γακέηεο: Α,α

α

Γνλόηππνη παηδηώλ:

Αα,

(1κ)
αα

(1κ)

Φαηλόηππνη παηδηώλ:θπζηνινγηθνί , αιθηθνί

(1κ)

Πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ νη δπν απηνί γνλείο παηδί αιθηθό; 50% (0.5)
δ)i) Έλαο ηαύξνο θειηδσηόο κε άζπξεο θαη καύξεο βνύιεο δηαζηαπξώλεηαη
κε θειηδσηή αγειάδα επίζεο κε άζπξεο θαη καύξεο βνύιεο. Να βξείηε ηε
θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ κνζραξηώλ πνπ ζα πξνθύςεη.
πκβνιηζκνί: Μ = καύξν ρξώκα δέξκαηνο, Α = άζπξν ρξώκα δέξκαηνο
Παηξηθή γελεά:
Γνλόηππνη:
Γακέηεο

:

Μ,

Σαύξνο

Αγειάδα

ΜΑ

ΜΑ

Α

Μ,

Απόγνλνη: Γνλόηππνη: ΜΜ,

ΜΑ, ΜΑ

Φαηλόηππνη:καύξνη, θειηδσηνί.

(1κ)
Α

ΑΑ
Άζπξνη

(1κ)
(1κ)
( 0.75κ)

Φαηλνηππηθή αλαινγία: 25%καύξνη., 50% θειηδσηνί, 25% άζπξνη( 0.75κ)
ii) Πνηνο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε;
Μσζαηθή θιεξνλνκηθόηεηα
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(0.5κ)

iii) Να νλνκάζεηε ηνλ λόκν ηνπ Μέληει πνπ επαιεζεύεηαη ζηελ πην πάλσ
δηαζηαύξσζε.

(1κ)

Ο λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ ραξαθηήξσλ.
Ο Γηεπζπληήο
Ισάλλεο Οξθαλίδεο
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ:

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014

Α' ΔΝIΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014

Όνομα μακθτι/τριασ: ………….............................…………....……….. Τμιμα: ……....… Αρ.: .....…...
Βακμόσ: …………………………………..................……

Υπογραφι κακθγιτριασ: ….............…………

ΠΡΟΟΥΗ: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.
Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα.
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δώδεθα (12) ζειίδεο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία
κέξε.
ΜΔΡΟ Α'
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 3. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε
(5) κνλάδεο.
1. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα είδνο γακέηε ηνπ αλζξώπνπ .
1

2

3

5

7

4

α. Να νλνκάζεηε ην ζπγθεθξηκέλν γακέηε.

6

ζπεξκαηνδσάξην

β. Από πνηα εηδηθά γελλεηηθά όξγαλα παξάγεηαη;

(κ. 0,25)

όξρεηο

(κ. 0,25)

γ. ε πνην κέξνο απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά κέρξη ηελ έμνδό ηνπ από ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ.
επηδηδπκίδεο

(κ. 0,25)

δ. Με πνηνλ ηξόπν δηαίξεζεο πξνθύπηεη;

κείσζε

(κ. 0,25)

ε. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 7.

(κ. 3,5)

1.

νπξά

2.

απρέλαο

3.

θεθαιή

4.

κηηνρόλδξηα

5.

θεληξόζσκα

6.

ππξήλαο

7.

αθξόζσκα

1

ζη. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 4.

(κ. 0,5)

Παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζπεξκαηνδσάξηνπ.

2.

α. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.
Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο
θαη 8.
(κ. 2)
1.

αθξνπόζζε

2.

νπξήζξα

3.

πένο

4.

πξνζηάηεο

5.

ζπεξκαηόδνρνο θύζηε

6.

ζπεξκαηηθόο πόξνο

7.

επηδηδπκίδα

8.

όξρεηο

β. i. Πνηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα παξάγνπλ ηα εθθξίκαηα πνπ πεξηέρνληαη
ζην ζπέξκα;
(κ. 2)
α. επηδηδπκίδα β. ζπεξκαηνδόρνο θύζηε

γ. πξνζηάηεο αδέλαο δ. αδέλαο Cowper

ii. Να γξάςεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα εθθξίκαηα απηά.

(κ. 0,5)

Γηα λα εκπινπηίδνπλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ είλαη απαξαίηεηα
γηα ηε ζξέςε θαη ηελ θίλεζή ηνπ.

γ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία θαη γηαηί επηβάιιεηαη ε αληηκεηώπηζή ηεο.

(κ. 0,5)

Κξπςνξρία είλαη ε πάζεζε όπνπ ν έλαο ή θαη νη δπν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα
θαη δελ θαηεβαίλνπλ ζην όζρεν κε ηε γέλλεζε ηνπ εκβξύνπ. Η αληηκεηώπηζε ηνπ επηβάιιεηαη
γηαηί ηα ζπεξκαηνδσάξηα όηαλ παξακείλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα ιόγν ηεο ςειήο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαηαζηξέθνληαη θαη έηζη ην αξζεληθό άηνκν κπνξεί λα κείλεη
ζηείξν.
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α. αο δίλνληαη νη πην θάησ γνλόηππνη:

3.

Γγ, κκ, ΓΓ, Κθ, ΚΚ, Μκ
Πνηνη από απηνύο αληηπξνζσπεύνπλ:
i. νκόδπγα άηνκα:

κκ, ΓΓ, ΚΚ

ii. εηεξόδπγα άηνκα:

(κ. 1,5)

Γγ, Κθ, Μκ

(κ. 1,5)

β. Σν γνλίδην γηα ηα γνπξά καιιηά είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ γηα Ίζηα καιιηά.
i. Να γξάςεηε ηα θαηάιιεια ζύκβνια γηα ηα γνλίδηα απηά (ρξεζηκνπνηήζηε ην
γξάκκα  θεθάιαην θαη ην ζ κηθξό).
Δπηθξαηέο γνλίδην : .........................

Τπνιεηπόκελν γνλίδην : ........ζ........

(κ. 1)

ii. Πνηνο ζα είλαη ν γνλόηππνο θαη πνηνο ν θαηλόηππνο ελόο αηόκνπ πνπ είλαη
εηεξόδπγνο γηα απηό ην ραξαθηήξα.
Γνλόηππνο :

ζ

Φαηλόηππνο :

γνπξά

(κ. 1)

ΜΔΡΟ Β'
Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.

1. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 5.
1.

1

(κ. 2.5)

σαγσγόο/ζάιπηγγα

2.

ηξάρεινο

3.

θόιπνο

4.

κήηξα/βιελλνγόλνο κήηξαο

5.

σνζήθε

2
4
5
3

β. ε πνην από ηα πην πάλσ κέξε:

(κ. 3)

i. Παξάγνληαη ηα σάξηα:

σνζήθεο

ii. Γνληκνπνηείηαη ην σάξην:

σαγσγό/ζάιπηγγα
3

iii. Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν:

κήηξα

γ. Ση είλαη ε έκκελνο ξύζε;

(κ. 0,5)

Δίλαη ε απνβνιή ηνπ θαηαζηξεκκέλνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ
αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ πνπ ζπλνδεύνληαη από κηα πνζόηεηα αίκαηνο δηακέζνπ
ηνπ θόιπνπ θαη δηαξθεί 4-5 κέξεο.
δ.







Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα σάξηα:

(κ. 3)

Πνηα νξκόλε ηεο ππόθπζεο πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ηνπο; σνζπιαθηνηξόπνο
Πόζν ρξόλν δσήο έρνπλ κεηά ηελ ειεπζέξσζή ηνπο από ηελ σνζήθε;
24-36 hrs
Με πνηνλ ηξόπν δηαίξεζεο πξνθύπηνπλ;
κείσζε
Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο;
23
Πώο νλνκάδεηαη ε ειεπζέξσζή ηνπο από ηελ σνζήθε;
σνζπιαθηνξξεμία
Πώο νλνκάδεηαη ην ώξηκν σνζπιάθην κεηά ηελ ειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ; σρξό ζσκάηην

ε. Να νλνκάζεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ηεο γπλαίθαο.
1.

Αλάπηπμε ζηήζνπο

2.

Αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο ζηηο καζράιεο θαη γελλεηηθά όξγαλα

2. α. Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα;
κίησζε
β. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
(κ. 2)
i.

Γεκηνπξγνύληαη 2 λέα ζπγαηξηθά

ii.

Σα ζπγαηξηθά θύηηαξα έρνπλ ηνλ ίδην

αξηζκό ρξσκνζσκάησλ κε ην κεηξηθό

γ. Να αλαθέξεηε δύν ζθνπνύο πνπ εμππεξεηεί απηόο ν
ηξόπνο δηαίξεζεο.
(κ. 2)
i.

αλαπιήξσζε θζνξώλ

ii.

αλάπηπμε νξγαληζκνύ
4

(κ. 1)

(κ. 1)

δ. Το διπλανό ςχιμα δείχνει τα
χρωματοςϊματα ενόσ ανκρϊπινου
ηυγωτοφ.
i. Ποιο είναι το φφλο του παιδιοφ που
κα προκφψει; Να δικαιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ.
(μ. 2)
Το παιδί είναι αρςενικό γιατί
ςτο 23ο ηεφγοσ χρωμοςωμάτων, που
είναι το φυλετικό, υπάρχει ζνα Χ και
ζνα Ψ χρωμόςωμα.

ii. Αν ο πατζρασ του παιδιοφ είχε χάςει ζνα δάκτυλο ςε ατφχθμα, υπάρχει περίπτωςθ
το παιδί αυτό να γεννθκεί επίςθσ χωρίσ δάκτυλο; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι
ςασ.
(μ. 1,5)
Όχι, γιατί ο χαρακτιρασ το να χάςεισ το δάκτυλο ςε ατφχθμα είναι επίκτθτοσ,
δθλαδι θ πλθροφορία για τθν εκδιλωςθ του χαρακτιρα δεν υπάρχει ςτο
γενετικό υλικό του ατόμου. Άρα το παιδί δεν κα το κλθρονομιςει.

ε. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω κείμενο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.

(μ. 1,5)

Σε κάκε ςωματικό κφτταρο του ανκρϊπου υπάρχουν ανά δφο όμοια (ςε μζγεκοσ
και μορφι) χρωμοςώματα

που χαρακτθρίηονται μεταξφ τουσ

ομόλογα και

φζρουν γενετικζσ πλθροφορίεσ. Μικρά τμιματα πάνω ςε αυτζσ τισ δομζσ
ονομάηονται

γονίδια

και ελζγχουν τον τφπο ειδικϊν οργανικϊν

ουςιϊν, των

πρωτεϊνών

που ςυνκζτει το κφτταρο. Οι οργανικζσ αυτζσ

ουςίεσ χαρακτθρίηονται ωσ τα

δομικά

υλικά του οργανιςμοφ.
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και

λειτουργικά

3. α. ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5.

1.

πιαθνύληαο

2.

έκβξπν

3.

ακληαθόο ζάθνο

4.

νκθάιηνο ιώξνο

5.

ακληαθό πγξό

β. Να γξάςεηε έλα ξόιν ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 1.

(κ. 2,5)

(κ. 1)

Τπεύζπλν γηα ηελ αληαιιαγή άρξεζησλ νπζηώλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ εκβξύνπ θαη
CO2 από ην έκβξπν πξνο ην ζώκα ηεο κεηέξαο θαη ε είζνδνο ρξήζηκσλ νπζηώλ θαη
O2 από ην ζώκα ηεο κεηέξαο πξνο ην έκβξπν.
γ. Να γξάςεηε έλα ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 5.

(κ. 1)

Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από θηππήκαηα, εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη θξαδαζκνύο.
δ. Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ζην έκβξπν ε θαθή ζπλήζεηα ηεο κεηέξαο λα
θαπλίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
(κ. 1)
i.

Σν έκβξπν είλαη ιηπνβαξέο

ii.

Σν έκβξπν ζα είλαη επάισην ζε αζζέλεηεο

ε. Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην δηαηηνιόγην κηαο
εγθύνπ.
(κ. 1,5)
i.
Πξσηεΐλεο
ii.

Βηηακίλεο

iii.

Άιαηα αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ

ζη. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη κηα πεξίπησζε δίδπκεο θύεζεο.
i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο δίδπκεο θύεζεο.
(κ. 1)
κνλνδπγσηηθά
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ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πην
πάλσ θύεζε.
(κ. 1)
1.

Σα έκβξπα ζα έρνπλ ην ίδην θύιν

2.

Σα έκβξπα ζα έρνπλ παλνκνηόηππα ραξαθηεξηζηηθά
iii. Δάλ ν έλαο από ηα δίδπκα είρε νκάδα αίκαηνο Α +, ζα κπνξνύζε ν άιινο δίδπκνο λα

είρε νκάδα αίκαηνο Β - ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(κ. 1)

Όρη, γηαηί ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα έρνπλ παλνκνηόηππα ραξαθηεξηζηηθά θαη αθνύ νη
νκάδεο αίκαηνο είλαη έλαο ραξαθηήξαο, ηόηε ζα έπξεπε λα έρνπλ ηελ ίδηα νκάδα
αίκαηνο.
ΜΔΡΟ Γ'
Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ (1) από ηηο ΓΤΟ (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1. α. Η αθόινπζε εηθόλα ζρεηίδεηαη κε ηνλ νξκνληθό έιεγρν ζηνλ άλδξα.
i. Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηεο εηθόλαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί πην θάησ. (Οη αξηζκνί 2
κέρξη 4 αληηζηνηρνύλ ζε νξκόλεο θαη ν αξηζκόο 1 ζε αδέλα).
(κ. 2)

(αδέλαο)

1.

Τπόθπζε

2.

Ωνζπιαθηνηξόπνο

3.

Ωρξηλνηξόπνο

4.

Σεζηνζηεξόλε

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπζίαο κε ηνλ αξηζκό 4. (κ. 2)
Α.

Αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ

Β.

Δκθάληζε δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ

θύινπ

7

iii. ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα δξνπλ νη νπζίεο κε αξηζκνύο 2 θαη 3,
θαη πώο νλνκάδνληαη ιόγσ απηνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηόπνπ δξάζεο ηνπο;

(κ. 1)

Οη νπζίεο δξνπλ ζηνπο όξρεηο θαη νλνκάδνληαη γνλαδνηξόπεο νξκόλεο αθνύ νη όξρεηο
νλνκάδνληαη γνλάδεο.
iv. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπζίαο 2;

(κ. 1)

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ
v. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπζίαο 3;

(κ. 1)

Παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο
vi. Πόηε αξρίδεη ε δξάζε ησλ πην πάλσ νξκνλώλ ζ’ έλα αξζεληθό άηνκν;

(κ. 0,5)

ηελ εθεβεία, 12-15 ρξόλσλ
β. Πνηα είλαη ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξζεληθνύ θύινπ;

(κ. 1,5)

-Σξηρνθπΐα ζηα γελλεηηθά όξγαλα, καζράιεο θαη άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο
-Βαξηά θσλή
-Έληνλε αλάπηπμε κπτθήο κάδαο
γ. Οη αθόινπζεο εξσηήζεηο αθνξνύλ ηνλ νξκνληθό έιεγρν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
γπλαίθαο.
i. αο δίλεηαη ν πην θάησ θαηακήληνο θύθινο 36 εκεξώλ.

ii. Πνηα κέξα ηνπ θύθινπ γίλεηαη ζπλήζσο ε σνζπιαθηνξξεμία; ___22ε _____

(κ. 1)

iii. Πνηεο κέξεο ηνπ θύθινπ ζεσξνύληαη «θξίζηκεο» θαη γηαηί απηέο νη κέξεο νλνκάδνληαη έηζη;
Κξίζηκεο ζεσξνύληαη νη κέξεο κεηαμύ ηεο 19εο θαη ηεο 24εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.
Ολνκάδνληαη έηζη γηαηί απηή ηελ πεξίνδν απηε ε γπλαίθα κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.
(κ. 2)
iv. Να δηθαηνινγήζεηε ην δηάζηεκα εκεξώλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θξίζηκε πεξίνδν.
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(κ. 1)

Γλσξίδνπκε όηη ηα ζπεξκαηνδσάξηα δνπλ κέρξη θαη ηξεηο κέξεο θαη ηα σάξηα δνπλ κέρξη θαη
δύν κέξεο, έηζη αθαηξνύκε ηξεηο κέξεο πξηλ ηελ κέξα ηεο σνζπιαθηνξξεμηαο θαη
πξνζζέηνπκε δύν κέξεο κεηά. Έηζη ππνινγίδνπκε ηηο κέξεο ηεο θξίζηκεο πεξηόδνπ.
δ. Να αλαθέξεηε έλαλ ηξόπν αληηζύιιεςεο κε κεραληθά κέζα θαη έλαλ ηξόπν αληηζύιιεςεο
κε ρεκηθά κέζα.
(κ. 1)
i. Μεραληθά:
Γηάθξαγκα, πξνθπιαθηηθά, ελδνκήηξην ζπείξακα
ii.Υεκηθά:
ζπεξκαηνθηόλεο θξέκεο, αληηζπιιεπηηθά ράπηα
ε. Να αληηζηνηρήζεηε ηα λνζήκαηα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θαηάιιειεο πεξηγξαθέο ηεο ζηήιεο Β
ζην πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.
ηήιε Α

(κ. 1)

ηήιε Β

1. ύθηιε

Α. Οθείιεηαη ζε ηό θαη πξνθαιεί θνπζθάιεο
ζηα γελλεηηθά όξγαλα κε απνηέιεζκα ηνλ
θλεζκό θαη ηνλ πόλν

2. Γελλεηηθόο έξπεο

Β. Οθείιεηαη ζε ηό θαη ελώ ππάξρεη εκβόιην
δελ ππάξρεη ζεξαπεία

3. Ηπαηίηηδα Β

Γ. Οθείιεηαη ζε ηό θαη πξνζβάιιεη ηα
ιεκθνθύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ

4. AIDS

Γ. Δθδειώλεηαη κε έιθε ζηα γελλεηηθά
όξγαλα θαη κε εμαλζήκαηα ζην δέξκα

2. Σν ζρεδηάγξακκα αλαπαξηζηά ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο Α.
α. i. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 3.
2
1

1.

αίμθ

2.

αλυςίδα α/αλυςίδα β

3.

αλυςίδα α/αλυςίδα β

3
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(κ. 1,5)

ii. Έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα πξόθεηηαη λα παληξεπηνύλ. Έρνπλ θάλεη αηκαηνινγηθέο
εμεηάζεηο ζην Κέληξν Θαιαζζαηκίαο θαη βξέζεθαλ λα είλαη θαη νη δύν θνξείο ηνπ γνληδίνπ γηα
ηελ β-κεζνγεηαθή αλαηκία (κε ζηίγκα).
Να δηεξεπλήζεηε (κε δηαζηαύξσζε ζηνλ πην θάησ ρώξν) ηη πηζαλόηεηεο έρεη ην δεπγάξη λα θάλεη
παηδηά κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία. (πκβνιίζηε κε Θ (θεθαιαίν) ην θπζηνινγηθό γνλίδην θαη κε ζ
(κηθξό) ην παζνινγηθό γνλίδην).
(κ. 4,5)

(P) Γνλείο:

Φαηλόηππνο : Με ζηίγκα/θνξέαο

(F1) Παηδηά:

Γνλόηππνο:

Θζ

Γακέηεο:

Θ, ζ

Γνλόηππνο :
Φαηλόηππνο:

ΘΘ,

Θζ

X

Θ, ζ

Θζ,

Φπζηνινγηθό

Πηζαλόηεηεο:

Με ζηίγκα/θνξέαο

Θζ,

ζζ

Με ζηίγκα

25%

50%

Με Μεζνγεηαθή Αλαηκία

25%

iii. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζπκπηώκαηα ηεο πάζεζεο ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. (κ. 2)
1.

Έληνλε σρξόηεηα

2.

Διαθξόο ίθηεξνο

3.

Αδπλακία

4.

Γηόγθσζε ζπιήλαο

iv.

Με πνηνπο δύν (2) ηξόπνπο αληηκεησπίδνπκε ηελ πάζεζε απηή;
Α.

Μεηάγγηζε αίκαηνο

Β.

Απνζηδήξσζε
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(κ. 1)

β. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη κηα νηθνγέλεηα καύξεο θπιήο ζε ρώξα ηεο Αθξηθήο. Οη γνλείο είλαη
θαη νη δύν θαηλνκεληθά πγηείο (ρσξίο αιθηζκό). Γύν από ηα ηξία παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο όκσο
γελλήζεθαλ αιθηθά.

i.

Να δώζεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από αιθηζκό.
1.

Άζπξν ρξώκα δέξκαηνο

2.

Άζπξν ρξώκα ηξίραο

3.

Κόθθηλν ρξώκα ίξηδαο ησλ καηηώλ

(κ. 1,5)

ii. Να δείμεηε ζηνλ πην θάησ ρώξν ηε δηαζηαύξσζε από ηελ νπνία κπνξεί λα πξνέθπςαλ ηα άηνκα
κε αιθηζκό ζηελ πην πάλσ νηθνγέλεηα. (πκβνιίζηε κε Α (θεθαιαίν) ην θπζηνινγηθό γνλίδην θαη
κε α (κηθξό) ην παζνινγηθό γνλίδην).
(P) Γνλείο:

Φαηλόηππνο : Φπζηνινγ. κε ζηίγκα
Γνλόηππνο:
Γακέηεο:

(F1) Παηδηά:

(κ. 2,5)

Αα

Φπζηνινγ. κε ζηίγκα
Αα

X

Α, α

Γνλόηππνο :

ΑΑ,

Φαηλόηππνο:

Φπζηνι.

Α, α
Αα,

Αα,

Φπζηνι. κε ζηίγκα
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αα
Αιθηθόο

iii. Πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα ην ηέηαξην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη νκόδπγν σο πξνο ην
επηθξαηέο θπζηνινγηθό γνλίδην;

(κ. 1)

25%

iv. Από ηη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη ηδηαίηεξα ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αιθηζκό; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(κ. 1)

Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αιθηζκό πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ηνλ ήιην γηαηί
είλαη επάισηνη ζην λα πάζνπλ εγθαύκαηα, θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο θαη επίζεο έρνπλ
δπζθνιία ζηελ όξαζε κε ηελ παξνπζία έληνλνπ θσηόο.

Ο Γηεπζπληήο

Λνΐδνο έπνο
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ΛΤΚΕΙΟ ΚΤΚΚΟΤ Α΄

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ—ΥΗΜΕΙΑ
ΣΑΞΗ : Α΄

Βαθμός

Τπογραθή:

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : .............................................................. ΣΜΗΜΑ : ...... ΑΡΙΘΜΟ : ....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σρίτη 03/06/2014
XΡΟΝΟ : 2 ώρες
Σελίδες εξεηαζηικού δοκιμίου : 7
ΟΔΗΓΙΔ : ΝΑ ΓΡΑΥΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΠΔΝΝΑ
ΔΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΦΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ

ΜΕΡΟ Α΄: (μονάδες 15)

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΕ ηις ερωηήζεις 1—3. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδες.

1. Οι εοχςήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ αματέοξμςαι ρςημ αμαςξμία και ςη λειςξσογία ςξσ
αμαπαοαγχγικξύ ρσρςήμαςξπ ςξσ άμςοα ςξ ξπξίξ ταίμεςαι ρςξ πιξ κάςχ ρυεδιάγοαμμα.
α) Να ξμξμάρεςε ςα μέοη πξσ δείυμξσμ ξι
αοιθμξί 1—6.
(μ.3)
1. ποξρςάςηπ
2. βάλαμξπ

0,5

3. όρυεξ
1

4. ρπεομαςικόπ πόοξπ
4

2
3

5. επιδιδσμίδα
6. όουιπ

5
6
β) i. Να πεοιγοάφεςε ςι είμαι η κοσφξουία.
Ο έμαπ ή κ ξι 2 όουειπ παοαμέμξσμ ρςημ κξιλιακή υώοα (πάθηρη)
και δεμ καςεβαίμξσμ ρςξ όρυεξ.

(μ.1)
0,75
0,25

ii. Να ενηγήρεςε ςξ λόγξ για ςξμ ξπξίξ επιβάλλεςαι η θεοαπεία ςηπ κοσφξουίαπ. (μ.1)
Αμ παοαμείμξσμ ρςημ κξιλιακή υώοα ξ άμςοαπ θα πάθει ρςείοχρη ,
επειδή λόγχ ςηπ φηλήπ θεομξκοαρίαπ
δεμ θα παοάγξμςαι ρπεομαςξζχάοια (ή θα ρκξςώμξμςαι).

0,5
0,25
0,25
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2. α) Να γοάφεςε δίπλα από κάθε δήλχρη πξσ ακξλξσθεί ςημ ςευμηςή μέθξδξ αμςιρύλληφηπ

πξσ ςαιοιάζει.
(μ.2)
i. Παοέυει ςη μεγαλύςεοη ποξρςαρία έμαμςι ςξσ ιξύ ςξσ aids : ποξτσλακςικό
ii. Φοηριμξπξιείςαι από ςη γσμαίκα και πεοιέυει ξσρίεπ πξσ ρκξςώμξσμ ςα
ρπεομαςξζχάοια : ρπεομαςξκςόμξπ κοέμα
0,5
iii. Μηυαμικό μέρξ πξσ ςξπξθεςείςαι από ςξ γσμαικξλόγξ ρςη μήςοα όπξσ μπξοεί μα
παοαμείμει για υοόμια : εμδξμήςοιξ ρπείοαμα (spiral)
iv. Με ςη δοάρη ςξσ εμπξδίζει ςημ χοίμαμρη χαοίχμ : αμςιρσλληπςικό υάπι

β) i. Σι ξμξμάζξσμε κύηρη ;
(μ.1)
ςξ υοξμικό διάρςημα από ςη γξμιμξπξίηρη ςξσ χαοίξσ μέυοι ςημ ένξδξ ςξσ εμβούξσ
από ςξ ρώμα ςηπ γσμαίκαπ (ή μέυοι ςξμ ςξκεςό).
ii. Πόρεπ ημέοεπ διαοκεί η εγκσμξρύμη ρςη γσμαίκα ; 266 από γξμιμξπξίηρη (μ.0,5)
Ή 280 από ςημ ςελεσςαία πεοίξδξ
γ) i. Να ξμξμάρεςε ςξ όογαμξ πξσ παοάγει ςα ρπεομαςξζχάοια : όουιπ
(μ.0,5)
ii. Πόρα ρπεομαςξζχάοια, καςά μέρξμ όοξ, εκρπεομαςώμει κάθε τξοά έμαπ άμςοαπ ;
200—400 εκαςξμμύοια
(μ.0,5)
iii. Να αματέοεςε μια υοηριμόςηςα ςχμ εκκοιμάςχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ ρπέομα.(μ.0,5)
Διαςοξτή ρπεομαςξζχαοίχμ
Ή κξλύμβηρη

3. Ο πξμςικόπ έυει ρςα ρχμαςικά ςξσ κύςςαοα 40 υοχμαςξρώμαςα.
α) Πόρα ζεύγη ξμόλξγχμ υοχμαςξρχμάςχμ έυει ρ’ έμα κύςςαοξ ςξσ ρσκχςιξύ ςηπ μια
πξμςικίμα (θηλσκόπ πξμςικόπ) ; 20
(μ.0,25)
β) Πόρα υοχμαςξρώμαςα σπάουξσμ ρε κάθε γαμέςη ςηπ ; 20

(μ.0,25)

γ) Τπάουξσμ δύξ είδη κσςςαοικήπ διαίοερηπ : η μείωση και η μίτωση.
Να γοάφεςε πξιξ από ςα δύξ είδη γίμεςαι ρςξμ πξμςικό ρςιπ ακόλξσθεπ πεοιπςώρειπ :
i. Για μα αμαπςσυθεί και μα ασνηθεί ςξ ρώμα ςξσ : μίςχρη
(μ.2,5)
ii. Για ςημ παοαγχγή ςχμ γαμεςώμ ςξσ : μείχρη
0,5
iii. Για μα παοαυθξύμ δύξ θσγαςοικά κύςςαοα με 40 υοχμξρώμαςα ςξ καθέμα: μίςχρη
iv. Για ςημ παοαγχγή ςχμ διπλξειδώμ κσςςάοχμ ςξσ : μίςχρη
v. Για μα γίμει απαιςξύμςαι δύξ διαδξυικέπ διαιοέρειπ : μείχρη
δ) Να ενηγήρεςε ςξσπ όοξσπ.
i. Υσλεςικά υοχμξρώμαςα : 2 υοχμαςξρώμαςα ρςα ξπξία βοίρκξμςαι και γξμίδια (μ.1)
για ςξμ καθξοιρμό ςξσ τύλξσ.
ii. Υαιμόςσπξπ : πώπ εκδηλώμεςαι έμαπ υαοακςήοαπ
ή ηο ζύνολο ηων ταρακηήρων ποσ εκδηλώνονηαι ζ’ ένα άηομο

(μ.1)

3

ΜΕΡΟ Β΄: (μονάδες 20)

Ν’ απανηήζεηε ζηις 2 από ηις 3 ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδες.

1. ςιπ ακόλξσθεπ εικόμεπ ταίμξμςαι με ςα γοάμμαςα Α και Β ςα δύξ είδη γεμμηςικώμ
κσςςάοχμ ςξσ αμθοώπξσ.

9

8

Α
α) Να ξμξμάρεςε ςξ γεμμηςικό κύςςαοξ Α :
ρπεομαςξζχάοιξ

(μ.0,5)

β) Να πεοιγοάφεςε ςξ οόλξ ςξσ μέοξσπ με ςξμ αοιθμό 1.
Περιέχει λσςικά έμζσμα (το ακρόσωμα)
με τα οποία διαςοσπά ςα πεοιβλήμαςα ςξσ χαοίξσ
για μα γίμει γξμιμξπξίηρη.

6

Β

7
(μ.1)

0,25
0,5
0,25

γ) Να ενηγήρεςε γιαςί ρςξ γεμμηςικό κύςςαοξ Α ξ αοιθμόπ ςχμ ξογαμιδίχμ με ςξμ αοιθμό 4
είμαι μεγάλξπ.
(μ.1)
Τα μιςξυόμδοια παοάγξσμ ςημ εμέογεια πξσ υοειάζεςαι ςξ ρπεομαςξζχάοιξ
0,5
για ςημ κξλύμβηρή ςξσ.
0,5
δ) Να ξμξμάρεςε ςξ κύςςαοξ Β, ςξ μέοξπ ρςξ ξπξίξ παοάγεςαι ασςό και ςα μέοη 6 και 9.
Β : χάοιξ
μέοξπ παοαγχγήπ : χξθήκη ή χξθσλάκιξ
0,5
(μ.1)
μέοξπ 6 : ζελαςιμώδεπ πεοίβλημα
μέοξπ 9 :λεκιθική μεμβοάμη
(μ.1)

ε) Μέρα ρςξ μέοξπ 8 σπάουει μεγάλη πξρόςηςα μιαπ θοεπςικήπ ξσρίαπ.
i. Η ξσρία ασςή ξμξμάζεςαι λεκιθίμη
(μ.0,5)
ii. Ο οόλξπ ςηπ είμαι : παοέυει θοεπςικέπ ξσρίεπ ρςξ αμαπςσρρόμεμξ έμβοσξ
(μ.1)
Ή
η διαςοξτή ςχμ ποώςχμ κσςςάοχμ ςξσ εμβούξσ
0,5
πξσ ποξκύπςξσμ από ςιπ ποώςεπ διαιοέρειπ ςξσ ζσγχςξύ
0,5
μέυοι ςημ εμτύςεσρή ςξσπ ρςη μήςοα.
0,5
ρς) i. Πόρα υοχμαςξρώμαςα σπάουξσμ ρςξ μέοξπ 7 ; 23
ii.Πόρα ασςξρώμαςα σπάουξσμ ρςξ μέοξπ 2 ; 22

(μ.0,5)
(μ.0,5)

ζ) Να γοάφεςε μια ξμξιόςηςα και μια διατξοά μεςανύ ςχμ 2 γεμμηςικώμ κσςςάοχμ Α και Β.
Ομοιότητα : έυξσμ πσοήμα, κσςςαοόπλαρμα, μιςξυόμδοια, κσς. μεμβοάμη— απλξειδή
Διαφορά : μέγεθξπ, ρυήμα, ακοόρχμα, ζελαςιμώδεπ πεο. , λεκιθική μεμβ. , λεκιθίμη
0,5
0,5

η) i. Σι ξμξμάζξσμε γξμιμξπξίηρη ; Έμχρη χαοίξσ — ρπεομαςξζχαοίξσ
ii. Πώπ λέγεςαι ςξ κύςςαοξ πξσ δημιξσογείςαι από ςη γξμιμξπξίηρη και πόρα
υοχμαςξρώμαςα πεοιέυει ; ζσγχςό , 46
0,5 — 0,5

(μ.1)
(μ.1)
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2. α) Διαρςασοώμξμςαπ 2 τσςά αοξδάτμηπ πήοαμε 125 τσςά από ςα ξπξία ςα 65 έκαμαμ οξζ
άμθη, ςα 33 κόκκιμα άμθη και ςα 27 λεσκά άμθη.
i. Σι είδξσπ κληοξμξμικόςηςα ιρυύει ρςημ πιξ πάμχ πεοίπςχρη ; εμδιάμερη
(μ.0,5)
ii. Να ρσμβξλίρεςε ξοθά ςα αλληλόμξοτα γξμίδια πξσ είμαι σπεύθσμα για ςξσπ πιξ
πάμχ υαοακςήοεπ :

κόκκιμξ : Α

Κ

, λεσκό : Α

Λ

(μ.0,5)

iii.Να γοάφεςε ςη διαρςαύοχρη.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η
Κ Λ

Ρ : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :

Α Α
Κ

Α

Κ Κ

, Α

Κ Λ

Φ

Α Α

Λ

Α

Κ

Κ Λ

Κ Λ

, Α

0,5

(μ.1)

Λ

0,25

(μ.1)

Λ Λ

0,5

(μ.2)

0,25

(μ.1)

F1 : γξμόςσπξι : Α Α , Α Α , Α Α , Α Α
ταιμόςσπξι : κόκκιμα , οξζ , οξζ , λεσκά

β) Να ενηγήρεςε ςξσπ πιξ κάςχ όοξσπ.
i. ξμόζσγξ άςξμξ :
Έυει 2 αλληλόμξοτα γξμίδια ΙΔΙΑ
Ή πξσ εκδηλώμξμςαι με ςξμ ίδιξ ςοόπξ

(μ.1)

ii. επικοαςέπ γξμίδιξ :
(μ.1)
Σξ γξμίδιξ πξσ εκδηλώμει ςξμ υαοακςήοα ςξσ έμαμςι ςξσ αλληλόμξοτξσ ςξσ
Ή πξσ σπεοιρυύει έμαμςι ςξσ αλληλόμξοτξσ ςξσ.

γ) Ατξύ μελεςήρεςε ςξ πιξ κάςχ κείμεμξ, μα διακοίμεςε πξιεπ από ςιπ σπξγοαμμιρμέμεπ
λένειπ αματέοξμςαι ρε υαοακςήοεπ επίκςηςξσπ ή κληοξμξμικξύπ και μα ςξσπ γοάφεςε
ρςημ καςάλληλη ρςήλη ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί.
(μ.2)
Η Κχμρςαμςίμα έυει μαύοα, ργξσοά μαλλιά και ρσμηθίζει μα βάτει ςα μύυια ςηπ μχβ.
Όςαμ ήςαμ 5 υοξμώμ κάηκε με ζερςό μεοό πξσ ςηπ άτηρε έγκασμα ρςξ υέοι. Όςαμ ήςαμ
15 υοξμώμ έκαμε ςούπεπ ρςα ασςιά ςηπ για μα βάλει ρκξσλαοίκια.

ΔΠΙΚΣΗΣΟΙ

έγκασμα ρςξ υέοι
ςούπεπ ρςα ασςιά

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ

μαύοα μαλλιά
ργξσοά μαλλιά

Να μημ καςαυχοήρει ςα μχβ μύυια ρςξμ πίμακα

0,4

0,4
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3. Οι εοχςήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ ατξοξύμ ςιπ ξομόμεπ πξσ ελέγυξσμ ςη λειςξσογία ςξσ

αμαπαοαγχγικξύ ρσρςήμαςξπ ρςξμ άμςοα και ρςη γσμαίκα.
α) Η λειςξσογία ςόρξ ςξσ γεμμηςικξύ ρσρςήμαςξπ ςξσ άμςοα όρξ και ςηπ γσμαίκαπ
ελέγυεςαι και καςεσθύμεςαι από ςιπ ξομόμεπ LH και FSH πξσ παοάγξμςαι ρε μια ειδική
πεοιξυή ςξσ εγκετάλξσ.
i. Πώπ ξμξμάζεςαι ασςή η πεοιξυή ςξσ εγκετάλξσ ; σπότσρη
(μ.0,5)
ii. Να δώρεςε ςιπ ελλημικέπ ξμξμαρίεπ γι’ ασςέπ ςιπ δύξ ξομόμεπ.
LH : χυοιμξςοόπξπ
FSH : χξθσλακιξςοόπξπ

(μ.2)
1—1

β) Να γοάφεςε έμα οόλξ ςηπ χξθσλακιξςοόπξσ ξομόμηπ
i. ρςξμ άμςοα : παοαγχγή ρπεομαςξζχαοίχμ
ii. ρςη γσμαίκα : αμάπςσνη χξθσλακίχμ ή χοίμαμρη χαοίξσ
ή αύνηρη παοαγχγήπ ξιρςοαδιόληπ
ή οήνη χξθσλακίξσ μαζί με ςημ LH

(μ.2)
1
1

γ) Να γοάφεςε έμα οόλξ ςηπ χυοιμξςοόπξσ ξομόμηπ
i. ρςξμ άμςοα : παοαγχγή ςερςξρςεοόμηπ διεγείοξμςαπ ςξσπ όουειπ.
1
ii. ρςη γσμαίκα : οήνη ςξσ χξθσλακίξσ
1
ή μεςαςοξπή ςξσ ρπαρμέμξσ χξθσλακίξσ ρε χυοό ρχμάςιξ

(μ.2)

δ) Να γοάφεςε ςξ όμξμα ςηπ ξομόμηπ πξσ είμαι σπεύθσμη για ςημ εμτάμιρη ςχμ
δεσςεοεσόμςχμ υαοακςηοιρςικώμ
i. ρςξμ άμςοα : ςερςξρςεοόμη

ii. ρςη γσμαίκα : ξιρςοαδιόλη

ε) i. Από πξύ ακοιβώπ εκκοίμεςαι η ποξγερςεοόμη ; Ωυοό ρχμάςιξ
ii. Να αματέοεςε έμα οόλξ ςηπ ποξγερςεοόμηπ.
Ποξεςξιμαρία (αύνηρη) βλεμμξγόμξσ μήςοαπ
Σσμςήοηρη βλεμμξγόμξσ μήςοαπ
Παοεμπόδιρη χοίμαμρηπ άλλξσ χαοίξσ

(μ.2)
1
(μ.0,5)
(μ.1)

ΜΕΡΟ Γ΄: (μονάδες 15)
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Να απανηήζεηε ζηη ΜΙΑ από ηις 2 ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 15 μονάδες.

1. α) Να μελεςήρεςε ςξ πιξ κάςχ ρυεδιάγοαμμα πξσ δείυμει έμα έμβοσξ ρςξ γεμμηςικό
ρύρςημα ςηπ γσμαίκαπ και μα απαμςήρεςε ρςιπ εοχςήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ.

i. Να ξμξμάρεςε ςα μέοη 1—4.
1. ξμτάλιξπ λώοξπ
2. αμμιακόπ ράκκξπ
3. κόλπξπ
4. μήςοα

(μ.2)
4

0,5

ii. Να ενηγήρεςε ρε ςι υοηριμεύει ξ πλακξύμςαπ.(μ.2)
Αμςαλλαγή ξσριώμ
0,5
μεςανύ αίμαςξπ εμβούξσ κ μηςέοαπ
0,5
(αμ γοάφει μόμξμ ασςά)

1

2
3

Διαμέρξσ ςχμ ςοιυξειδώμ αγγείχμ ςξσ πλακξύμςα
0,5
θοεπςικέπ ξσρίεπ και Ο2 πεομξύμ από ςξ αίμα ςηπ μηςέοαπ ρςξ αίμα ςξσ εμβούξσ ,
άυοηρςεπ ξσρίεπ και CO2 πεομξύμ από ςξ αίμα ςξσ εμβούξσ ρςξ αίμα ςηπ μηςέοαπ.
β) ε πξιό μέοξπ ςξσ γεμμηςικξύ ρσρςήμαςξπ ςηπ γσμαίκαπ
i. η χοίμαμρη ςξσ χαοίξσ : χξθήκη (χξθσλάκιξ)
ii. η γξμιμξπξίηρη ςξσ χαοίξσ : χαγχγό
iii. η αμάπςσνη ςξσ εμβούξσ : μήςοα

γίμεςαι
0,5
0,5
0,5

γ) i. Πώπ ποξκαλείςαι ςξνξπλάρμχρη ρ’ έμα έμβοσξ ;
Μικοξξογαμιρμόπ / πξσ πήοε η έγκσξπ από μξλσρμέμξ γάςξ
πεομά διά ςξσ πλακξύμςα / ρςξ έμβοσξ

0,75
0,75
(μ.1,5)

(μ.2)
0,5 — 0,5
0,5 — 0,5

δ) Έμα ζεσγάοι απξκςά με ενχρχμαςική γξμιμξπξίηρη δίδσμα, ςξμ Κώρςα και ςξμ Αμςοέα.
Ο Κώρςαπ έυει γαλαμά μάςια και ξ Αμςοέαπ καρςαμά.
i. Σι είδξσπ δίδσμα είμαι ; Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
(μ.1,5)
Διζσγχςικά
0,5
ατξύ έυξσμ διατξοεςικό υοώμα μαςιώμ άοα κ διατξοεςικό DNA (γξμίδια)
1
ii. Να πεοιγοάφεςε ςα ρςάδια πξσ ακξλξσθξύμςαι για ςημ ενχρχμαςική γξμιμξπξίηρη.
1. Χξοήγηρη χξθσλακιξςοόπξσ κ χυοιμξςοόπξσ ξομόμηπ ρςη γσμαίκα
(μ.3)
2. για παοαγχγή πξλλώμ χαοίχμ
3. Λήφη ςχμ χαοίχμ με λεπςό ρχλήμα από ςξ κξιλιακό ςξίυχμα
0,5
4. Αμάμεινη χαοίχμ—ρπεομαςξζχαοίχμ ρε δξκιμ. ρχλήμα / 5. για γξμιμξπξίηρη
6. Ειραγχγή ζσγχςώμ ρςη μήςοα ςηπ γσμαίκαπ δια ςξσ ςοαυήλξσ

ε) Να βοείςε πξιεπ ημέοεπ καςαμήμιξσ κύκλξσ 32 ημεοώμ είμαι η κοίριμη πεοίξδξπ ρε
μια γσμαίκα. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
(μ.3)
Αταιοξύμε από ςξ ςέλξπ ςξσ κύκλξσ 14 ημέοεπ για μα βοξύμε πόςε γίμεςαι
η
Ωοθυλακιοππηξία: 32 — 14 = 18 ημέρα τοσ κύκλοσ
1
η

Αταιοξύμε από ςημ χξθσλακιξοοηνία 3 ημέοεπ :
18 — 3 = 15 ημέρα. Αμ έγιμε επατή
μέχρι και 3 ημέρες πριν, ςα σπερματοζωάρια είμαι ζωντανά και γξμιμξπξιξύμ ςξ χάοιξ.
Ποξρθέςξσμε ρςημ χξθσλακιξοοηνία 2 ημέοεπ επειδή ςξ ωάριο διατηρείται γόνιμο 24
η
με 28 ώρες μεςά ςημ χξθσλακιξοοηνία και 1 ημ. για αρτάλεια : 18 + 2 = 20 ημέρα
Άοα η κοίριμη πεοίξδξπ είμαι από ςημ 15η μέυοι ςημ 20η ημέοα.
1

0,5
0,5
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2. Α. α) Διαρςασοώμξμςαπ έμα τσςό μπιζελιάπ με μχβ άμθη με έμα με λεσκά άμθη πήοαμε

τσςά πξσ είυαμ όλα μχβ άμθη.
Να βοείςε :
i. ςι είδξσπ είμαι ςα γξμίδια (επικοαςή, σπξλειπόμεμα, ιρξδύμαμα) πξσ καθξοίζξσμ
ρςιπ μπιζελιέπ ςξ υοώμα ςχμ αμθέχμ.
Γξμίδιξ για μχβ : επικοαςέπ
γξμίδιξ για λεσκό : σπξλειπόμεμξ 0,5 (μ.1)
ii. ςξσπ γξμόςσπξσπ ςχμ δύξ γξμέχμ (τσςώμ ςηπ Ρ1) : ΜΜ , μμ
0,5 (μ.1)
iii. ςξσπ γξμόςσπξσπ ςχμ απξγόμχμ (τσςώμ ςηπ F1) κάμξμςαπ ςη ρυεςική διαρςαύοχρη.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η

Ρ1 : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :

ΜΜ
Μ

F1 : γξμόςσπξι :

Φ

μμ
μ

0,5

Μμ

(μ.1)
(μ.0,5)

β) Διαρςασοώμξμςαπ μεςανύ ςξσπ δύξ τσςά ςηπ F1 μα βοείςε :
i. ςξσπ γξμόςσπξσπ όλχμ ςχμ πιθαμώμ απξγόμχμ ςηπ F2.
ii. ςξσπ ταιμόςσπξσπ όλχμ ςχμ πιθαμώμ απξγόμχμ ςηπ F2.
iii. ςημ αμαλξγία ςχμ ταιμξςύπχμ ςηπ F2.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η

Ρ2 (δηλαδή F1) : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :

Μμ

Φ

Μ , μ

Μμ
Μ , μ

0,5

(μ.2)

F2 : γξμόςσπξι :
ΜΜ , Μμ , Μμ , μμ
0,5
ταιμόςσπξι : μχβ , μχβ , μχβ , λεσκό
0,25
αμαλξγία ταιμξςύπχμ : 3 μχβ : 1 λεσκό
(ή 75% μχβ : 25% λεσκά)

(μ.2)
(μ.1)
(μ.0,5)

Β. α) Να σπξλξγίρεςε ςημ πιθαμόςηςα μα γεμμηθεί μξρυαοάκι μαύοξσ υοώμαςξπ από ςη
διαρςαύοχρη μαύοξσ ςαύοξσ με αγελάδα πξσ έυει ςοίυχμα με αρποόμασοεπ κηλίδεπ.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η

Ρ : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :
F1 : γξμόςσπξι :

Μ Μ
Μ Α
Δ Δ
υ
Δ Δ
Μ
Μ
Α
Δ
Δ , Δ
Μ Μ
Μ Α
Δ Δ , Δ Δ

Πιθαμόςηςα για μξρυαοάκι μαύοξσ υοώμαςξπ : 50%

0,5

(μ.1)

0,5
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ΕΝΙΑΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΤΚΚΟΤ Β΄

ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ: Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014

ΒΑΘΜΟ:
Αριθμητικώς:..........................
Ολογράφως:............................
ΤΠΟΓΡΑΥΗ:...........................

ΦΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ

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

ΠΡΟΟΥΗ: Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να έσεηε ςπότη ζαρ όηι
απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού. Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 11
ζελίδερ και είναι συπιζμένο ζε ηπία μέπη. ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ.

Μέρος Α΄: (μονάδες 15)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
Ερώτηση 1
(α) το πιο κάτω σχήμα να γράψετε τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1 μέχρι και 6.
(μον. 2)
1 Κεφαλή
2 Πυρήνας
3 Μιτοχόνδρια
4 Ακρόσωμα
5 Αυχένας
6 Ουρά
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(β) Να εξηγήσετε τον ρόλο του μέρους με τον αριθμό 3.

(μον. 1)

Παράγου ενέργεια, την οποία χρησιμοποιεί το σπερματοζωάριο για να κινηθεί
(γ) Να αναφέρετε ποιες είναι οι θηλυκές γονάδες στον άνθρωπο και ποια κύτταρα
παράγουν.

(μον. 2)

Θηλυκές γονάδες είναι οι ωοθήκες και παράγουν τα ωάρια
Ερώτηση 2
(α) Να αναφέρετε δύο μηχανικά και δύο χημικά μέσα αντισύλληψης.

(μον. 2)

Μηχανικά μέσα: i Προφυλακτικό

ii Διάφραγμα

Φημικά μέσα:

ii περματοκτόνα σκευάσματα

i Αντισυλληπτικά χάπια

(β) Γιατί το αντισυλληπτικό χάπι δεν είναι τρόπος προστασίας εναντίον των σεξουαλικά
μεταδιδόμενων νοσημάτων;

(μον. 1)

Επειδή δεν εμποδίζει την ανταλλαγή των σωματικών υγρών κατά τη σεξουαλική επαφή
(γ) Να εξηγήσετε το φαινόμενο της εμμηνόπαυσης.

(μον. 2)

τις ηλικίες μεταξύ 45 – 55 χρονών ο καταμήνιος κύκλος της γυναίκας σταματά και
παράλληλα σταματά η έμμηνη ρύση. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει γιατί οι ωοθήκες
παύουν να παράγουν ωάρια και ορμόνες.
Ερώτηση 3
Να εξηγήσετε τους όρους:

(μον. 2)

(α) Γονότυπος : Σο σύνολο των γονιδίων που έχει ένα άτομο
(β) Αλληλόμορφα γονίδια : Σα γονίδια που βρίσκονται στις αντίστοιχες θέσεις ομόλογων
χρωματοσωμάτων και ελέγχουν τον ίδιο χαρακτήρα
(γ) Ο Πέτρος μιλά ισπανικά, φορεί σκουλαρίκι στο αυτί, έχει καστανά μαλλιά και
γαλάζια μάτια. Ποια από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι κληρονομικά και ποια
επίκτητα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Κληρονομικά: καστανά μαλλιά, γαλάζια μάτια

(μον.0,5)

Επίκτητα: ισπανικά, σκουλαρίκι στο αυτί

(μον.0,5)

Αιτιολόγηση: Σα επίκτητα χαρακτηριστικά αποκτούνται μετά την γέννησή του
ανθρώπου και η έκφρασή τους δεν ελέγχεται από το DNA, σε αντίθεση με τα
κληρονομικά.

(μον. 2)
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Μέρος Β΄: (20 μονάδες )
Να απαντήσετε στις δύο από τις τρεις ερωτήσεις

.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Ερώτηση 1
(α) το πιο κάτω σχήμα, του γυναικείου γεννητικού συστήματος, να γράψετε σε τι
αντιστοιχούν οι αριθμοί 1 μέχρι και 5.

(μον.2,5)
1 Ωαγωγός
2 Ωοθήκη
3 Μήτρα
4 Σράχηλος
5 Κόλπος

(β) Να αναφέρετε τον ρόλο που έχουν οι ορμόνες οιστραδιόλη και ωοθυλακιοτρόπος στη
γυναίκα.

(μον. 2)

Οιστραδιόλη: - Ανάπτυξη και προετοιμασία του Βλεννογόνου της μήτρας
- Ανάπτυξη γεννητικών οργάνων
- Ανάπτυξη δευτερευόντων χαρακτηριστικών της γυναίκας
Ωοθυλακιοτρόπος: - Διέγερση ανάπτυξης ωοθυλακίου
- Πρόκληση παραγωγής οιστραδιόλης από τις ωοθήκες
(γ) την πιο κάτω εικόνα παρουσιάζονται δύο δίδυμα αδέλφια.

i. Να ονομάσετε τον τύπο των διδύμων αυτών.

(μον. 0,5)

ii. Διζυγωτικά

3

iii. Να εξηγήσετε τον τρόπο δημιουργίας των διδύμων αυτών.

(μον. 1)

Προήλθαν από δύο ωάρια, που γονιμοποιήθηκαν από διαφορετικό σπερματοζωάριο το
καθένα και έδωσαν δύο ζυγωτά που αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα στην μήτρα της
γυναίκας
iv. Ποιες σχέσεις ομοιότητας έχουν αυτά τα δίδυμα αδέλφια;

(μον. 1)

Μπορεί να είναι ίδιου ή διαφορετικού φύλου και μοιάζουν όσο δύο αδέλφια με διαφορά
στην ηλικία
(δ) i. Να αναφέρετε τον ρόλο του πλακούντα.

(μον. 1)

Είναι υπεύθυνος για την ανταλλαγή ουσιών (θρεπτικές και άχρηστες ουσίες, Ο2 και
CO2) μεταξύ του αίματος της μητέρας και του αίματος του παιδιού.
ii. Να εξηγήσετε γιατί δεν αναμιγνύεται το μητρικό με το εμβρυικό αίμα κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

(μον. 1)

Θα έσπαζαν τα αιμοφόρα αγγεία του εμβρύου λόγω της μεγαλύτερης πίεσης που έχει το
αίμα της μητέρας.
(ε) Σι είναι το άμνιο και ποιος ο ρόλος του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; (μον. 1)
Είναι ένας σάκος που περιβάλλει το έμβρυο και περιέχει το αμνιακό υγρό. Μαζί με το
αμνιακό υγρό προστατεύουν το έμβρυο από κτυπήματα και πιέσεις
Ερώτηση 2
(α) ε ένα φυτώριο, κατά τη διασταύρωση δύο φυτών μοσχομπίζελου με ροζ άνθη πήραν
απογόνους με τρία διαφορετικά χρώματα ανθέων (λευκά κόκκινα και ροζ). Να
απεικονίσετε σχηματικά την πιο πάνω διασταύρωση (Έστω Α το γονίδιο για τα λευκά
άνθη και Κ το γονίδιο για κόκκινα άνθη).
F1 γενεά :

Γαμέτες:

ΑΚ

ΑΚ

Α, Κ

Α, Κ

Α

Κ

Α

ΑΑ

ΑΚ

Κ

ΚΑ

ΚΚ

F2 γενεά:
(γονότυποι)

(μον. 0,5)

(μον. 1)

(μον. 1)

Υαινοτυπικές αναλογίες: 25% λευκά άνθη, 50% ροζ άνθη, 25% κόκκινα άνθη (μον. 1,5)
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(β) Να αναφέρετε και να διατυπώσετε τον νόμο του Μέντελ που ισχύει στην πιο πάνω
διασταύρωση.

(μον. 2,5)

Ισχύει ο νόμος του διαχωρισμού (2ος νόμος ), ο οποίος αναφέρει ότι κατά την
διασταύρωση των ατόμων της F1 γενεάς, εμφανίζεται διαχωρισμός των χαρακτήρων που
είχαν αναμειχθεί προηγουμένως.
(γ) Να αναφέρετε το είδος της κληρονομικότητας που ισχύει στην πιο πάνω διασταύρωση
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(μον .1)

Ισχύει η ενδιάμεση κληρονομικότητα, αφού τα δύο αλληλόμορφα γονίδια που ελέγχουν
τον χαρακτήρα, χρώμα άνθους, είναι ισοδύναμα και το αποτέλεσμα της δράσης τους είναι
ενδιάμεσο (κόκκινο και λευκό δίνουν ροζ χρώμα άνθους)
(δ) το πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται ένα ζεύγος ομόλογων χρωματοσωμάτων ενός
ποντικιού μαζί με τα γονίδια Μ και Κ.
μ: μυτερά αυτιά

μ: μυτερά αυτιά

κ: λευκό τρίχωμα

Κ: καφέ τρίχωμα

i. Με βάση το πιο πάνω σχήμα να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί.
Φαρακτήρας

Γονότυπος

(μον. 2)

Υαινότυπος

1.Σύπος αυτιών

μμ

Μυτερά αυτιά

2. Φρώμα τριχώματος

Κκ

Καφέ τρίχωμα
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ii. Να χαρακτηρίσετε τον πιο πάνω ποντικό όσον αφορά τους γονότυπους των πιο πάνω
χαρακτήρων (ετερόζυγος, ομόζυγος).

(μον. 0,5)

Φαρακτήρας 1 – τύπος αυτιών : ομόζυγος
Φαρακτήρας 2 – χρώμα τριχώματος: ετερόζυγος
Ερώτηση 3
Σο πιο κάτω σχήμα αναπαριστά μια κυτταρική διαίρεση.

(α) Να ονομάσετε την κυτταρική διαίρεση που απεικονίζεται στο πιο πάνω σχήμα και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(μον. 2)

Η κυτταρική διαίρεση που απεικονίζεται είναι η μείωση αφού από ένα κύτταρο (2
χρωματοσώματα) σχηματίζονται στο τέλος 4 κύτταρα με μισό αριθμό χρωματοσωμάτων (1
χρωμόσωμα)
(β) Να γράψετε πόσα χρωματοσώματα έχουν τα πιο κάτω ανθρώπινα κύτταρα.
περματοζωάριο 23

Κύτταρο καρδιάς 46

Κύτταρο δέρματος 46

Ωάριο 23

(γ) Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους:

(μον. 2)

(μον. 4)

Απλοειδή κύτταρα : Σα κύτταρα που τα χρωματοσώματά τους δεν σχηματίζουν ζεύγη
Ομόλογα χρωματοσώματα : Ζευγάρια χρωματοσωμάτων όμοιων σε σχήμα, μέγεθος και
που ελέγχουν τους ίδιους χαρακτήρες
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(δ) Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους γίνεται μίτωση.

(μον. 2)

•Ανάπτυξη νέου οργανισμού (από το ζυγωτό στο έμβρυο)
•Αναπλήρωση κατεστραμμένων κυττάρων

Μέρος Γ΄: (15 μονάδες )
Να απαντήσετε στη μία από τις δύο ερωτήσεις .
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Ερώτηση 1
(α) το πιο κάτω σχήμα του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος να γράψετε σε τι
αντιστοιχούν τα μέρη με τους αριθμούς 1 μέχρι και 6.

(μον. 3)

1 Ουρήθρα
2 Όσχεο
3 Όρχεις
4 περματικός πόρος
5 Προστάτης αδένας
6 περματοδόχος κύστη

(β) i. Να γράψετε τον ρόλο του μέρους με τον αριθμό 2.

(μον. 2)

Περιβάλλει τους όρχεις και τους προστατεύει, αφού βρίσκονται στο εξωτερικό του
σώματος
ii. Να αναφέρετε την πάθηση του αντρικού γεννητικού συστήματος, η οποία σχετίζεται
με το μέρος με τον αριθμό 3.

(μον. 0,5)

Κρυψορχία
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iii. Να εξηγήσετε τι συμβαίνει στην πιο πάνω πάθηση αναφέροντας τις επιπτώσεις και
τον τρόπο θεραπείας.

(μον. 1,5)

Ο ένας ή και οι δύο όρχεις παραμένουν στην κοιλιακή περιοχή του παιδιού και μετά τη
γέννηση. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να προκαλέσει στειρότητα στον άντρα λόγω
των ψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στην κοιλιά και καταστρέφουν τα
σπερματοζωάρια. Θεραπεύεται με χειρουργική επέμβαση.
(γ) Να ονομάσετε το όργανο που παράγει την ορμόνη τεστοστερόνη και να γράψετε τον
ρόλο της ορμόνης αυτής.

(μον. 1,5)

Όργανο: Όρχεις
Ρόλος τεστοστερόνης: Τπεύθυνη για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των γεννητικών
οργάνων στον άντρα, καθώς και για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
του φύλου
(δ) Να αναφέρετε δύο δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου στη γυναίκα και δύο
στον άντρα

(μον. 2)
Γυναίκα
1

Σριχοφυΐα στα γεννητικά

Άντρας
Σριχοφυΐα σε όλο το σώμα

όργανα και τις μασχάλες
2

Διάπλαση λεκάνης

Μυϊκή ανάπτυξη

(ε) i. Να εξηγήσετε τι είναι η έμμηνη ρύση.

(μον. 1)

Είναι η διαδικασία αποβολής του μη γονιμοποιημένου ωαρίου, του κατεστραμμένου
βλεννογόνου και ποσότητας αίματος μέσω του κόλπου.
ii. Να αναφέρετε την ορμόνη που είναι υπεύθυνη για την έμμηνη ρύση και να εξηγήσετε
πώς προκαλεί το φαινόμενο αυτό.

(μον. 1,5)

Η προγεστερόνη είναι υπεύθυνη για την έμμηνη ρύση. υγκεκριμένα η μείωση των
επιπέδων προγεστερόνης , λόγω της καταστροφής του ωχρού σωματίου, προκαλεί
καταστροφή και αποκόλληση του βλεννογόνου της μήτρας
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(στ) Να εξηγήσετε γιατί ενώ μια γυναίκα είναι έγκυος, ακόμα και στα πρώτα στάδια της
εγκυμοσύνης δεν ωριμάζει άλλο ωοθυλάκιο.

(μον. 2)

Κατά τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης το ωχρό σωμάτιο δεν καταστρέφεται και
συνεχίζει να παράγει προγεστερόνη. Η προγεστερόνη παρέμποδίζει την ωρίμανση άλλου
ωοθυλακίου άρα και ωαρίου
Ερώτηση 2
(α) Ο Έκτορας, που έχει αλφισμό, παντρεύτηκε την Ιλιάδα η οποία είναι υγιής.
Ο πατέρας της Ιλιάδας έχει αλφισμό. Να δείξετε με διασταύρωση την πιθανότητα να
αποκτήσουν παιδί με αλφισμό.
Γονότυποι γονέων:

αα

Αα

(μον. 1)

Γαμέτες:

α

Α, α

(μον. 1)

Απόγονοι:

(μον. 2)

α

Α

α

Αα

αα

Πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με αλφισμό: 50%

(μον. 1)

(β) Να ονομάσετε τρία σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και τη μορφή ζωής που
προκαλεί το καθένα.

(μον. 3)

Ασθένεια 1 : AIDS

Μορφή ζωής : Ιος

Ασθένεια 2 : ύφιλη

Μορφή ζωής : Βακτήριο

Ασθένεια 3 : Ηπατίτιδα

Μορφή ζωής : Ιός

(γ) Ποια κύτταρα προσβάλει ο ιός του AIDS;

(μον. 0,5)

Προσβάλλει τα λεμφοκύτταρα
(δ) Να αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται ο ιός του AIDS. (μον. 1,5)
•εξουαλική επαφή
•Μετάγγιση μολυσμένου αίματος
•Μετάδοση από τη μολυσμένη μητέρα στο παιδί κατά την εγκυμοσύνη
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(ε) Η Ελένη έχει καταμήνιο κύκλο 30 ημερών. Ζητούνται:
i. Να γράψετε τα τέσσερα σπουδαιότερα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
των 30 ημερών.

(μον. 2)

Έμμηνη ρύση, ανάπτυξη ωοθυλακίου, ανάπτυξη βλεννογόνου της μήτρας,
ωοθυλακιορρηξία
ii. Να υπολογίσετε την κρίσιμη περίοδο στον καταμήνιο κύκλο της Ελένης (Να δείξετε
τον τρόπο υπολογισμού).
-

(μον. 2)

Αφαιρώ 14 μέρες από το τέλος του καταμήνιου κύκλου για υπολογισμό της
ημέρας ωοθυλακιορρηξίας (16η μέρα)

-

Αφαιρώ 3 μέρες από την ωοθυλακιορρηξία γιατί το σπερματοζωάριο μπορεί να
ζήσει 72 ώρες μέσα στο σώμα της γυναίκας (13η μέρα)

-

Προσθέτω στην ημέρα ωοθυλακιορρηξίας 1 μέρα γιατί το ωάριο είναι κατάλληλο
για γονιμοποίηση μόνο για 24 ώρες μετά την απελευθέρωσή του (17η μέρα)

-

Διάρκεια κρίσιμης περιόδου από 13η μέχρι 17η μέρα του καταμήνιου κύκλου

iii. Να εξηγήσετε γιατί η περίοδος αυτή ονομάζεται κρίσιμη.

(μον. 1)

Ση χρονική περίοδο αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί γονιμοποίηση του ωαρίου αν
υπάρξει σεξουαλική επαφή

Εισηγητές:

Η Διευθύντρια

Νάσω Μελιφρονίδου
Υιλιώ Ορφανού
Παναγιώτα Φρυσοχού Αναστασιάδου
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΡΚΟ»

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2013 - 2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΧΣΗΚΑ
ΣΑΞΗ: Α΄
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:05/06/2014
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1 ώρα
ΩΡΑ: 7:45- 9:45

ΒΑΘΜΟ
Αρηζκεηηθώς:..........................
Οιογράθως:............................
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:...........................

Ολοκαηεπώλσκο καζεηή/ηρηας: ………………………………….……….Σκήκα…….. ΑΡ. ……

ΟΓΗΓΙΔ:
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο.
 Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλω ζηο δοθίκηο.
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
 Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε κπιε αλεμίηεινπ κειαληνύ.

ΜΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε θαη ζηης 3 ερωηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε
βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.
ΔΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:
Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.

Μ.5

i.

Αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο)

ii.

Θειπθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο)

Χάξην

iii.

Αξζεληθή γνλάδα

Όξρεηο

iv.

Θειπθή γνλάδα

Χνζήθε

v.

Σν απνηέιεζκα ηεο γνληκνπνίεζεο Ζ΄
Σν θύηηαξν, πνπ πξνέξρεηαη από ηε
γνληκνπνίεζε.

πεξκαηνδσάξηα

Επγσηό

ΔΡΩΣΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ:
α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη πην θάησ αξηζκνί.
1: Ακληαθό πγξό

Μ.3

2: Έκβξπν
3: Σξάρεινο
4: Οκθάιηνο ιώξνο
5: Ακληαθόο ζάθθνο
6: Πιαθνύληαο
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β) Να απαληήζεηε ζύληνκα ηηο πην θάησ εξσηήζεηο:
i. Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί κηα θπζηνινγηθή θύεζε;

Μ.0,5

280-290 κέξεο
ii. Πνην από ηα κέξε 1- 4 ζην ζρήκα, πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά
θηππήκαηα ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή ηεο εγθύνπ;

Μ.0,5

Σν κέξνο 1 - Ακληαθό πγξό.
γ) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πιαθνύληα.

Μ. 1

Σν έκβξπν εμαζθαιίδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν από ην αίκα ηεο κεηέξαο
δηακέζνπ ηνπ πιαθνύληα.
ΔΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:
Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο δηαθνξέο κίησζεο θαη κείσζεο.
Γηαθνξέο σο πξνο:
όξγαλα ζηα νπνία γίλεηαη

Μ.5

ΜΗΣΧΖ
ε όια ηα όξγαλα ηνπ
νξγαληζκνύ.
1

ΜΔΗΧΖ
ηηο γνλάδεο.

αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ζηα
θύηηαξα πνπ παξάγνληαη ζε ζρέζε
κε ην κεηξηθό
αξηζκό θπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη

Ίζνο κε ην κεηξηθό.

Ο κηζόο ζε ζρέζε κε
ην κεηξηθό.
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4

είδνο θπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη

Γηπινεηδή θύηηαξα.

Απινεηδή θύηηαξα.

αξηζκό δηαηξέζεσλ πνπ γίλνληαη
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Μ ΔΡΟ Β΄ : Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηης 2 ερωηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε
βαζκοιογείηαη κε δέθα (10) κολάδες.
ΔΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:
α) Να ζπκπιεξώζεηε ελδείμεηο Α κέρξη Δ.

Μ.2,5

Α: Κεθαιή
Β: Απρέλαο
Γ: Οπξά
Γ: Ππξήλαο
Δ: Αθξόζσκα
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β) ε ηη ρξεζηκεύεη ην κέξνο Δ θαηά ηε γνληκνπνίεζε;

Μ.1

Σν αθξόζσκα πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα, ηα νπνία βνεζνύλ ην πξώην ζπεξκαηνδσάξην
λα ηξππήζεη ην δειαηηλώδεο πεξίβιεκα θαη ηε ιεθηζηθή κεκβξάλε θαηά ηελ
γνληκνπνίεζε.
γ) Πνηα νξγαλίδηα ππάξρνπλ ζε κεγάιν αξηζκό ζην κέξνο Β θαη πνηνο είλαη ν ξόινο
ηνπο;

Μ.1

Σα κηηνρόλδξηα, ηα νπνία παξάγνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε ησλ
ζπεξκαηνδσαξίσλ.
δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.
Γηαθνξέο σο πξνο:
Σν ζρήκα
Σν κέγεζνο
Σελ θίλεζε
Σνλ αξηζκό
παξαγσγήο ηνπο

Μ.4

Χάξην

πεξκαηνδσάξην

θαηξηθό

Τδξνδπλακηθό ή Δπηκήθεο

Μεγαιύηεξν από ην
ζπεξκαηνδσάξην
Παζεηηθή

Μηθξόηεξν από ην σάξην

1 θάζε θαηακήλην θύθιν

200-300 εθαηνκκύξηα ζε θάζε
εθζπεξκάησζε

Δλεξγεηηθή

ε) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:

Μ.1,5

i. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη ζηε κήηξα ηεο γπλαίθαο.
ii. Ζ εθζπεξκάησζε γίλεηαη ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο.
iii. Ζ γνληκνπνίεζε γίλεηαη κέζα ζηνλ σαγσγό ηεο γπλαίθαο.
ΔΡΩΣΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ:
α) Να δώζεηε ηνπο πην θάησ νξηζκνύο.

Μ.2

i. Φπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα: Ολνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα, ηα νπνία
θαζνξίδνπλ ην θύιν ηνπ αηόκνπ.
ii. Οκόδπγν άηνκν: Ολνκάδεηαη ην άηνκν, πνπ έρεη ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα,
πνπ εθδειώλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν.
β) Ζ ΔΛΛΔΗΦΖ ΣΖ ΥΡΧΣΗΚΖ ΠΡΧΣΔΨΝΖ

ΜΔΛΑΝΗΝΖ ΠΡΟΚΑΛΔΗ ΣΟΝ ΑΛΦΗΜΟ.

i. Να γξάςεηε δύν θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιθηθνύ αηόκνπ:

Μ.1

Γύν από ηα αθόινπζα: άζπξν ρξώκα δέξκαηνο, άζπξεο ηξίρεο, θόθθηλε ίξηδα ζηα
κάηηα.
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ii. Σα γνλίδηα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή ή όρη ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο
είλαη:
Α = Γνλίδην ππεύζπλν γηα παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο θαη
α = Γνλίδην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο.
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:

Μ.1,5

Γνλόηππνο

ΑΑ

Αα

αα

Φαηλόηππνο

Καλνληθό άηνκν

Καλνληθό άηνκν

Αιθηθό άηνκν

γ) Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ ελόο νκόδπγνπ αηόκνπ ζηελ ηθαλόηεηα
παξαγσγήο κειαλίλεο θαη ελόο αηόκνπ κε αιθηζκό.
Γνλόηππνη γνλέσλ:
γακέηεο :

ΑΑ

Υ

Α

Μ.4

αα
α

Γνλόηππνη παηδηώλ:

Αα

Φαηλόηππνη:

Καλνληθό άηνκν

Φαηλνηππηθή αλαινγία:

100%

δ) Να νλνκάζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε θαη λα
ηνλ δηαηππώζεηε.

Μ.1,5

Νόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο ή 1νο Νόκνο ηνπ Mendel. Από ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ
αηόκσλ, πνπ δηαθέξνπλ ζ’ έλα ραξαθηήξα, πξνθύπηνπλ εηεξόδπγα άηνκα
νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο.
ΔΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:
α) O ΠΗΟ ΚΑΣΧ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΗ ΟΡΜΟΝΔ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟ ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΣΟΤ ΑΝΣΡΑ.
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα.
Οξκόλεο

Σόπνο παξαγσγήο

Σεζηνζηεξόλε
Όξρεηο

Τπόθπζε
Χνζπιαθηνηξόπνο

Μ.3
Έλα ξόιν.
Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε
θαη νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ
νξγάλσλ (πξσηεύνληα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ), θαζώο
θαη ηελ εκθάληζε ησλ
δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπ θύινπ.
ηε δξάζε ηεο νθείιεηαη ε
παξαγσγή ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ
από ηνπο όξρεηο.
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β) Να νλνκάζεηε ηα 4 όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα, πνπ παξάγνπλ
εθθξίκαηα ηνπ ζπέξκαηνο.

Μ. 2

1.επηδηδπκίδεο

2. ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο

3. πξνζηάηεο αδέλαο

4. αδέλεο ηνπ Cowper

γ) Ο Γεκήηξεο έρεη θαζηαλά κάηηα θαη παληξεύεηαη ηε Μαξία, πνπ έρεη γαιαλά
κάηηα. Ο παηέξαο ηνπ Γεκήηξε έρεη γαιαλά κάηηα. Σα γνλίδηα είλαη ηα εμήο:
Γ= θαζηαλά κάηηα
γ= γαιαλά κάηηα
i. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ Γεκήηξε θαη ηεο Μαξίαο.
Μ.2
Γεκήηξεο: Γγ
Μαξία: γγ
ii. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ ηνπ Γεκήηξε θαη ηεο Μαξίαο θαη λα βξεζεί
πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε γαιαλά κάηηα.
Μ.3
Γνλόηππνη γνλέσλ:
γακέηεο :

Γγ

Υ

Γ

γ

Γνλόηππνη παηδηώλ:

Γγ

Φαηλόηππνη:

Καζηαλά κάηηα

γγ
γ
γγ
Γαιαλά κάηηα

Πηζαλόηεηα παηδηνύ κε γαιαλά κάηηα:

50%

Μ ΔΡΟ Γ΄ : Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ κία (1) ερώηεζε. Κάζε ορζή απάληεζε
βαζκοιογείηαη κε δεθαπέληε (15) κολάδες.
ΔΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:
Έζησ όηη εμεηάδνπκε ην ρξώκα ηξηρώκαηνο ζηα ηλδηθά ρνηξίδηα θαη ραξαθηεξίδνπκε
ηα ζρεηηθά γνλίδηα: Μ = ην γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην καύξν ηξίρσκα
κ = ην αιιειόκνξθό γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην ιεπθό ηξίρσκα.
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. Κάζε γνλόηππνο λα γξαθηεί κία κόλν
θνξά.
Μ.1,5
Γνλόηππνη

Φαηλόηππνη

ΜΜ

Μαύξν ηξίρσκα

Μκ

Μαύξν ηξίρσκα

κκ

Άζπξν ηξίρσκα
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β) i. Να ραξαθηεξίζεηε ηα γνλίδηα Μ θαη κ (επηθξαηέο ή ππνιεηπόκελν).

Μ.0,5

Μ: επηθξαηέο γνλίδην, κ: ππνιεηπόκελν γνλίδην
ii. Να γξάςεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο πνπ ηζρύεη:

Μ.0,5

Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα.
iii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

Μ.1

Σν ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο ειέγρεηαη από αιιειόκνξθα γνλίδηα, από ηα νπνία ην έλα
είλαη επηθξαηέο (Μαύξν) έλαληη ηνπ άιινπ πνπ είλαη ππνιεηπόκελν (Άζπξν).
γ) Γύν καύξα ηλδηθά ρνηξίδηα απνθηνύλ 6 καύξνπο θαη 2 ιεπθνύο απνγόλνπο. Να
θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα δείμεηε ηα απνηειέζκαηα .
Γνλόηππνη γνλέσλ:
γακέηεο :
Γνλόηππνη απνγόλσλ:
Φαηλόηππνη:
Φαηλνηππηθή αλαινγία:

Μκ
Μ

Υ
κ

ΜΜ

Μκ
Μ

Μκ

Μ.4

κ
Μκ

Μαύξν ρξώκα
75%

κκ

Άζπξν ρξώκα
25%

δ) Ο ΑΝΘΡΧΠΟ ΔΥΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΧΜΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟ 46
ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΑ.
Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο:
i. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα σάξηα ηνπ; 23

Μ.0,5

ii. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα θύηηαξα ηνπ ζπθσηηνύ ηνπ: 46

Μ. 0,5

iii. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα πξνέξρνληαη από ηνλ παηέξα ηνπ: 23

Μ. 0,5
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ε) ΣΟ ΠΗΟ ΚΑΣΧ ΥΖΜΑ ΦΑΗΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΑ ΓΤΟ
ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ.
ΚΤΣΣΑΡΟ Α

ΚΤΣΣΑΡΟ Β

i. Να αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ (ζσκαηηθό ή γελλεηηθό) γηα ηα θύηηαξα Α θαη
Β, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο.

Μ.1

Κύηηαξν Α: σκαηηθό θύηηαξν, αθνύ ηα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ θαηά δεύγε.
Κύηηαξν Β: Γελλεηηθό θύηηαξν, αθνύ ηα ρξσκαηνζώκαηα δελ είλαη θαηά δεύγε.
ii. Από πνηα ρεκηθή νπζία απνηεινύληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα; DNA

Μ.0,5

iii. Να θπθιώζεηε ζην ζρήκα Α όια ηα απηνζώκαηα ρξσκαηνζώκαηα.

Μ.1

iv. Ση θύιν έρεη ην άηνκν ζην νπνίν αλήθεη ην θύηηαξν κε ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ
ζρήκαηνο A; Αξζεληθό
ζη) Να εμεγήζεηε ηνπο παξαθάησ όξνπο:

Μ.0,5
Μ.2

i. Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: Ολνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζε θάζε ζσκαηηθό
θύηηαξν ελόο νξγαληζκνύ, ηα νπνία είλαη αλά δύν όκνηα σο πξνο ην κέγεζνο, ηε
κνξθή θαη ηνλ ηύπν ησλ γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
ii. Αιιειόκνξθα γνλίδηα: Ολνκάδνληαη ηα γνλίδηα, πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
ζέζεηο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα.
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ε) ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηξία δηαδνρηθά δεύγε νκνιόγσλ
ρξσκαηνζσκάησλ (7ν , 8ν θαη 9ν ).

Να γξάςεηε πνηεο από ηηο γνληδηαθέο ζέζεηο (Α, Β, Γ, Γ θαη Δ) αληηζηνηρνύλ ζε έλα
δεύγνο αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ.

ΓΔ

Μ.1

ΔΡΩΣΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ:
ΣΟ ΠΗΟ ΚΑΣΧ ΥΖΜΑ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΧΟΘΤΛΑΚΗΟΡΡΖΞΗΑ.
α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 3.

Μ.1,5

1: Χνξξεμία
2: Χάξην
3: Χαγσγόο
β) Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηεο
σνζπιαθηνξξεμίαο;

Μ.0,5

Ζ σρξηλνηξόπνο.
γ) Να γξάςεηε δύν ξόινπο γηα ηελ θάζε κία από ηηο πην θάησ νξκόλεο.
i. Οηζηξαδηόιε:

Μ.2

Με ηε δξάζε ηεο νηζηξαδηόιεο ζηε κήηξα, αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ θαη ε
πξνεηνηκαζία ηνπ γηα λα δερζεί ην ηπρόλ γνληκνπνηεκέλν σάξην. Ζ αλάπηπμε ησλ
γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο θαη ε εκθάληζε δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπ θύινπ νθείινληαη ζηε δξάζε ηεο νηζηξαδηόιεο.
ii. Πξνγεζηεξόλε:

Μ.2

Ζ πξνγεζηεξόλε ζπλερίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βιελλνγόλνπ θαη βνεζά ζηε
δηαηήξεζε ηνπ. Σαπηόρξνλα, παξεκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ.
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δ) i. Ση νλνκάδεηαη θξίζηκε πεξίνδνο ζε κία γπλαίθα;

Μ.1

Χο θξίζηκε πεξίνδνο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο 12εο εκέξαο θαη ηεο
15εο εκέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ κηαο γπλαίθαο, θαηά ην νπνίν ε ζεμνπαιηθή
επαθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ.
ii. Να ππνινγίζεηε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ζε κηα θνπέια κε θαηακήλην θύθιν 28
εκεξώλ, ε νπνία είρε έκκελε ξύζε ζηηο 2 Μαΐνπ. (Ο Μάηνο έρεη 31 κέξεο)

Μ. 2

Αθνύ ε θξίζηκε πεξίνδνο είλαη από ηελ 12ε κέρξη θαη ηελ 15ε εκέξα θαη ε πξώηε
κέξα ηεο έκκελεο ξύζεο είλαη ζηηο 2 Μαΐνπ, ηόηε ππνινγίδνπκε 2+12=14 θαη
12+15=17.
Άξα, ε θξίζηκε πεξίνδνο είλαη ην ρξνληθό δηάζεκα από ηηο 14 κέρξη θαη ηηο 17 Μαΐνπ.
ε) i. Ση νλνκάδεηαη ηνθεηόο;

Μ.1

Σνθεηόο νλνκάδεηαη ε έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο.
ii. Να εμεγήζεηε πώο ζρεκαηίδνληαη ηα δηδσγωηηθά δίδπκα.

Μ.1

Σα δηδπγσηηθά δίδπκα ζρεκαηίδνληαη ζηε πεξίπησζε, πνπ σξηκάδνπλ δύν σάξηα θαη
γνληκνπνηνύληαη από δύν δηαθνξεηηθά ζπεξκαηνδσάξηα.
iii. Να γξάςεηε ηε ζρέζε νκνηόηεηαο πνπ έρνπλ ηα κολοδσγωηηθά δίδπκα.

Μ.1

Σα κνλνδπγσηηθά δίδπκα είλαη παλνκνηόηππα.
ζη) i. Να γξάςεηε ηξόπνπο απνθπγήο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο:
α. έλα θπζηθό ηξόπν:

Μ.1

Ζ απνρή από ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζηκσλ εκεξώλ.
β. δύν κεραληθνύο ηξόπνπο:

Μ.1

Γύν από ηα αθόινπζα: δηάθξαγκα, ελδνκήηξην ζπείξακα, πξνθπιαθηηθό.
ii. Να γξάςεηε έλα ηξόπν ηερλεηήο αληηζύιιεςεο πνπ παξάιιεια πξνζηαηεύεη θαη
από ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.

Μ.1

Σν πξνθπιαθηηθό.

Ζ Γηεπζύληξηα

Υξηζηίλα Γ. Καξαηδηά
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ΛΤΚΔΗΟ ΑΡΥ. ΜΑΚΑΡΗΟΤ Γ΄ - ΓΑΟΤΠΟΛΖ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΖΜΑ:
ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 28/5/2014

ΒΑΘΜΟ: ..............................

ΣΑΞΖ:
ΥΡΟΝΟ:

ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ....................

Α΄
1 ώξα

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .............................................................

ΟΓΗΓΙΔ:

1.
2.
3.
4.

ΣΜΗΜΑ: ......

Αξ. ....

Να γξάςεηε κόλν κε κειάλη κπιε.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α, Β, Γ).
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 13 ζειίδεο.

ΜΔΡΟ Α΄
ύλνιν κνλάδσλ Μέξνπο Α΄:15
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο.
1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ σαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-5.
1. Ππξήλαο
2. Κπηηαξόπιαζκα
3. Κπηηαξηθή Μεκβξάλε
4. Λεθηζηθή Μεκβξάλε
5. Εειαηηλώδεο Πεξίβιεκα
(κνλάδεο 2)
β) Πνηαλ νπζία πεξηέρεη ην θπηηαξόπιαζκα ζην πην πάλσ ζρήκα θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη ;
Λέθηζν. Υξεζηκεύεη γηα παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην αλαπηπζζόκελν έκβξπν πξηλ απηό εκθπηεπζεί
ζην ελδνκήηξην

(κνλάδα 1,5)

γ) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζην αλζξώπηλν σάξην; 23
(κνλάδα 0,5)
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δ) Να νλνκάζεηε :
I.

Σν θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη από ηελ έλσζε ησλ ππξήλσλ ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη ηνπ σαξίνπ:
Επγωηό

(κνλάδα 0,5)

II. Σε δηαδηθαζία ηεο έλσζεο ησλ ππξήλσλ ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη ηνπ σαξίνπ:
Γνληκνπνίεζε

(κνλάδα 0,5)

2. Ζ εηθόλα δείρλεη έλα δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ ελόο δηπινεηδνύο
θπηηάξνπ. Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο:
α) Σα ρξσκαηνζώκαηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό i νλνκάδνληαη
νκόινγα (κνλάδα 1).
β) Σα γνλίδηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό ii νλνκάδνληαη αιιειόκνξθα
(κνλάδα 1).
γ) Αλ ηα δύν γνλίδηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό ii είλαη ηα ίδηα , ηόηε
ην άηνκν πνπ έρεη απηά ηα γνλίδηα νλνκάδεηαη νκόδπγν σο πξνο ηα
γνλίδηα απηά.

(κνλάδα 1).

δ) Αλ ηα δύν γνλίδηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό ii είλαη δηαθνξεηηθά , ηόηε ην άηνκν πνπ έρεη
απηά ηα γνλίδηα νλνκάδεηαη εηεξόδπγν σο πξνο ηα γνλίδηα απηά.

(κνλάδα 1).

ε) Σα γνλίδηα πνπ θαίλνληαη κε ηνλ αξηζκό ii θαζνξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ρξώκα ζπέξκαηνο ζηα
θπηά ηεο κπηδειηάο. Σν θίηξηλν ρξώκα ζπέξκαηνο νθείιεηαη ζε επηθξαηέο γνλίδην θαη ην πξάζηλν
ρξώκα ζπέξκαηνο νθείιεηαη ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην. Να ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα:
Κίηξηλν ρξώκα ζπέξκαηνο: Κ Πξάζηλν ρξώκα ζπέξκαηνο: θ (κνλάδα 1). (θ νηηδήπνηε άιιν
δείρλεη επηθξαηή θαη ππνιεηπόκελα)
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3.α) Να νλνκάζεηε :
I.

ηηο ζειπθέο γνλάδεο : ωνζήθεο

II. ηηο αξζεληθέο γνλάδεο : όξρεηο
III. ηνπο αξζεληθνύο γακέηεο : ζπεξκαηνδωάξηα
IV. ηνπο ζειπθνύο γακέηεο : ωάξηα
(κνλάδεο 2)

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηέζζεξεηο από ηηο ιέμεηο πνπ θαίλνληαη ζην νξζνγώλην.
Έμβρυα
Ομόδυγα

δυγωτά

Ετερόδυγα

δυγωτό
Ομόλογα

μονοδυγωτικά
χωρίδεται

διδυγωτικά
μεγαλώνει

αγόρια
έμβρυο

Ο Κσλζηαληίλνο θαη ν Μάξηνο είλαη παλνκνηόηππνη δίδπκνη θαη θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε. Απηνύ ηνπ
είδνπο ηα δίδπκα νλνκάδνληαη κνλνδπγωηηθά δηόηη πξνθύπηνπλ από έλα δπγωηό ην νπνίν ζηηο
πξώηεο ηνπ θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο ρωξίδεηαη ζηα δύν . Έηζη δεκηνπξγνύληαη δύν έκβξπα πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηε κήηξα μερσξηζηά.
(κνλάδεο 2)
γ) Έλα από ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο είλαη ε κεγαιύηεξε πεξηθέξεηα ηεο
ιεθάλεο (πιαηηά ιεθάλε). Να εμεγήζεηε ζε ηη εμππεξεηεί ην αλζξώπηλν είδνο ην γεγνλόο όηη απηό
ην ραξαθηεξηζηηθό έρεη δηαηεξεζεί κε ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο.
Ζ πιαηηά ιεθάλε εμππεξεηεί ηε δηεπθόιπλζε ηεο εμόδνπ ηνπ εκβξύνπ θαηά ηνλ ηνθεηό (κνλάδα 1)
ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α´
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ΜΔΡΟ Β΄
ύλνιν κνλάδσλ Μέξνπο Β΄:20
Να απαληήζεηε ζηηο 2 από ηηο 3 εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10
κνλάδεο.
1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε
ηνπο αξηζκνύο 1-4.
1. ωαγωγόο
2. ωνζήθε
3. θόιπνο
4. κήηξα

(κνλάδεο 2)
β) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν γίλεηαη:
ΠΙΝΑΚΑ Β
ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ
ε αλάπηπμε ηνπ σαξίνπ
ε γνληκνπνίεζε
ε ελαπόζεζε ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή

Αξηζκόο ζην ζρήκα
4
2
1
3
(κνλάδεο 2)

γ) Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη ηνλ θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ
γηα κία λεαξή γπλαίθα. Οη αξηζκνί δείρλνπλ ηηο κέξεο ηνπ θύθινπ,
γηα παξάδεηγκα, ε κέξα 1 είλαη ε πξώηε κέξα, θαη ε κέξα 28 είλαη ε
ηειεπηαία κέξα ηνπ θύθινπ. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ
αθνινπζνύλ.
I.

Πσο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ηηο πξώηεο
κέξεο ηνπ θύθινπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ην γξάκκα Η;
Έκκελε Ρύζε

II.

Πσο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ηε 14ε κέξα ηνπ θύθινπ;
Ωνζπιαθηνξξεμία
(κνλάδεο 2)
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δ) Οη ελδηάκεζεο κέξεο ηνπ θύθινπ (11ε σο 16ε) πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ην γξάκκα ΗΗ
νλνκάδνληαη Κξίζηκε Πεξίνδνο.
I.

Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη Κξίζηκε Πεξίνδνο. Δίλαη ε πεξίνδνο ζηνλ θαηακήλην θύθιν θαηά
ηελ νπνία κία γπλαίθα κπνξεί λα κείλεη έγθπνο- θαηά ηελ νπνία ην ωάξην κπνξεί λα
γνληκνπνηεζεί.

II.

(κνλάδα 1)

Να δείμεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηνλ πην πάλσ
θύθιν κε αλαθνξά ζηε δηάξθεηα επηβίσζεο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ησλ σαξίσλ.
Μέξα Ωνζπιαθηνξξεμίαο +24/36 ώξεο ιόγω επηβίωζεο ηνπ ωαξίνπ, -72 ώξεο ιόγω
επηβίωζεο ηνπ ζπεξκαηνδωαξίνπ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο. (κνλάδεο 2)

ε) Να νλνκάζεηε ην κέζν αληηζύιιεςεο πνπ πξνζηαηεύεη θαη από ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα
λνζήκαηα. Απνρή/ Πξνθπιαθηηθό . (κνλάδα 1)

2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα
κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.
1.ζπεξκαηηθόο πόξνο
2. πεξκαηνδόρνο θύζηε
3. όξρηο
4. Οπξήζξα
5. Πένο
6. Πξνζηάηεο
(κνλάδεο 3)
β) Να αλαθέξεηε έλα ξόιν ηνπ πξνζηάηε αδέλα.
Παξαγωγή Δθθξηκάηωλ ή, Έιεγρνο ηεο δηόδνπ ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηωλ νύξωλ

(κνλάδα 1)

γ) Γύν ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο είλαη ζπεξκαηνδωάξηα θαη εθθξίκαηα
(κνλάδεο 1)
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δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Η κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο ΗΗ. Να γξάςεηε ηηο
απαληήζεηο ζαο ζηε ζηήιε ΗΗΗ.
ηήιε Ι

ηήιε ΙΙ

ηήιε ΙΙΙ

1 Φίκσζε

Α Πξνθαιείηαη από ζπζζώξεπζε αίκαηνο ζηα

1, Γ

γελλεηηθά όξγαλα
2 Κξπςνξρία

Β Ζ έμνδνο ηνπ ζπέξκαηνο

2, Δ

3 Δθζπεξκάησζε

Γ Θεξαπεύεηαη κε πεξηηνκή

3, Β

4 ηύζε

Γ Πξνζσξηλή απνζήθε ζπεξκαηνδσαξίσλ

4, Α.

Δ Αλ δε ζεξαπεπζεί εγθαίξσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζηείξσζε
(κνλάδεο 2)
ε) Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ δηεγείξεη ηνπο όξρεηο γηα παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο.
Ωρξηλνηξόπνο

(κνλάδα 1)

ζη) Να αλαθέξεηε ηηο δπν (2) θύξηεο δξάζεηο ηεο ηεζηνζηεξόλεο ζηνλ άλδξα.
1-Πξωηεύνληα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ
2-Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ
Καη νπνηαδήπνηε δύν ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
(κνλάδα 1)
δ) Ζ πξόζιεςε επηπιένλ ηεζηνζηεξόλεο κε θάξκαθα ζηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο είλαη
απαγνξεπκέλε θαη ζεσξείηαη αλαβνιηθό (Νηόπηγθ). Κάπνηνη αζιεηέο κπνξεί λα κπνπλ ζηνλ
πεηξαζκό λα πάξνπλ επηπιένλ ηεζηνζηεξόλε γηα λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπο. Να εμεγήζεηε.
Σεζηνζηεξόλε πξνθαιεί αύμεζε κπϊθήο κάδαο γεγνλόο πνπ πηζαλόλ λα βειηηώζεη ηελ απόδνζε ηνπο.
(κνλάδα 1)
3. α) Σν ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο ζε κηα ξάηζα γάησλ θιεξνλνκείηαη κε ελδηάκεζε
θιεξνλνκηθόηεηα. Σα δύν αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα ην ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο είλαη ην Μαύξν θαη
ην Άζπξν. Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο γνλόηππνπο θαη ηνπο θαηλνηύπνπο ζηνλ πίλαθα.
ΠΙΝΑΚΑ

Φαηλόηππνο

Γνλόηππνο

Γθξίδν ηξίρσκα

ΑΜ ή ΣΑΣΜ

Άζπξν ηξίρωκα

ΑΑ

ή ΣΑΣΑ

Μαύξν Σξίρωκα

ΜΜ

ή ΣΜΣΜ
(κνλάδεο 1,5)
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β) Έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα, θαη νη δύν κε καύξα καιιηά, απνθηνύλ παηδί κε μαλζά καιιηά.
Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε θαηαγξάθνληαο ηνπ γνλνηύπνπο θαη θαηλνηύπνπο γνληώλ θαη
απνγόλσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο πηζαλόηεηεο. εκείωζε:Μ= καύξα καιιηά, μ= μαλζά καιιηά.
Γνλείο
Φαηλόηππνο:
Γνλόηππνο:
Γακέηεο:
Γηαζηαύξσζε
Μ
μ
Απόγνλνη

Μεηέξα
Μαύξν Μαιιί
Μκ
Μ,μ
Μ
ΜΜ
Μκ

Γνλόηππνη:

ΜΜ, Μκ, κκ

Φαηλόηππνη:

Μαύξν, Ξαλζό

Παηέξαο
Μαύξν Μαιιί
Μκ
Μ, μ
μ
Μκ
κκ

Πηζαλόηεηεο: Μαύξν 75% Ξαλζό 25%
(ε 3: 1)

(κνλάδεο 6)

γ) Σν ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη ηα ρξσκαηνζώκαηα Α-Θ. ηα ρξσκνζώκαηα θαίλνληαη δηάθνξα
γνλίδηα. Να κειεηήζεηε ηελ εηθόλα θαη λα βάιεηε  ζηνλ πίλαθα όπνπ ηα δεύγε πνπ δειώλνληαη
Υξσκαηνζώκαηα

Εεύγε

Α θαη Γ

Α θαη Β

Ζ θαη Θ

Γ θαη Δ

Ε θαη Ζ

Δίλαη δεύγνο νκνιόγσλ ?  ή Υ



Υ



Υ



αληηπξνζσπεύνπλ νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα.

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β΄
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ΜΔΡΟ Γ΄

ύλνιν κνλάδσλ Μέξνπο Γ΄:15

Να απαληήζεηε ζε ΜΙΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο.
Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.
1. Έλαο βνζθόο δηαζηαύξσζε κία πξνβαηίλα κε καθξύ καιιί κε έλα θξηάξη κε θνληό καιιί. Ζ
θιεξνλνκηθόηεηα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ελδηάκεζε. Όια ηα δώα απόγνλνη είραλ κεζαίνπ
κεγέζνπο καιιί (πην θνληό από ηεο πξνβαηίλαο αιιά πην καθξύ από ην θξηάξη).
α) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πσο πξνέθπςαλ νη πην πάλσ απόγνλνη.
Μπνξείηε λα ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα όπσο ζέιεηε.
Γνλείο P:

Πξνβαηίλα

Κξηάξη

Φαηλόηππνο:

Μαθξύ Μαιιί

Κνληό Μαιιί

Γνλόηππνο:

ΜκΜκ

Μ θΜ θ

Μμ

Μκ

Γακέηεο:
Μμ

Μμ

Μκ

Μ κ Μθ

Μ κ Μθ

Μκ

Μ κ Μθ

Μ κ Μθ

Γηαζηαύξσζε

Απόγνλνη F1:

Γνλόηππνη:

Μ μ Μκ

Φαηλόηππνη:

Μαιιί ελδηάκεζνπ κήθνπο

Πηζαλόηεηεο: 100%
(Μνλάδεο 5)
β) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel επηβεβαηώλεηαη κε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
Νόκνο ηεο Οκνηνκνξθίαο ή 1νο λνκόο δηόηη από νκόδπγνπο γνλείο παίξλνπκε νκνηόκνξθνπο
απνγόλνπο

(κνλάδεο 2)

γ) Αλ δηαζηαπξσζνύλ κεηαμύ ηνπο νη
απόγνλνη ηεο F1 κε πνηα αλαινγία ζα
εκθαληζηνύλ νη ραξαθηήξεο:

Φαηλόηππνο
Αλαινγία

Μαθξύ
1

Κνληό
1

Μεζαίν
2
(κνλάδα 1)
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δ) Ζ δηπιαλή εηθόλα δείρλεη ηνλ θαξπόηππν από
έλα θύηηαξν ελόο πνληηθνύ. Σα θπιεηηθά ηνπ
ρξσκαηνζώκαηα είλαη όπσο ηνπ αλζξώπνπ. Να
κειεηήζεηε ηνλ θαξπόηππν θαη λα απαληήζεηε ηηο
εξσηήζεηο.

i)

Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ
πνληηθνύ;

38

ii)

Πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ
πνληηθνύ;

2

iii)

Σν πνληίθη κε ηνλ πην πάλσ θαξπόηππν είλαη ζειπθό ή αξζεληθό;

αξζεληθό

iv)

19

v)

Πόζα δεύγε νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ έρεη ην πνληίθη ηνπ νπνίνπ
βιέπνπκε ηνλ θαξπόηππν;
Πνην είλαη ην θπιεηηθό ρξσκαηόζσκα ζηα σάξηα ελόο ζειπθνύ πνληηθνύ;

vi)

Πόζα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζηα σάξηα ελόο ζειπθνύ πνληηθνύ;

20

vii)

Αλ ην πνληίθη πιεγσζεί λέα θύηηαξα ζα δεκηνπξγεζνύλ γηα λα επνπισζεί
ε πιεγή. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα έρνπλ ηα λέα θύηηαξα;

40

Υ

(Μνλάδεο 7)

2. Σν δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζηα δεμηά
απεηθνλίδεη ηε δξάζε νξκνλώλ θαηά ηνλ
θαηακήλην θύθιν.
α) Να νλνκάζεηε:
I.

Σνλ αδέλα Α: Τπόθπζε

II.

Σε δνκή 1: Ωνζπιάθην

III.

Σε δνκή 2: Ωρξό ζωκάηην

IV.

Σν θύηηαξν 3: ωάξην
(κνλάδεο 2)
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β) Ζ δνκή 2 παξάγεη πξνγεζηεξόλε.
Να γξάςεηε δύν δξάζεηο ηεο πξνγεζηεξόλεο.

I.

Α. Πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ
Β. Παξεκπνδίδεη ηελ ωξίκαλζε άιινπ ωαξίνπ
(κνλάδεο 2)
II.

Με βάζε ην ζρήκα πνην γεγνλόο ηνπ θύθινπ πξνθαιεί ε σρξηλνηξόπνο νξκόλε;
Ωνζπιαθηνξξεμία (κνλάδα 1)

III.

Όηαλ ε δνκή 2 εθθπιηζηεί/θαηαζηξαθεί πνην γεγνλόο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ μεθηλά;
Ζ έκκελε ξύζε

(κνλάδα 1)

γ) Να πεξηγξάςεηε κε ιεπηνκέξεηα ηε δηαδηθαζία
ηεο γνληκνπνίεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη μεθηλώληαο
από ηελ πξνζθόιιεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην
σάξην κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ δπγσηνύ.


Το ςπερματοηωάριο πλθςιάηει το ωάριο και
προςκολλάται ςτο ηελατινώδεσ περίβλθμα.



Το ακρόςωμα του ςπερματοηωαρίου ςπάηει και
ελευκερώνει λυτικά ζνηυμα.



Τα ζνηυμα διαςποφν το ηελατινώδεσ περίβλθμα, διαπερνά τθν λεκικικι μεμβράνθ και το
ςπερματοηωάριο φτάνει ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ.



Οι κυτταρικζσ μεμβράνεσ των δφο γαμετών ενώνονται.



Ο πυρινασ του ςπερματοηωαρίου μπαίνει ςτο κυτταρόπλαςμα και οι δφο πυρινεσ των γαμετών
ενώνονται. Με τθν ζνωςθ των πυρινων δθμιουργείται το ηυγωτό.

(κνλάδεο 2,5)
δ) Να νλνκάζεηε δύν θύηηαξα ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο.
πεξκαηνδωάξην, Ωάξην (κνλάδα 1)
ε) Να νλνκάζεηε δύν όξγαλα ζηνλ άλζξσπν ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
κείσζεο. Όξρηο, Ωνζήθε (κνλάδα 1)

Δμεηαζηηθό Γνθίκην Φπζηνγλσζηηθώλ
Σάμε Α

ειίδα 10 από 11

10

ζη) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηε κίησζε. Να ην κειεηήζεηε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα:
ΠΙΝΑΚΑ Γ
Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη
ην κεηξηθό θύηηαξν;

6

Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ
ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα;

6

Πόζα ζπγαηξηθά θύηηαξα
παξάγνληαη κε ηε κίησζε;

2

Με κία ιέμε, πσο ζα
πεξηγξάθαηε ηα ζπγαηξηθά

παλνκνηώηππα

θύηηαξα ζε ζρέζε κε ην
κεηξηθό;

(κνλάδεο 2)
δ) ηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα αλζξώπηλν έκβξπν
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θύεζεο ηνπ.
Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο
αξηζκνύο 1 κέρξη 5 .
1. Πιαθνύληαο
2. Οκθάιηνο ιώξνο
3. Ακληαθό Τγξό
4. Έκβξπν
5. Ακληαθόο άθνο
(κνλάδεο 2,5)

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
Ο Γηεπζπληήο
Αλδξέαο Γεσξγίνπ
Δμεηαζηηθό Γνθίκην Φπζηνγλσζηηθώλ
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ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΤΥΑ ΚΥΡΙΑΝΟΥ
ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2013-2014 Ημερομθνία : 28/5/2014

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ
ΜΕΡΟ Α'
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ 1 ζωσ 3. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με
πζντε (5) μονάδεσ.
1. α.

1- πόςκθ/ακροποςκία

5 – ςπερματοδόχοσ κφςτθ

2 – ουρικρα

6 – ςπερματικόσ πόροσ

3 – πζοσ

7 - επιδιδυμίδα

4 – προςτάτθσ αδζνασ

8 – όρχισ

β. i. όρχεισ
ii. επιδιδυμίδα

2. α. προφυλακτικό/διάφραγμα/ενδομιτριο ςπείραμα/ςπιράλ
β. ςεξουαλικά μεταδιδόμενα νοςιματα/ κρίςιμθ περίοδοσ
γ. μολυςμζνο αίμα και παράγωγα του/ ςεξουαλικι επαφι/ ζγκυο μθτζρα ςτο παιδί κατά
τθν διάρκεια τθσ κφθςθσ ι τοκετοφ/μθτρικό γάλα κατά τον κθλαςμό

3. Α – 4, Β – 2, Γ – 1, Δ – 3, Ε - 5

ΜΕΡΟ Β'
Να απαντιςετε ςτισ ΔΥΟ (2) από τισ ΤΕΙΣ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ
βακμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ.

1. α.

1 – ωοκικεσ/γεννθτικοί αδζνεσ

4 - τράχθλοσ

2 – ωαγωγοί/ςάλπιγγεσ

5 - κόλποσ

3 – μιτρα/τοίχωμα μιτρασ

6 – αιδοίο/μικρά χείλθ

β. γονιμοποίθςθ ωαρίου / ζνωςθ ςπερματοηωαρίου – ωαρίου
γ. ζμμθνθ ρφςθ/περίοδοσ. Αποβολι αγονιμοποίθτου ωαρίου μαηί με βλζννα, κυτταρικά
υπολείμματα και ποςότθτα αιμάτοσ
δ. το ωοκυλάκιο το οποίο παραμζνει ςτθν ωοκικθ μετά τθν ωοκυλακιορρθξία. Εκκρίνει τθν
προγεςτερόνθ.
ε. ωοκυλακιοτρόποσ και ωχρινοτρόποσ
ςτ. πρόςκετα τροφίμων/φυτοφάρμακα/βιομθχανικά κατάλοιπα/φάρμακα χωρίσ
ςυγκατάκεςθ γυναιοκολόγου/ναρκωτικά. Μικροοργανιςμόσ - τοξόπλαςμα
η. εξαςφάλιςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν/αντιςϊματα

2.α.
ΟΜΟΝΗ

ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΓΩΓΗΣ

τεςτοςτερόνθ

Ωοκυλακιοτρόποσ

β.

γ.

Πρχεισ
Υπόφυςθ
εγκεφάλου

ΔΑΣΗ
Ρρωτεφοντα και δευτερεφοντα
χαρακτθριςτικά ςτα αρςενικά άτομα
Διζγερςθ όρχεων για παραγωγι
ςπερματοηωαρίων

1 – αδζνασ Cowper

3 – ςπερματοδόχοσ κφςτθ

2 – προςτάτθσ αδζνασ

4 – επιδιδυμίδα

1 – ζξοδοσ ςπζρματοσ και οφρων ςτο περιβάλλον
2 – προςωρινι αποκικευςθ ςπερματοηωαρίων, παραγωγι εκκριμάτων.

δ. i. κρυψορχία
ii. τα ςπερματοηωάρια καταςτρζφονται λόγω τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ και το
άτομο κα είναι ςτείρο.
iii. χειρουργικι επζμβαςθ για να κατεβοφν οι όρχεισ ςτο όςχεο.
iv. φίμωςθ

3. Α. α. μείωςθ –

τζςςερα κυγατρικά κφτταρα ςτο τζλοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ
δφο κυτταρικζσ διαιρζςεισ
μιςόσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων ςτα κυγατρικά κφτταρα

β. 32 . από ζνωςθ ωαρίου με 16 χρωμοςϊματα με ςπερματοηωάριο με 16 χρωμοςϊματα
προκφπτει ηυγωτό με 32 χρωμοςϊματα.
Β. α. ΚΚ, Λλ
Β. i.

Ρατρικι γενεά()

ΜΜ

μμ

Μ

μ

Γαμζτεσ
Απογόνοι(F1)

Μμ

Γονοτυπικι αναλογία

100% (όλοι οι απόγονοι) Μμ

Φαινοτυπικι αναλογία

100% (όλοι οι απόγονοι) με μυωπία

ii. 1οσ νόμοσ τθσ ομοιομορφίασ όπου από τθν διαςταφρωςθ ομόηυγων ατόμων ςτθν πρϊτθ
κυγατρικι γενεά προκφπτουν άτομα ετερόηυγα τα οποία είναι όλα ομοιόμορφα.

ΜΕΡΟ Γ'
Να απαντιςετε ςτθ ΜΙΑ (1) από τισ ΔΥΟ (2) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ
βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ.

1. A. α.

1 – ωαγωγόσ/ςάλπιγγα

3 - ωοκικθ

2 – ωάριο/ωοκφτταρο Βϋ τάξθσ

4 – μιτρα/τοίχωμα μιτρασ

β. i. οωρρθξία/ωοκυλακιορρθξία/απελευκζρωςθ ωαρίου
ii. ωχρινοτρόποσ
iii. υπόφυςθ εγκεφάλου
iv. 16θ μζρα
γ. i.

1 - προγεςτερόνθ

2 - οιςτραδιόλθ

ii. προετοιμαςία τθσ μιτρασ για τυχόν γονιμοποιθμζνο ωάριο, ενδομιτριο αγγειϊνεται,
αιματϊνεται και εμπλουτίηεται με κρεπτικά ςυςτατικά για τθν αρχικι ανάπτυξθ του
εμβρφου.
iii. οιςτραδιόλθ
διάπλαςθ λεκάνθσ, ανάπτυξθ μαςτϊν, τριχοφυΐα ςτισ μαςχάλεσ και γεννθτικά όργανα
Β. α.

Α – διαφανισ ηϊνθ/ηελατινϊδεσ περίβλθμα

Δ – ουρά/μαςτίγιο

Β – πυρινασ

Ε - αυχζνασ

Γ – κυτταρόπλαςμα με λεκικίνθ

Ζ – κεφαλι

β. i. ωάριο
ii. ςπερματοηωάριο
γ. για να καλφψει τισ κρεπτικζσ ανάγκεσ του εμβρφου ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ του.

2. Α. α.

1 – πλακοφντασ

4 – αμνιακόσ ςάκοσ

2 – ομφάλιοσ λϊροσ

5 – αμνιακό υγρό

3 – ζμβρυο
β. ομφάλιοσ λϊροσ – διαμζςου του γίνεται ανταλλαγι ουςιϊν μεταξφ μθτζρασ και εμβρφου
αμνιακό υγρό – προςτατεφει το ζμβρυο από χτυπιματα και πιζςεισ.
γ. i. μονοηυγωτικά πάντα του ίδιου φφλου ενϊ τα διηυγωτικά μπορεί να είναι και
διαφορετικοφ φφλου
ii. μονοηυγωτικά είναι πανομοιότυπα ενϊ τα διηυγωτικά είναι διαφορετικά.

Β. α. επικρατι κλθρονομικότθτα

β.

Ρατρικι γενεά ()

Μμ

Μμ

Γαμζτεσ

Μ,μ

Μ,μ

Ρρϊτθ κυγατρικι γενεά (F1)

ΜΜ

Μμ

Μμ

μμ

γ. 2οσ νόμοσ του διαχωριςμοφ όπου από τθν διαςταφρωςθ ετερόηυγων ατόμων προκφπτουν
απόγονοι με εμφανι διαχωριςμό των χαρακτιρων που είχαν αναμιχκεί προθγουμζνωσ.

δ. i.

20

ii.

38

iii.

2

iv.

1

ΛΤΚΔΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 03/06/2014

ΒΑΘΜΟ : Αξηζκ.:

ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ

Οινγξ.:
Τπνγξ.:

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :
ΣΜΗΜΑ :

ΑΡΙΘΜΟ :

Να γξάςεηε κόλν κε κπιε κειάλη.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία ( 3 ) κέξε (Α, Β, Γ).
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο.
ΜΔΡΟ Α΄ ( 15 κνλάδεο )
Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηξεηο ( 3 ) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε πέληε ( 5 ) κνλάδεο.
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί.
α ) Ζ γνληκνπνίεζε δειαδή ε έλσζε σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ σαγσγό. Σηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη έλα λέν θύηηαξν,
ην δπγσηό, ην νπνίν κε ηε βνήζεηα ησλ βιεθαξίδσλ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ
σαγσγνύ ζα θηλεζεί ζηε κήηξα, όπνπ θαη ζα γίλεη ε εκθύηεπζή ηνπ. Ζ
αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ δηαξθεί ελλέα ( 9 ) κήλεο.

1

( 5 x 0,5 = 2,5 )

β ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-5 ηνπ σαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα.
1. Ππξήλαο
2. Κπηηαξόπιαζκα
3. Κπηηαξηθή κεκβξάλε
4. Λεθηζηθή κεκβξάλε
5. Εειαηηλώδεο πεξίβιεκα
( 5 x 0,5 = 2,5 )
ύλνιν : 5

2. Τν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη έλα δεύγνο ρξσκαηνζσκάησλ.
α ) Τν δεύγνο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο
ραξαθηεξίδνληαη σο νκόινγα.
β ) Τα δεύγε γνληδίσλ ΑΑ, ββ θαη Λι ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο
ραξαθηεξίδνληαη σο αιιειόκνξθα.
γ ) Τν άηνκν πνπ θέξεη ην δεύγνο γνληδίσλ ΑΑ ραξαθηεξίδεηαη σο
νκόδπγν σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό.
δ ) Τν άηνκν πνπ θέξεη ην δεύγνο γνληδίσλ Λι ραξαθηεξίδεηαη σο
εηεξόδπγν σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό.
ε ) Τν ζύλνιν ησλ γνληδίσλ πνπ θέξεη έλα άηνκν νλνκάδεηαη
γνλόηππνο.
(5x1=5)
ύλνιν : 5

2

3α ) Να γξάςεηε δύν ( 2 ) λνζήκαηα πνπ έρνπλ σο θύξην ηξόπν κεηάδνζήο
ηνπο ηε ζεμνπαιηθή επαθή.
2 από ηα πην θάησ :
AIDS, ζύθηιε, βιελλόξξνηα, γελλεηηθόο έξπεο, επαηίηηδα
( 2 x 0,5 = 1 )
β ) Να γξάςεηε δύν ( 2 ) ηξόπνπο πξόιεςεο από ηα αθξνδίζηα λνζήκαηα.
2 από ηα πην θάησ:
ζρνιαζηηθή ηήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο
απνθπγή ρξήζεο αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε πάζρνληεο
εγθξάηεηα ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο
επίζθεςε ζε γηαηξό αλ παξαηεξεζεί αζπλήζηζην ζύκπησκα.
(2x1=2)
γ ) Να γξάςεηε γηα πνην ιόγν πξέπεη λα γίλεηαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ.
Γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο

(1)

δ ) Να νλνκάζεηε:
έλα ρεκηθό κέζν αληηζύιιεςεο ζηε γπλαίθα : αληηζπιιεπηηθό ράπη
έλα κεραληθό κέζν αληηζύιιεςεο ζηνλ άληξα : πξνθπιαθηηθό
( 2 x 0,5 = 1 )
ύλνιν : 5
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ΜΔΡΟ Β΄( 20 κνλάδεο )
Από ηηο ηξεηο ( 3 ) εξσηήζεηο ηνπ Β΄ κέξνπο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο δύν ( 2 ).
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα ( 10 ) κνλάδεο.
1α ) Τν θύηηαξν Α είλαη έλα σάξην θαη ην
θύηηαξν Β είλαη έλα ζπεξκαηνδσάξην. Καηά
ηελ έλσζή ηνπο δεκηνπξγήζεθε ην θύηηαξν
Γ. Τα θύηηαξα Α θαη Β είλαη γελλεηηθά ( ή
γακέηεο ) θαη ραξαθηεξίδνληαη σο απινεηδή,
ελώ ην θύηηαξν Γ ραξαθηεξίδεηαη σο
δηπινεηδέο.

( 4 x 0,5 = 2 )
β ) Σε πνηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ παξάγνληαη ηα θύηηαξα Α θαη
ζε πνηα ηα θύηηαξα Β;
Κύηηαξα Α : Ωνζήθεο

(1)

Κύηηαξα Β : Όξρεηο

(1)

γ ) Με πνην ηξόπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξνέθπςαλ ηα θύηηαξα Α θαη Β;
Μείσζε

(1)

δ ) Με πνην ηξόπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζα δηαηξεζεί ην θύηηαξν Γ γηα λα
κεηαηξαπεί ζε έκβξπν; .................
Μίησζε

(1)

4

ε ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ( ΜΗΤ ) αλ ε δήισζε αλαθέξεηαη ζε
κίησζε ή ( ΜΔΗ ) αλ ε δήισζε αλαθέξεηαη ζε κείσζε.
 Από θάζε θπηηαξηθή δηαίξεζε πξνθύπηνπλ 2 ζπγαηξηθά θύηηαξα : Μίησζε
 Πξαγκαηνπνηνύληαη 2 δηαηξέζεηο : Μείσζε
 Κάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν πεξηέρεη ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκνζσκάησλ κε
ην κεηξηθό : Μίησζε
 Πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαίξεζε : Μίησζε
( 4 x 0,5 = 2 )
ζη ) Τν δεύγνο Αληξένπ απέθηεζε δπν παλέκνξθα δίδπκα, ηνλ Οξέζηε θαη ηε
Νεθέιε. Ζ θπξία Αληξένπ ππνζηεξίδεη όηη ηα δύν ηεο παηδηά κνηάδνπλ ηόζν
πνιύ κεηαμύ ηνπο πνπ είλαη ζίγνπξα κνλνδπγσηηθά. Δζείο ηη λνκίδεηε; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο
απηνύ ηνπ ηύπνπ δηδύκσλ.
Γελ κπνξεί λα είλαη κνλνδπγσηηθά γηαηί δελ είλαη ηνπ ίδηνπ θύινπ
(1)
Δίλαη δηδπγσηηθά θαη πξνέθπςαλ από δπν σάξηα θαη δπν ζπεξκαηνδσάξηα ( 1 )
ύλνιν : 10
2) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.
α ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1- 6.
1 : όξρηο
2 : Δπηδηδπκίδα
3 : Σπεξκαηηθόο πόξνο
4 : Πένο ή αθξνπνζζία
5 : Οπξήζξα
6 : Πξνζηάηεο

( 6 x 0,5 = 3 )
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β ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη
ππεύζπλν γηα ηελ θάζε κία από ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο.
 Πξνζηαζία όξρεσλ : όζρεν
 Δλαπόζεζε ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο: πένο
 Έμνδνο νύξσλ θαη ζπέξκαηνο : νπξήζξα
 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ : επηδηδπκίδα
( 4 x 0,5= 2 )
γ ) Να γξάςεηε ηα δύν ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.
Σπεξκαηνδσάξηα, Δθθξίκαηα

( 2 x 0,5= 1 )

δ ) Να νλνκάζεηε ηξεηο ( 3 ) αδέλεο ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ
είλαη ππεύζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζπέξκαηνο.
Τξεηο από ηνπο πην θάησ :
Όξρεηο, Σπεξκαηνδόρεο θύζηεηο, Αδέλαο Cowper, Πξνζηάηεο αδέλαο,
Δπηδηδπκίδεο

( 3 x 0,5= 1,5 )

ε ) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηελ θαηάιιειε δήισζε από ηε
ζηήιε Β.
ηήιε Α

ηήιε Β

Α

1. Ολείξσμε

α. Πάζεζε θαηά ηελ νπνία νη όξρεηο
παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα

1 ζη

2. Φίκσζε

β. Τν ζύλνιν ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ησλ
εθθξηκάησλ ηνπο.

2ε

3. Πεξηηνκή

γ. Φαηλόκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο
εθζπεξκάησζεο

3δ

4. Σηύζε

δ. Απνθνπή ηνπ δέξκαηνο ηεο πόζζεο

4γ

5. Κξπςνξρία

ε. Παξεκπόδηζε ηεο εμόδνπ ηνπ άθξνπ ηνπ
πένπο

5α

Β

ζη. Έμνδνο ζπέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ύπλνπ

( 5 x 0,5= 2,5 )
ύλνιν : 10
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3Α ) Γηαζηαπξώζεθε έλα άηνκν θπηνύ κπηδειηάο, νκόδπγν γηα ηα θίηξηλα
ζπέξκαηα (ΚΚ) κε έλα άηνκν νκόδπγν γηα ηα πξάζηλα ζπέξκαηα (θθ).
α ) Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο θαίλεηαη λα ηζρύεη ζηελ πην πάλσ
πεξίπησζε;
Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα
β)

(1)

Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε κεηαμύ ησλ πην πάλσ αηόκσλ.
Γηαζηαύξσζε

P:
Γακέηεο :

ΚΚ

x

Κ ( 0,5 )

θθ
θ ( 0, 5 )

Γνλόηππνη F1 :

Κθ

(1)

Φαηλόηππνη F1 :

Κίηξηλα ζπέξκαηα

(1)

γ ) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να ηνλ
δηαηππώζεηε
Ο πξώηνο λόκνο ( ή ηεο νκνηνκνξθίαο )

(1)

Καηά ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ γνληώλ πνπ δηαθέξνπλ ζε έλα ραξαθηήξα νη
απόγνλνη πνπ πξνθύπηνπλ είλαη εηεξόδπγνη θαη νκνηόκνξθνη κεηαμύ ηνπο.
(1)

7

Β ) Σηνλ άλζξσπν ην γνλίδην γηα ηα κεγάια κάηηα ( Μ ), επηθξαηεί ηνπ
γνληδίνπ γηα ηα κηθξά κάηηα ( κ ).
α ) Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ κηαο γπλαίθαο κε κηθξά κάηηα θαη ελόο
άληξα κε κεγάια κάηηα, εηεξόδπγνπ.
Γηαζηαύξσζε
P:
Γακέηεο :

κκ ( 0,5 )

x

Μκ

κ ( 0,5 )

Γνλόηππνη F1 :

( 0,5 )

Μ,κ ( 0,5 )

Μκ ( 0,5 ), κκ ( 0,5 )

β ) Πνηα ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε κηθξά κάηηα; 50%

( 0, 5 )

γ ) Πνηα ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε κεγάια κάηηα; 50%

( 0, 5 )

ύλνιν : 10
ΜΔΡΟ Γ΄ ( Μνλάδεο 15 )
Από ηηο δύν ( 2 ) εξσηήζεηο ηνπ Γ΄ κέξνπο λα απαληήζεηε κόλν ζηε κία
( 1 ). Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε ( 15 ) κνλάδεο.
1Α ) Τν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα.
α ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-5.
1 : Ωνζήθε
2 : Ωαγσγόο ή ζάιπηγγα
3 : Μήηξα ή ελδνκήηξην
4 : Τξάρεινο
5 : Κόιπνο

( 5 x 0,5= 2,5 )
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β ) Τν δηπιαλό δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηνλ θαηακήλην θύθιν
28 εκεξώλ γηα κία λεαξή γπλαίθα. Οη αξηζκνί απεηθνλίδνπλ
ηηο κέξεο ηνπ θύθινπ, γηα παξάδεηγκα, ε κέξα 1 είλαη ε πξώηε
κέξα, θαη ε κέξα 28 είλαη ε ηειεπηαία κέξα ηνπ θύθινπ.
 Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ηηο
πξώηεο κέξεο ηνπ θύθινπ ( Η );
Έκκελε ξύζε

( 0,5 )

 Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ηε 14ε κέξα ηνπ θύθινπ;
Ωνζπιαθηνξεμία ή σνξεμία

( 0,5 )

 Οη ελδηάκεζεο κέξεο ηνπ θύθινπ ( 11ε σο 16ε ) ραξαθηεξίδνληαη σο
θξίζηκε πεξίνδνο. Τη νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν;
Τν ζύλνιν/ δηάζηεκα ησλ εκεξώλ κέζα ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκβεί
γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ.

(1)

Β ) Τν δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζηα δεμηά
απεηθνλίδεη ηε δξάζε νξκνλώλ θαηά ηνλ
θαηακήλην θύθιν.
α ) Να νλνκάζεηε:
 ηνλ αδέλα Α: Υπόθπζε
 ηε δνκή 1: Ωνζπιάθην
 ηε δνκή 2: Ωρξό ζσκάηην
 ην θύηηαξν 3: Ωάξην

( 4 x 0,5= 2 )
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β ) Ζ δνκή 2 παξάγεη πξνγεζηεξόλε. Να γξάςεηε δύν ( 2 ) δξάζεηο ηεο
πξνγεζηεξόλεο.
Σπκβάιιεη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο( 1 )
Παξεκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ

(1)

γ ) Πνηα άιιε νξκόλε παξάγεηαη από ηε δνκή 2;
Οηζηξαδηόιε

(1)

δ ) Να αλαθέξεηε ηξία ( 3 ) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ
θύινπ.
Αλάπηπμε ζηήζνπο ( εκθάληζε καζηώλ ), ηξηρνθπΐα γελλεηηθώλ νξγάλσλ,
δηάπιαζε ( άλνηγκα) ιεθάλεο.
( 3 x 0,5= 1,5 )
Γ ) Να γξάςεηε:
 έλα ξόιν ηνπ ακληαθνύ πγξνύ : Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από θηππήκαηα
θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο

(1)

 κηα ιεηηνπξγία ηνπ πιαθνύληα : εμαζθαιίδεη ζην έκβξπν ζξεπηηθέο
νπζίεο θαη νμπγόλν

(1)

 έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα γίλεηαη αλάκεημε κεηξηθνύ θαη
εκβξπτθνύ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο : Ζ κεγάιε πίεζε
ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο ζα πξνθαινύζε ηε ξήμε ησλ αηκνθόξσλ
αγγείσλ ηνπ εκβξύνπ.

(1)

 έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε
ηξνθή γηα ην λενγέλλεην : Πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπ νπζίεο ή πεξηέρεη αληηζώκαηα

(1)
ύλνιν : 15
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2Α ) Τν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηνλ θαξπόηππν ελόο θπηηάξνπ. Να
ηνλ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο :

α ) Ο θαξπόηππνο απεηθνλίδεη ζσκαηηθό ή γελλεηηθό θύηηαξν; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Σσκαηηθό θύηηαξν ( 1 ) επεηδή θάζε ρξσκόζσκα έρεη ην όκνινγό ηνπ ή ηα
ρξσκνζώκαηα βξίζθνληαη ζε δεύγε ή έρεη 46 ρξσκνζώκαηα.
(1)

β ) Ο πην πάλσ θαξπόηππνο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Να δηθαηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο.
Αλήθεη ζε γπλαίθα ( 1 ) επεηδή ην 23ν δεύγνο ρξσκνζσκάησλ είλαη νκόινγν ή
γηαηί έρεη 2Φ

(1)

γ ) Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα έρεη έλα ζσκαηηθό θύηηαξν αλζξώπνπ;
46

( 0, 5 )

δ ) Πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα έρεη έλα γελλεηηθό θύηηαξν αλζξώπνπ;
1

( 0,5 )
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Β ) Έλα κπτθό θύηηαξν πνληηθνύ πεξηέρεη 40 ρξσκαηνζώκαηα. Πόζα
ρξσκαηνζώκαηα ζα πεξηέρεη :
Έλα λεπξηθό θύηηαξν πνληηθνύ: 40 ● Έλα ζπεξκαηνδσάξην πνληηθνύ : 20
● Έλα επηδεξκηθό θύηηαξν πνληηθνύ : 40● Τν δπγσηό ελόο πνληηθνύ : 40
( 4 x 0,5= 2 )
Γ ) Ζ θπζηνινγηθή παξαγσγή κειαλίλεο ζηνλ άλζξσπν, νθείιεηαη ζην
επηθξαηέο γνλίδην ( Α ) ελώ ε κε θπζηνινγηθή παξαγσγή κειαλίλεο νθείιεηαη
ζην αιιειόκνξθό ηνπ ( α ) πνπ πξνθαιεί ηελ πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ.
α ) Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν αηόκσλ εηεξόδπγσλ σο πξνο ηνλ
αιθηζκό.
Γηαζηαύξσζε
P:

Αα ( 0,5 )

Αα ( 0,5 )

x

Γακέηεο :

Α, α

Α, α ( 0,5 )

Γνλόηππνη F1 :

ΑΑ,

Αα,

Αα,

Φαηλόηππνη F1 :

Υγηέο,

Υγηέο,

Υγηέο,

( 0,5 )

αα

(1)

κε αιθηζκό

(1)

β)
 Να γελλεζεί παηδί κε αιθηζκό : 25%

( 4 x 0,5= 2 )

 Να γελλεζεί παηδί πγηέο νκόδπγν : 25%
 Να γελλεζεί παηδί εηεξόδπγν : 50%
 Να γελλεζεί παηδί θαηλνηππηθά πγηέο : 75%

γ ) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να ηνλ
δηαηππώζεηε.
Ο δεύηεξνο λόκνο ( λόκνο δηαρσξηζκνύ )

(1)

Καηά ηε δηαζηαύξσζε εηεξόδπγσλ αηόκσλ εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκόο ησλ
ραξαθηήξσλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο.

(1)
ύλνιν : 15
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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ( 13 ) ΔΛΙΓΔ
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ (3) ΜΔΡΗ
Απαγορεύεηαι η τρήζη διορθωηικού σλικού.
Να γράθεηε μόνο με πένα τρώμαηος μπλε.

ΜΔΡΟ Α΄ ( 15 μονάδες)
Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις. Να απανηήζεηε και ζηις ηρεις
(3 ) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδες.
1.α. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ
άλδξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 8.
(κ. 2)
1…ΠΟΘΖ
2…ΟΤΡΖΘΡΑ
3…ΠΔΟ
4…ΠΡΟΣΑΣΖ ΑΓΔΝΑ
5…ΠΔΡΜΑΣΟΓΟΥΟ ΚΤΣΖ
6…ΠΔΡΜΑΣΗΚΟ ΠΟΡΟ
7…ΔΠΗΓΤΜΗΓΑ
8…ΟΡΥΔΗ
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β. Να νλνκάζεηε ηελ θαηάιιειε νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα θαζεκία από ηηο
παξαθάησ ιεηηνπξγίεο ζηνλ άλδξα :
(κ. 2)
i. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ
ii. Αλάπηπμε ηεο ηξηρνθπΐαο

…ΧΟΘΤΛΑΚΗΟΣΡΟΠΟ

…ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΖ

iii. Παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο ...ΧΥΡΗΝΟΣΡΟΠΟ
iv.Αλάπηπμε κπηθήο δύλακεο

...ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΖ

γ. Να νλνκάζεηε ηα δύν (2) ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.
………1.ΠΔΡΜΑΣΟΕΟΑΡΗΑ

(κ. 1)

…..2.ΘΡΔΠΣΗΚΔ ΟΤΗΔ (ΔΚΡΗΜΑΣΑ)

2.α. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4.
(κ. 1)
1…ΟΜΦΑΛΗΟ ΛΧΡΟ

2

2…ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ
3…ΑΜΝΗΑΚΟ ΤΓΡΟ

1

3

4…ΑΜΝΗΑΚΟ ΑΚΚΟ
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β. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ θάλνπλ θαζεκία από ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο.
(κ. 1)
i.

Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από θηππήκαηα θαη πηέζεηο. …ΑΜΝΗΑΚΟ ΤΓΡΟ

ii.

Δμαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή νπζηώλ κεηαμύ ηνπ αίκαηνο ηνπ εκβξύνπ θαη
ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο.

…ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ

γ. Να νλνκάζεηε δύν (2) κηθξόβηα, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνβνιή ή
αλσκαιίεο ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
(κ. 1)
…ΣΟ ΔΞΟΠΛΑΜΑ
…ΗΟ ΣΖ ΔΡΤΘΡΑ, ΗΟ ΣΖ ΑΝΔΜΟΒΛΟΓΗΑ
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δ. Σν κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε ηξνθή γηα ην λενγέλλεην. Να
αλαθέξεηε δύν (2) ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ απηή ηελ άπνςε.

(κ. 2)

1. ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΟΛΔ ΣΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΟΤΗΔ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΟ.
2. ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΖΣΔΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΤΝ
ΣΟ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΜΟΛΤΝΔΗ
ΚΑΗ ΑΘΔΝΔΗΔ.

3. α. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα σάξην. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4.
(κ. 1)
1…ΠΤΡΖΝΑ
2…ΚΤΣΑΡΟΠΛΑΜΑ ΜΔ ΛΔΚΗΘΗΝΖ
3…ΛΔΚΗΘΗΚΖ ΜΔΒΡΑΝΖ
4…ΕΔΚΑΣΗΝΧΓΔ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ

β. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ
πίλαθα ηηο δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.
(κ .2)
ΧΑΡΗΟ
ΑΚΗΝΖΣΟ, (ΚΗΝΔΗΣΑΗ ΜΔ ΣΖ
ΣΡΟΠΟ ΚΗΝΖΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΣΟ
ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ
ΓΤΝΑΗΚΑ

ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΒΛΔΦΑΡΗΓΧΝ ΣΖ
ΑΛΠΗΓΓΑ)

24 ΧΡΔ

ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ
ΚΗΝΔΗΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ
ΣΖ ΟΤΡΑ
72 ΧΡΔ

γ. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελόο είδνπο δηδύκσλ.

3

Να νλνκάζεηε ην είδνο ησλ δηδύκσλ . Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(κ. 2)

…ΜΧΝΟΕΤΓΟΣΗΚΑ ΓΗΓΤΜΑ ΓΗΑΣΗ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΗΓΗΟ ΕΤΓΧΣΟ
ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΔΝΑ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ ΚΑΗ ΔΝΑ
ΧΑΡΗΟ, ΓΗΑΗΡΔΘΖΚΔ Δ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΓΧΔ ΓΤΟ ΠΑΝΟΜΟΗΟΣΤΠΑ ΑΣΟΜΑ.

ΜΔΡΟ Β΄ ( 20 μονάδες)
Αποηελείηαι από ηρεις(3) ερωηήζεις. Να απανηήζεηε μόνο ζηις δύο (2)
ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδες.
1.α. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 6.
(κ.1,5)

1…ΑΛΠΗΓΓΑ
6…ΚΟΛΠΟ

2...ΧΑΡΗΟ

3…ΧΟΘΖΚΖ

4…ΜΖΣΡΑ 5…ΣΡΑΥΖΛΟ

β. Να γξάςεηε ην όξγαλν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκία από ηηο πην θάησ
ιεηηνπξγίεο.
(κ. 3)
i.

Αλάπηπμε εκβξύνπ

…ΜΖΣΡΑ

ii.

Παξαγσγή νηζηξαδηόιεο …ΧΟΘΖΚΖ

iii.

Γνληκνπνίεζε

iv.

Παξαγσγή σνζπιαθηνηξόπνπ νξκόλεο …ΤΠΟΦΤΖ

v.

Παξαγσγή σαξίσλ …ΧΟΘΖΚΖ

vi.

Δλαπόζεζε ζπεξκαηνδσαξίσλ θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή …ΚΟΛΠΟ

…ΑΛΠΗΓΓΑ
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γ. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηηο κέξεο ελόο θαηακήληνπ θύθινπ δηάξθεηαο 28
εκεξώλ.

Β

Α

i. Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ζηε κήηξα θαηά ην ζηάδην Α ηνπ
θαηακήληνπ θύθινπ. Να πεξηγξάςεηε ην θαηλόκελν απηό.
(κ. 2)
Α. ΔΜΜΤΝΖ ΡΤΖ: Ζ ΑΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΚΑΣΔΣΡΑΜΔΝΟΤ ΒΛΔΝΟΓΟΝΟΤ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΓΟΝΟΜΗΟΠΟΖΣΟΤ ΧΑΡΗΟΤ ΠΟΤ ΤΝΟΓΔΤΟΝΣΑΗ ΜΔ ΜΗΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑΜΔΟΤ ΣΟΤ ΚΟΛΠΟΤ.
ii. Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ζηελ σνζήθε ηε 14ε κέξα ηνπ
θαηακήληνπ θύθινπ θαηά ην ζηάδην Β ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο. Να πεξηγξάςεηε ην
θαηλόκελν απηό θαη λα νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ ην πξνθαιεί.
(κ. 2)
Β. ΣΟ ΜΔΟ ΠΔΡΗΠΟΤ ΣΟΤ ΚΑΣΑΜΖΝΗΟΤ ΚΤΚΛΟΤ, ΓΖΛΑΓΖ ΣΖΝ 14ε
ΖΜΔΡΑ ΓΗΑ ΚΑΣΑΜΖΝΗΟ ΚΤΚΛΟ 28 ΖΜΔΡΧΝ, ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ
ΧΟΘΖΛΑΚΟΡΤΞΗΑ ΚΑΗ Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΟΤ ΧΡΗΜΟΤ ΧΑΡΗΟΤ ΣΟΝ
ΧΑΓΧΓΟ ( ΑΛΠΗΓΓΑ).
iii. Να γξάςεηε πόηε ζρεκαηίδεηαη ην σρξό ζσκάηην θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ.
(κ. 1,5)
ΣΟ ΧΥΡΟ ΧΜΑΣΗΟ ΥΖΜΑΣΗΕΔΣΑΗ ΟΣΑΝ Ζ ΧΥΡΗΝΟΣΡΟΠΟ ΟΡΜΟΝΖ
ΠΡΟΚΑΛΔΗ ΣΖΝ ΡΖΞΖ ΣΟΤ ΧΟΘΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ Δ
ΧΥΡΟ ΧΜΑΣΗΟ, Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΚΚΡΗΖ ΠΡΟΓΔΣΔΡΟΝΖ.
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2.α. « Γηαηξείηαη θύηηαξν δέξκαηνο αλζξώπνπ κε ζηόρν ηελ επνύισζε πιεγήο».
Να απαληήζεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
i. Με πνην είδνο δηαίξεζεο ( κίησζε ή κείσζε ) δηαηξείηαη ην πην πάλσ
θύηηαξν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(κ. 1)

ΜΙΣΩΗ :ΓΗΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΤΣΣΑΡΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΓΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΧΝ Ζ
ΓΔΡΑΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ. ΓΖΛ. Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΜΗΣΧΖ
ii. Να γξάςεηε κηα πεξίπησζε , εθηόο ηεο επνύισζεο πιεγήο, θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη ην πην πάλσ είδνο δηαίξεζεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ. ( κ.0,5)
ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΟΤ Δ ΔΝΖΛΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ.
iii. Πόζα αθξηβώο ρξσκνζώκαηα ζα έρεη θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη
από ηελ πην πάλσ δηαίξεζε ;
(κ.0,5)
46 ΥΡΧΜΟΧΜΑΣΑ
iv. Σν θύηηαξν ηνπ δέξκαηνο είλαη δηπινεηδέο ή απινεηδέο; Να δηθαηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο.
(κ. 1)
ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΔΗΝΑΗ ΓΗΠΛΟΔΗΓΔ ΓΗΑΣΗ ΔΥΔΗ
ΓΗΠΛΖ ΔΗΡΑ ΥΡΧΜΟΧΜΣΧΝ (2Υn) ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ (2Υ23)
β. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη θαξπόηππν θπηηάξνπ γάηαο.

i. Πόζα ρξσκνζώκαηα πεξηέρεη έλα ζσκαηηθό θύηηαξν γάηαο ;
(κ. 0,25)
ΔΝΑ ΧΜΑΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΓΑΣΑ ΔΥΔΗ 38 ΥΡΧΜΟΧΜΑΣΑ.
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ii. Σα ρξσκνζώκαηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο αλήθνπλ ζε ζειπθή ή ζε αξζεληθή
γάηα ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Σν θύιν ζηηο γάηεο θαζνξίδεηαη
όπσο θαη ζηνλ άλζξσπν.)
(κ. 1)
ΑΝΖΚΔΗ Δ ΑΡΔΝΗΚΖ ΓΑΣΑ ΓΗΑΣΗ ΣΟ ΦΤΛΔΣΗΚΟ ΕΔΤΓΑΡΗ
ΥΡΧΜΟΧΜΑΣΧΝ ΔΥΔΗ ΚΑΗ Φ ΚΑΗ Υ ΥΡΧΜΟΧΜΑ .
iii. Πόζα ρξσκνζώκαηα πεξηέρεη έλα ζπεξκαηνδσάξην γάηαο; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(κ .1)

19 ΥΡΧΜΟΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΓΑΜΔΣΔ ( ΧΑΡΗΟ ,ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ)
ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΜΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΧΜΑΣΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ
(ΑΠΛΟΔΗΓΖ ΔΗΡΑ ΥΡΧΜΟΧΜΑΣΧΝ).
iv. Πόζα θαη πνηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα πεξηέρεη έλα ζπεξκαηνδσάξην
γάηαο;
(κ. 0, 75)
ΔΝΑ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ ΓΑΣΑ ΔΥΔΗ ΔΝΑ ΦΤΛΔΣΗΚΟ ΥΡΧΜΟΧΜΑ
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ Χ Ζ Ψ.
γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ θαηάιιειν όξν ζηνλ θαζέλα από ηνπο πην θάησ νξηζκνύο.
(κ. 2)

i.

Ο θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα νλνκάδεηαη
ΓΔΝΔΣΗΚΖ

ii.

Γύν ρξσκνζώκαηα, πνπ έρνπλ ην ίδην ζρήκα θαη κέγεζνο θαη ζε αληίζηνηρεο
ζέζεηο έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, νλνκάδνληαη
ΟΜΟΛΟΓΑ ΥΡΧΜΟΧΜΑΣΑ

δ. Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ επίθηεησλ θαη θιεξνλνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ.
Να γξάςεηε έλα παξάδεηγκα επίθηεηνπ θαη έλα παξάδεηγκα θιεξνλνκηθνύ
ραξαθηεξηζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν.
(κ. 2)
ΔΠΗΚΣΖΣΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΑ ΣΟ
ΑΣΟΜΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ Π.Υ. ΣΑΣΟΤΑΕ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΟΗ ΥΑΡΕΚΣΖΡΔ ΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΠΟΤ ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΝΣΑΗ
ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΟΝΟΤ ΣΟΤ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΜΔ ΣΟ DNΑ.
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3. α. Έλα αγνξάθη γελλήζεθε κε θξπςνξρία.
i. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζην αγνξάθη.
(κ.1)
ΚΡΤΦΟΡΥΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΑΘΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ Ο ΔΝΑ Ζ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ
ΟΡΥΔΗ ΠΑΡΑΜΔΗΝΟΤΝ ΣΖΝ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΓΔΝΝΖΖ
ΣΟΤ ΔΜΒΡΤΟΤ.
ii. O παηδίαηξνο είπε ζηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ όηη ε πάζεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί
έγθαηξα .Να εμεγήζεηε ηη πξόβιεκα κπνξεί λα έρεη ην παηδί αλ ε πάζεζή ηνπ δελ
αληηκεησπηζηεί έγθαηξα.
(κ.1)
Ζ ΚΡΤΦΟΡΥΗΑ ΑΝ ΓΔΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΔΗ ΔΓΚΑΗΡΑ ΜΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΔΠΔΜΒΑΖ( ΝΑ ΜΔΣΑΦΔΡΘΟΤΝ ΟΗ ΟΡΥΔΗ ΣΟ ΟΥΔΟ) ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΣΔΗΡΧΖ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΓΗΑΣΗ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΛΗΑΚΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΗΝΑΗ ΦΖΛΖ ΑΡΑ ΟΗ ΟΡΥΔΗ ΚΑΣΑΣΡΔΦΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ
Χ ΔΝΗΛΖΚΑ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΣΔΗΡΟ.
β. i. Πνηα λνζήκαηα νλνκάδνληαη αθξνδίζηα;

(κ.1)

ΣΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΗΓΟΝΣΑΗ ΚΤΡΗΧ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΠΑΦΖ.
ii. Να νλνκάζεηε δύν αθξνδίζηα λνζήκαηα πνπ νθείινληαη ζε ηνύο.

(κ.1)

ΤΦΗΛΖ, ΒΛΔΝΟΡΟΗΑ, ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΔΡΠΖ,ΖΠΑΣΖΣΗΓΑ, AIDS
iii.Να νλνκάζεηε έλα κέζν αληηζύιιεςεο πνπ κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα κεηάδνζεο
αθξνδίζησλ λνζεκάησλ .
(κ.1)
H ΥΡΖΖ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΠΑΦΖ.
γ. i.Πόηε αξρίδεη θαη πόηε ηειεηώλεη ε γόληκε πεξίνδνο ζηε δσή κηαο γπλαίθαο ; (κ.1)
Ζ ΓΟΝΗΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Δ ΜΗΑ ΓΤΝΑΗΚΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΦΖΒΔΗΑ
ΓΤΡΧ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ 11-12 ΥΡΟΝΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΜΜΖΝΖ ΡΖΖ ΚΑΗ
ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΣΧΝ 50-55 ΥΡΟΝΧΝ ΟΣΑΝ ΣΑΜΑΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ
ΔΜΜΖΝΖ ΡΤΖ.
ii.Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ζηακαηά ε παξαγσγή σαξίσλ ζηε δσή
κηαο γπλαίθαο;
(κ.1)
ΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ
iii. Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ;

(κ.1)

ΟΗΣΡΑΓΗΟΛΖ
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iv. Να αλαθέξεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ.
(κ. 1)
ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΜΑΣΧΝ, ΣΡΗΥΟΦΤΗΑ ΣΧΝ ΓΔΝΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΣΗ ΜΑΥΑΛΔ, ΓΗΑΠΛΑΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ.
v.Σα αληηζπιιεπηηθά ράπηα πεξηέρνπλ ηελ νξκόλε πξνγεζηεξόλε. Να εμεγήζεηε κε
πνηνλ ηξόπν απηή ε νξκόλε εμαζθαιίδεη αληηζύιιεςε.
(κ.1)
Ζ ΟΡΜΟΝΖ ΠΡΟΓΔΣΔΡΟΝΖ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΣΖΝ ΧΡΗΜΑΝΖ ΑΛΛΟΤ
ΧΑΡΗΟΤ.
ΜΔΡΟ Γ ΄(15 μονάδες)
Αποηελείηαι από δύο (2) ερωηήζεις. Να απανηήζεηε μόνο ζηη μία (1)
ερώηηζη. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 μονάδες.
1. α. «Το μέγεθος ηων μαηιών ζηον άνθρωπο ελέγτεηαι από δύο αλληλόμορθα γονίδια:
Μ , ηο επικραηές γονίδιο ποσ είναι σπεύθσνο για ηα μεγάλα μάηια και
μ , ηο σπολειπόμενο γονίδιο ποσ είναι σπεύθσνο για ηα μικρά μάηια.»
i. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα :
ΟΜΟΕΤΓΟ/ΔΣΔΡΟΕΤΓΟ
ΑΣΟΜΟ
Οκόδπγν άηνκν

(κ.3)

ΓΟΝΟΣΤΠΟ
ΜΜ

ΦΑΗΝΟΣΤΠΟ
ΜΔΓΑΛΑ ΜΑΣΗΑ

ΟΜΟΕΤΓΟ ΑΣΟΜΟ

Μηθξά κάηηα
κκ
Μκ

Δηεξόδπγν άηνκν

ΜΔΓΑΛΑ ΜΑΣΗΑ

ii.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 .
P : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ

Μκ

ΓΑΜΔΣΔ :

Μ,κ

F : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ:

Υ

κκ

(κ.1)

κ,κ

(κ.1)

Μκ , κκ

ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ: Μκ: ΜΔΓΑΛΑ ΜΑΣΗΑ ,κκ: ΜΔΓΑΛΑ ΜΑΣΗΑ

(κ.1)
(κ.1)
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iii. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ην δεπγάξη ηεο πξνεγνύκελεο εξώηεζεο λα απνθηήζεη
παηδί κε κηθξά κάηηα ;
(κ.1)
ΔΥΔΗ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 50% ΝΑ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΜΗΚΡΑ ΜΑΣΗΑ.
iv. 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 πξώηνο λόκνο ηνπ Mendel.
P : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΓΑΜΔΣΔ :
F1 : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ

ΜΜ

Υ

Μ

κκ

(κ.1)

κ

(κ.0,5)

Μκ

(κ.1 )

ΜΔΓΑΛΑ ΜΑΣΗΑ

(κ.1)

v. Πώο αιιηώο νλνκάδεηαη ν πξώηνο λόκνο ηνπ Mendel; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
νλνκαζία απηή .
(κ.1,5)
Ο ΝΟΜΟ ΣΖ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΗΑ : ΛΔΔΗ ΟΣΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ
ΟΜΟΕΤΓΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ Δ ΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΔΣΔΡΟΕΤΓΑ ΑΣΟΜΑ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ.

β. Να γξάςεηε ην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ( κίησζε ή κείσζε) πνπ ηαηξηάδεη ζε
θαζεκία από ηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο.
(κ. 2)
i. Σα ζπγαηξηθά θύηηαξα πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκνζσκάησλ ζε ζρέζε κε
ην αξρηθό
ΜΗΣΧΖ
ii. Πξαγκαηνπνηείηαη κε δύν δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο ΜΔΗΧΖ
iii. Σα ζπγαηξηθά θύηηαξα είλαη γακέηεο

ΜΔΗΧΖ

iv. Γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε όξγαλν ηνπ νξγαληζκνύ

ΜΗΣΧΖ
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2.α. « Σν ρξώκα ηξηρώκαηνο ζηα θνπλέιηα θαζνξίδεηαη από δύν ηζνδύλακα
αιιειόκνξθα γνλίδηα :
Μ, ππεύζπλν γηα ην καύξν ρξώκα ηξηρώκαηνο θαη
Α , ππεύζπλν γηα ην άζπξν ρξώκα ηξηρώκαηνο.
i. Πώο νλνκάδεηαη ε πεξίπησζε ( ην είδνο) θιεξνλνκηθόηεηαο ηνπ ρξώκαηνο
ησλ θνπλειηώλ ;
(κ.1)
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΟΣΖΣΑ
ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα:

(κ.3)

ΟΜΟΕΤΓΟ/ΔΣΔΡΟΕΤΓΟ
ΑΣΟΜΟ
Οκόδπγν θνπλέιη

ΓΟΝΟΣΤΠΟ
ΑΑ

ΑΠΡΟ ΥΡΧΜΑ

ΟΜΟΕΤΓΟ ΚΟΤΝΔΛΗ

ΜΜ

ΜΑΤΡΟ ΥΡΧΜΑ

ΔΣΔΡΟΕΤΓΟ ΚΟΤΝΔΛΗ

ΦΑΗΝΟΣΤΠΟ

ΓΚΡΗΕΟ ΥΡΧΜΑ
ΜΑ

iii. Αξζεληθό θνπλέιη καύξνπ ρξώκαηνο δηαζηαπξώλεηαη κε ζειπθό θνπλέιη
γθξίδνπ ρξώκαηνο.
Να δείμεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ απνγόλσλ ηνπο
ζπκπιεξώλνληαο ηελ πην θάησ ζρεκαηηθή δηαζηαύξσζε.

P : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΓΑΜΔΣΔ :
F : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ

ΜΜ

Υ

Μ

ΜΑ
Μ ,Α

ΜΜ ,ΜΑ
ΜΜ: ΜΑΤΡΟ ΥΡΧΜΑ
ΜΑ: ΓΚΡΗΕΟ ΥΡΧΜΑ

(κ.1)
(κ.1)
(κ.1)
(κ.1)

iv. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ηα θνπλέιηα- γνλείο ηεο πξνεγνύκελεο εξώηεζεο λα
απνθηήζνπλ απόγνλν γθξίδνπ ρξώκαηνο ;
(κ.1)
Ζ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ ΑΠΟΚΣΖΟΤΝ ΑΠΟΓΟΝΟ ΜΔ ΓΚΡΗΕΟ ΥΡΧΜΑ
ΔΗΝΑΗ 50%
11

v. Υξεζηκνπνηώληαο ηα γνλίδηα Μ γηα ην καύξν ηξίρσκα θνπλειηνύ θαη Α γηα ην
άζπξν ηξίρσκα θνπλειηνύ, λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ ζρεκαηηθή
δηαζηαύξσζε κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ν δεύηεξνο λόκνο ηνπ Mendel.
P : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ

ΓΑΜΔΣΔ :

ΜΑ

Μ,Α

F2: ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ

Υ

ΜΑ

(κ.1)

Μ ,Α

(κ.1)

ΜΜ , ΑΑ , ΜΑ , ΜΑ
ΜΜ : ΜΑΤΡΟ ΥΡΧΜΑ
ΑΑ : ΑΠΡΟ ΥΡΧΜΑ
ΜΑ : ΓΚΡΗΕΟ ΥΡΧΜΑ

(κ. 2)

(κ. 1)

vi. Να γξάςεηε ηε θαηλνηππηθή αλαινγία απνγόλσλ ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο.
(κ. 1)
25% ΜΑΤΡΟ ΥΡΧΜΑ ,25% ΑΠΡΟ ΥΡΧΜΑ 50% ΓΚΡΗΕΟ ΥΡΧΜΑ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΝΗΚΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ
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ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2013 - 2014

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 06/06/14

ΤΑΞΗ: Αϋ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΟΝΟΣ: 60ϋ ΛΕΡΤΑ

Πνομα μακθτι/μακιτριασ: ………………………………………………………………………. Τμιμα: ……… Αρ.: ………
Βακμόσ: ……………………… Ολογράφωσ ……………………………………… Υπογραφι κακθγθτι/ριασ: ……………
ΠΡΟΟΧΗ: Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να ζχετε υπόψθ ςασ ότι απαγορεφεται θ
χριςθ διορκωτικοφ. Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 9 (εννζα) ςελίδεσ και είναι χωριςμζνο ςε
τρία μζρθ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ.

ΜΕΟΣ Αϋ
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕΣ(3) τισ ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ.
ΕΩΤΗΣΗ 1
Σασ δίνεται ςχιμα που παριςτάνει τον τρόπο δθμιουργίασ δίδυμθσ κφθςθσ.

i. Να ονομάςετε τα δίδυμα που προκφπτου ςε κάκε μια από τισ περιπτϊςεισ Α και Β.
Α. μονοηυγωτικα διδυμα

(2 μονάδεσ)

Β. Διηυγωτικά δίδυμα

ii. Ποια από τα δίδυμα Α και Β κα ζχουν μεταξφ τουσ το ίδιο γενετικό υλικό;

(1 μονάδα)

Τα μονοηυγωτικά
iii.

Θ Ερμιόνθ και ο Χαρίλαοσ είναι δίδυμα αδζλφια. Με ποιο από τουσ τρόπουσ Α ι Β
δθμιουργικθκαν; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.

(2 μονάδεσ)

Διηυγωτικά διότι ζχουν διαφορετικό φφλο, αρα ζχουν διαφορετικό γενετικό υλικό. Άρα, τα δυο
παιδιά προζρχονται από δυο διαφορετικά ηυγωτά.
1

Ερϊτθςθ 2
Σασ δίνεται ςχιμα ευκαρυωτικοφ κυττάρου.
Α. Να ονομάςετε τα μζρθ α – δ.

(2 μονάδεσ)

α. Πυρινασ/πυρθνικι μεμβράνθ.
β. χροματόςωμα.
γ. Κεντρομερίδιο.
δ. χρωματίδα .

Β. Να γράψετε από ποια χθμικι ουςία αποτελείται το μζροσ β.

(1 μονάδα)

Δεςοξυριβοηονουκλεινικό οξφ
Γ. Να γράψετε τον αρικμό των χρωμοςωμάτων που υπάρχουν ςτουσ πυρινεσ :
i.

Των κυττάρων των μαλλιϊν ςου.

ii.

Των γεννθτικϊν ςου κυττάρων. 23.

(2 μονάδεσ)

46.

Ερϊτθςθ 3
Α. Να τοποκετιςετε τα ακόλουκα μζςα αντιςφλλθψθσ ςτον πιο κάτω πίνακα.

(6x 0,5 μονάδα)

Αντρικό προφυλακτικό, αντιςυλλθπτικό χάπι, διάφραγμα, ςπερματοκτόνα κρζμα,
αποχι κατά τθ κρίςιμθ περίοδο, ενδομιτριο ςπείραμα.
Μθχανικι μζκοδοσ

Χθμικι μζκοδοσ

Φυςικι μζκοδοσ

Αντρικό προφυλακτικό

Αντιςυλλθπτικό χάπι

Αποχι κατά τθ κρίςιμθ περίοδο

Ενδομιτριο ςπείραμα

Σπερματοκτόνα κρζμα

Διάφραγμα

Β. Ποιο από τα πιο πάνω μζςα αντιςφλλθψθσ προφυλάςςει από μόλυνςθ και μετάδοςθ με
ςεξουαλικϊσ μεταδιδομζνων νοςθμάτων; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.

(1 μονάδα)

Το αντρικό προφυλακτικό αφοφ εμποδίηει τα υγρά του ςϊματοσ να αναμιχτοφν. / δεν επιτρζπει ςε
μικροοργανιςμοφσ που βρίςκονται ςτα κολπικά υγρά ι/και το ςπζρμα να ειςζλκουν ςτο ςϊμα του
άλλου ατόμου.
Γ. Να ονομάςετε δυο ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα. Το ζνα να οφείλεται ςε βακτιριο και το
άλλο να οφείλεται ςε ιό.

(2 x 0,5 μονάδα)

Βακτιριο: γονόρρεια / βλεννόρεια / χλαμφδια / ςφφιλθ
ιό: HIV/ Θπατίτιδα/ HPV.
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ΜΕΟΣ Β
Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΔΥΟ από τισ τρεισ ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με
δζκα (10) μονάδεσ.
ΕΩΤΗΣΗ 1
A. Σασ δίνεται ςχιμα του γεννητικοφ ςυςτήματοσ του άντρα.
i.

Να ονομάςετε τα μζρθ 1 μζχρι 8. (4 μονάδεσ)

1. Πζοσ
2. Ουρικρα.
3. Ουροδόχοσ κφςτθ.
4. Σπερματοδόχοσ κφςτθ.
5. Προςτάτθσ αδζνασ.
6. Σπερματοδόχοσ κφςτθ.
7. Επιδιδυμίδα .
8. Όρχεισ.

ii.

Να ονομάςετε δυο προςαρτθμζνουσ αδζνεσ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα και να γράψετε το
ρόλο του κάκε ενόσ.

(2x 1 μονάδα)

1. Προςτάτθσ – παραγωγι εκκριμάτων για εμπλουτιςμό του ςπζρματοσ/ παράγουν αντιπθκτικά ζνηυμα
για ρευςτοποίθςθ του ςπζρματοσ.
2. Αδζνεσ Cowper - παραγωγι εκκριμάτων για εμπλουτιςμό του ςπζρματοσ/ παράγουν αντιόξινο
διάλυμα για εξουδετζρωςθ του όξινου περιβάλλοντοσ ςτο κόλπό και τθν ουρικρα.
3. Όρχεισ – παραγωγι τεςτοςτερόνθσ / παραγωγι εκκρίματοσ για εμπλουτιςμό του ςπζρματοσ
4. Σπερματοδόχεσ κφςτεισ - παραγωγι εκκριμάτων για εμπλουτιςμό του ςπζρματοσ

Β. Θ κυρία Εραςμία γζννθςε ζνα αγοράκι τον Φειδία. Ο παιδίατροσ ςτθ πρϊτθ εξζταςθ διαπίςτωςε ότι
οι όρχεισ δεν ιταν τοποκετθμζνοι ςτο όςχεο.
i.

(2x 1 μονάδα)

Να ονομάςετε τθ πάκθςθ που διάγνωςε ο παιδίατροσ.

κρυψορχία
ii.

Να γράψετε τισ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ πάκθςθσ, ςε περίπτωςθ που δεν κα αντιμετωπιςκεί
ζγκαιρα.

Μείωςθ τθσ ποςότθτασ ςπερματοηωαρίων/ ςτείρωςθ
Γ. Να ονομάςετε τθν κφρια αντρικι ορμόνθ, το όργανο που την παράγει και το ρόλο τησ ςτον άντρα:
Ονομαςία Ορμόνησ:τεςτοςτερόνθ

(0,5 μονάδα)
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Όργανο που την παράγει: όρχεισ(0,5 μονάδα)
Ρόλοσ: ανάπτυξθ (και διαφοροποίθςθ) των πρωτευόντων και δευτερευόντων χαρακτθριςτικϊν του
φφλου

(1 μονάδα)

Ερϊτθςθ 2
Σασ δίνεται το ςχιμα του αρςενικοφ γεννθτικοφ κυττάρου.

Α. Να ονομάςετε τα μζρθ 1 μζχρι 4 και να αναφζρετε το ρόλο του κακενόσ από αυτά.

(4 μονάδεσ)

1. ακρόςωμα με λυτικά ζνηυμα – ρευςτοποιοφν τθ διάφανθ ηϊνθ και να φτάςει το ςπερματοηωάριο
ςτθ λεκικικι μεμβράνθ και να γίνει θ γονιμοποίθςθ
2. (απλοειδισ) πυρινασ με γενετικό υλικό
3. Μιτοχόνδρια για παραγωγι ενζργειασ
4. ουρά/μαςτίγιο για τθ κίνθςθ του ςπερματοηωαρίου

Β. Να γράψετε από τι αποτελείται το ςπζρμα.

(1 μονάδα)

Σπερματοηωάρια και διάφορα εκκρίματα

Γ. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αναφζρεται ςτα γεννθτικά κφτταρα. (10 x 0,5 μονάδεσ)
Διαφορά ωσ προσ το

Ωοκφτταρο (Ωάριο)

Σπερματοηωάριο

Σχιμα

Σφαιρικό/ωοειδζσ

Υδροδυναμικό/επιμικεσ

Μζγεκοσ

Μεγαλφτερο

Μικρότερο

Ικανότθτα κίνθςθσ

Πακθτικι/ δεν κινείται μόνο του

Ενεργθτικι με τθ βοικεια τθσ ουράσ

Διάρκεια ηωισ ςτο
κθλυκό γεννθτικό
ςφςτθμα.
‘Οργανο παραγωγισ

24 ϊρεσ (1 μζρα)

72 ϊρεσ (3 μερεσ)

Ωοκικεσ

Όρχεισ
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Ερϊτθςθ 3
Α. Σασ δίνεται ςχιμα ςτο οποίο φαίνεται το ζμβρυο κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ.

Να ονομάςετε τα μζρθ 1 – 6.

(6x 0.5 μονάδα)

1. Αμνιακό υγρό

2. Ζμβρυο

3. Αμνιακόσ ςάκοσ

4. Ομφάλιοσ λϊροσ

5. Πλακοφντασ

6. Μιτρα / ενδομιτριο

Β. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τισ δομζσ τθσ κφθςθσ.

(3 μονάδεσ)

ΟΓΑΝΟ

ΟΛΟΣ

Πλακοφντασ

Χϊροσ ανταλαγισ ουςιϊν ανάμεςα ςτθ μθτζρα και το ζμβρυο

Αμνιακό υγρό

Προςταςία του εμβρφου από εξωτερικά κτυπιματα και πιζςεισ.

Ομφάλιοσ Λϊροσ

Μεταφορά χριςιμων ουςιϊν από τθ μθτζρα προσ το ζμβρυο και
άχρθςτων ουςιϊν από το ζμβρυο ςτθ μθτζρα

Γ. i. Να γράψετε δυο λόγουσ για τουσ οποίουσ ο παιδίατροσ, επιμζνει, θ κυρία Εραςμία να κθλάηει το
νεογζννθτο αγοράκι τθσ, τον Φειδία, τουλάχιςτον για τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ ηωισ του.

(2 μονάδεσ)

1. ςτο μθτρικό γάλα υπάρχουν αντιςϊματα τα οποία προςτατεφουν το ζμβρυο από λοιμϊξεισ
2. το μθτρικό γάλα περιζχει τισ ςωςτζσ κρεπτικζσ ουςίεσ κατάλθλεσ για τθν ανάπτυξθ του εμβρφου
ii. Να εξθγιςετε γιατί απαγορεφεται μια ζγκυοσ γυναίκα, να καπνίηει κατά τθ διάρκεια τθσ
εγκυμοςφνθσ τθσ.

(2 μονάδεσ)

Διότι οι διάφορεσ τοξίνεσ από το κάπνιςμα μπορεί να μεταφερκοφν ςτο ζμβρυο/ Θ αιμοςφαιρίνθ τθσ
μθτζρασ μεταφζρει λιγότερο οξυγόνο ςτο ζμρυο άρα το ζμβρυο μπορεί να ςτερείται οξυγόνου.
5

ΜΕΟΣ Γϋ
Από τισ δφο ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ . Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με
δεκαπζντε (15) μονάδεσ.
Ερϊτθςθ 1
Α. Σασ δίνεται ςχεδιάγραμμα με τα μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ.
i.

Να ονομάςετε τα μζρθ 1 μζχρι 6.

(3 μονάδεσ)

1. αιδοίο.
2. κόλποσ.
3. τράχθλοσ.
4. Μιτρα.
5. ωαγωγοί.
6. ωοκικεσ.

ii.

Σε ποιο από τα μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται:



Θ τοποκζτθςθ ςπερματοηωαρίων κατά τθ ςεξουαλικι επαφι. κόλπο.



Θ γονιμοποίθςθ του ωοκυττάρου. ωαγωγό.



Θ ανάπτυξθ του εμβρφου. μιτρα.

(3 x 0.5 μονάδα)

Β. Σασ δίνεται τομι ωοκικθσ ςτθν οποία φαίνονται οι αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια ενόσ φυςιολογικοφ
καταμινιου κφκλου.
Με βάςθ το ςχιμα να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ
i.

Τι αντιπροςωπεφουν τα μζρθ 1 με 3;
(3 x 0.5 μονάδα)
1. ϊριμο ωοκθλάκιο.
2. ωοκφτταρο(ωάριο).
3. ωχρό ςωμάτιο.

ii. Με τθ βοικεια του πιο πάνω ςχιματοσ να ονομάςετε:


Το γεγονόσ που ςυμβαίνει ςτο Η. ωοκθλακιορθξία/ωορθξία.



Τθν ορμόνθ που είναι υπεφκυνθ για το γεγονόσ Η. ωχρινοτρόποσ.



Τον ςχθματιςμό που παράγει τθν ορμόνθ προγεςτερόνθ. Ωχρό ςωμάτιο.
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(3 x 0,5 μονάδα)

Γ. Να γράψετε δυο ρόλουσ τθσ ορμόνθσ οιςτραδιόλησ κατά τον καταμινιο κφκλο.

(2 μονάδεσ)

1. προωκεί τθν ανάπτυξθ του ωοκθλακίου.
2. προωκεί τθν αφξθςθ του βλενογόνου τθσ μιτρασ.
Δ. i. Να γράψετε τι είναι θ ζμμηνη ρήςη και πόςο διαρκεί ςυνήθωσ;

(2 μονάδεσ)

Είναι θ αποβολι του κατεςτραμζνου βλεννογόνου τθσ μιτρασ μαηί με το αγονιμοποίθτο ωοκφτταρο και
μικρι ποςότθτα αίματοσ. Διαρκεί 3 – 5 μζρεσ.
ii. Θ Ιοκάςτθ και ο Ανκζμιοσ ζχουν αποφαςίςει να κάνουν παιδιά. Θ πρϊτθ μζρα τθσ ζμμθνθσ ρφςθσ
τθσ Ιοκάςτθσ ιταν οι 3 Μαΐου. Ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ διαρκεί ςυνικωσ 26 θμζρεσ. Να υπολογίςετε
τθν κρίςιμη περίοδο και να δϊςετε τισ ακριβείσ ημερομηνίεσ κατά τισ οποίεσ πρζπει να ζρκουν ςε
ςεξουαλικι επαφι για να μπορζςει να μείνει θ Ιοκάςτθ ζγκυοσ.

(2 μονάδεσ)

3/5 (1θ μζρα καταμινιου κφκλου) +26(διάρκεια καταμινιου κφκλου) = 29/5 επόμενθ περίοδοσ
29/5 – 14(χρονικι περίοδοσ από τθν ωορθξία μζχρι τθν εμφάνιςθ τθσ εμμινου ριςθσ) = 15/5 θμζρα
ωορθξίασ. 15 – 3 (διάρκεια ηωισ ςπερματοηωαρίου) = 12/5
15 +2 (διάρκεια ηωισ ωοκυττάρου) = 17/5
12/5 με 17/5 είναι θ κρίςιμθ περίοδοσ κατά τθν οποία το ηευγάρι πρζπει να ζχει ςεξουαλικι επαφι για
να μείνει θ Ιοκάςτθ ζγκυοσ.
E. Να ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω ςθμεία που αφοροφν το φαινόμενο τθσ εμμηνόπαυςησ.
(1,5 μονάδεσ)
Εμμθνόπαυςθ είναι όταν θ γυναίκα ςταματιςει να ζχει καταμινιο κφκλο/ςταματά να εμφανίηει
ζμμθνο ριςθ.
Θλικία τθσ γυναίκασ που ςυνικωσ εμφανίηεται 45-50.
Γιατί θ γυναίκα δεν μπορεί να μείνει ζγκυοσ ; διότι οι ωοκικεσ ςταματοφν να ανταποκρίνονται ςτισ
γοναδοτρόπεσ ορμόνεσ, δεν αναπτφςονται ωοκφτταρα άρα θ γυναίκα δεν είναι γόνιμθ.

Ερϊτθςθ 2
Α. Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ζνα κφτταρο εντόμου.
i.

Το διπλανό κφτταρο είναι απλοειδζσ ι διπλοειδζσ;

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ

(2 μονάδεσ)

Απλοειδζσ διότι ζχει μόνο ζνα χρωμόςωμα από κάκε ηεφγοσ
ομολόγων. n=3
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ii. Να γράψετε το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ από τθν οποία ζχει προκφψει το ςυγκεκριμζνο
κφτταρο του πιο πάνω ςχιματοσ. Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.

(2 μονάδεσ)

Μείωςθ διότι με τθ μείωςθ παράγονται οι γαμζτεσ.
iii. Πόςα χρωμοςϊματα διακζτει το μθτρικό κφτταρο από το οποίο προζκυψε το πιο πάνω κφτταρο
(κφτταρο Α); .6

(1 μονάδα)

Β. Σασ δίνεται ηεφγοσ ομολόγων χρωμοςωμάτων με 5 ηεφγθ αλλθλόμορφων
γονιδίων ςτισ γονιδιακζσ κζςεισ Α – Ε. Σασ δίνονται επίςθσ, οι χαρακτιρεσ που
ελζγχονται ςε κάκε γονιδιακι κζςθ.
Α. Χρϊμα μαλλιϊν
Β. Ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλϊςςασ
Γ. Σγουρά μαλλιά
Δ. Λακκάκια ςτα μάγουλα
Ε. Ραρουςία φακίδων

Να γράψετε ζνα χαρακτθριςτικό για το οποίο αυτό το άτομο είναι:

(3 x 1 μονάδα)

i.

Ομόηυγο για το επικρατζσ γονίδιο. Ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλϊςςασ.

ii.

Ετερόηυγο: Χρϊμα μαλλιϊν/ Σγουρά μαλλιά/ Παρουςία φακίδων

iii.

Ομόηυγο για το υπολειπόμενο γονίδιο: Λακκάκια ςτα μάγουλα.

Γ. Να εξθγιςετε τουσ πιο κάτω όρουσ και να δϊςετε ζνα παράδειγμα για κάκε περίπτωςθ.
(4 x 0,5 μονάδα)
Οριςμόσ
Κλθρονομικά χαρακτθριςτικά

Παράδειγμα

Κωδικοποιοφνται ςτο DNA και

Χρϊμα μαλλιϊν

μεταφζρονται από τουσ

Ομάδα αίματοσ

προγόνουσ ςτουσ απογόνουσ
Επίκτθτα χαρακτθριςτικά

Δεν κωδικοποιοφνται ςτο DNA
και δεν μεταφζρονται από τουσ
προγόνουσ ςτουσ απογόνουσ
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Ουλι από ατφχθμα

Δ. Ζνασ επιςτιμονασ ςε εργαςτιριο γενετικισ μελετά τα χρωματοςϊματα ςτο πυρινα ενόσ ςωματικοφ
κυττάρου νεογζννθτου παιδιοφ.
Στο ςχιμα Α φαίνονται τα χρωματοςϊματα όπωσ εμφανίηονται ςε μικροςκοπικι παρατιρθςθ. Στο
ςχιμα Β φαίνεται ο καρυότυποσ του παιδιοφ που ετοίμαςε ο επιςτιμονασ μετά από μια εξειδικευμζνθ
επεξεργαςία. Στον καρυότυπο, φαίνονται κατηγοριοποιημζνα, τα χρωματοςώματα από ςωματικό
κφτταρο, ταξινομημζνα ςε ομάδεσ ομολόγων κατά ςειρά μεγζθουσ.

Ο επιςτιμονασ διαπίςτωςε ότι το παιδί φζρει μια αριθμητική χρωματοςωμική ανωμαλία. Με βάςθ τισ
πλθροφορίεσ από τον καρυότυπο ςτο ςχιμα Β, να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τον
καρυότυπο του ςυγκεκριμζνου παιδιοφ.

(5 x 1 μονάδα)

1. Ποιόσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των

47

χρωματοςωμάτων ;
2. Ποιόσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των αυτοςωματικϊν

45

χρωματοςωμάτων;
3. Ποιά τα φυλετικά χρωματοςϊματα;

ΧΧ

4. Ποιο το φφλο του παιδιοφ;

Θθλυκό

5. Ποια ανωμαλία (διαφορά από το αναμενόμενο

Τρία χρωμοςϊματα ςτθν ομάδα 13

φυςιολογικό) παρατθρείτε;

(τριςωμία 13) – (ςφνδρομο Patau)

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ

Σοφία Παπαλοίηου Β.Δ.
Νίκθ Rose
Κωνςταντίνοσ Θεοδουλίδθσ

Ελζνθ Μαρκίδου Σοφοκλζουσ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ
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ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΣΙΩΝ

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ : Α΄

ΛΤΕΙ

Βαθμός

Τπογραθή:

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : .............................................................. ΣΜΗΜΑ: ....... ΑΡΙΘΜΟ : ....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Δεστέρα 26/05/2014
XΡΟΝΟ : 1 ώρα
Σελίδες εξεηαζηικού δοκιμίου : 7
ΟΔΗΓΙΔ : ΝΑ ΓΡΑΥΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΠΔΝΝΑ
ΔΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΦΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ

ΜΕΡΟ Α΄: (μονάδες 15)

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΕ ηις ερωηήζεις 1—3. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδες.

1. Οι εοχςήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ αματέοξμςαι ρςημ αμαςξμία και ςη λειςξσογία ςξσ
αμαπαοαγχγικξύ ρσρςήμαςξπ ςξσ άμςοα ςξ ξπξίξ ταίμεςαι ρςξ πιξ κάςχ ρυεδιάγοαμμα.
α) Να ξμξμάρεςε ςα μέοη πξσ δείυμξσμ ξι
αοιθμξί 1—6.
(μ.3)
1. ποξρςάςηπ
2. βάλαμξπ

0,5

3. όρυεξ
1

4. ρπεομαςικόπ πόοξπ
4

2
3

5. επιδιδσμίδα
6. όουιπ

5
6
β) i. Να πεοιγοάφεςε ςι είμαι η κοσφξουία.
Ο έμαπ ή κ ξι 2 όουειπ παοαμέμξσμ ρςημ κξιλιακή υώοα (πάθηρη)
και δεμ καςεβαίμξσμ ρςξ όρυεξ.

(μ.1)
0,75
0,25

ii. Να ενηγήρεςε ςξ λόγξ για ςξμ ξπξίξ επιβάλλεςαι η θεοαπεία ςηπ κοσφξουίαπ. (μ.1)
Αμ παοαμείμξσμ ρςημ κξιλιακή υώοα ξ άμςοαπ θα πάθει ρςείοχρη ,
επειδή λόγχ ςηπ φηλήπ θεομξκοαρίαπ
δεμ θα παοάγξμςαι ρπεομαςξζχάοια (ή θα ρκξςώμξμςαι).

0,5
0,25
0,25

2

2. α) Να ξμξμάρεςε δύξ μέρα αμςιρύλληφηπ.

0,5

(μ.1)

Ποξτσλακςικό , ρπεομαςξκςόμξπ κοέμα , εμδξμήςοιξ ρπείοαμα , αμςιρσλληπςικό υάπι
β) Σι ξμξμάζξσμε κύηρη ;

(μ.1)

ςξ υοξμικό διάρςημα από ςη γξμιμξπξίηρη ςξσ χαοίξσ μέυοι ςημ ένξδξ ςξσ εμβούξσ
από ςξ ρώμα ςηπ γσμαίκαπ (ή μέυοι ςξμ ςξκεςό).
γ) Να γοάφεςε δύξ λόγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ ςξ μηςοικό γάλα θεχοείςαι η πιξ καςάλληλη
ςοξτή για ςξ μεξγέμμηςξ.
(μ.2)
Πεοιέυει όλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ ξσρίεπ πξσ υοειάζεςαι για ςημ αμάπςσνή ςξσ.
1
Τξσ παοέυει αμςιρώμαςα για ποξρςαρία από μξλύμρειπ.
1
δ) Να αματέοεςε μια υοηριμόςηςα ςχμ εκκοιμάςχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ ρπέομα.
Διαςοξτή ρπεομαςξζχαοίχμ
Ή κξλύμβηρη

(μ.1)

3. α) Τπάουξσμ δύξ είδη κσςςαοικήπ διαίοερηπ : η μείωση και η μίτωση.

Να γοάφεςε πξιξ από ςα δύξ είδη διαίοερηπ γίμεςαι ρςξμ πξμςικό ρςιπ ακόλξσθεπ
πεοιπςώρειπ, έυξμςαπ σπ’ όφιμ όςι ξ πξμςικόπ ρςα ρχμαςικά ςξσ κύςςαοα έυει
40 υοχμαςξρώμαςα.
(μ.2)
i. Για μα αμαπςσυθεί και μα ασνηθεί ςξ ρώμα ςξσ : μίςχρη
ii. Για ςημ παοαγχγή ςχμ γαμεςώμ ςξσ (γεμμηςικώμ κσςςάοχμ) : μείχρη
0,5
iii. Για μα παοαυθξύμ δύξ θσγαςοικά κύςςαοα με 40 υοχμξρώμαςα ςξ καθέμα: μίςχρη
iv. Για μα γίμει απαιςξύμςαι δύξ διαδξυικέπ διαιοέρειπ : μείχρη

δ) Να ενηγήρεςε ςξσπ όοξσπ.
i. Ομόλξγα υοχμξρώμαςα :

(μ.2)

2 τρωμαηοζώμαηα ποσ αποηελούν ζεςγάπι
0,5
επειδή είναι όμοια μεηαξύ ηοςρ ως προς ηο ζτήμα και ηο μέγεθος και
0,5
ζε ανηίζηοισερ θέζειρ έσοςν γονίδια για ηοςρ ίδιοςρ σαπακηήπερ , ηα αλληλόμορθα γονίδια
(ή ηα ομόλογα είναι όμοια ως προς ηον ηύπο ηων γενεηικών πληροθοριών ποσ θέροσν). 0,5
Σο ένα προέρτεηαι από ηον παηέπα και ηο άλλο από ηη μηηέπα.
0,5
ii. Υαιμόςσπξπ :
πώπ εκδηλώμεςαι έμαπ υαοακςήοαπ
Ή ςξ ρύμξλξ ςχμ υαοακςήοχμ εμόπ ξογαμιρμξύ

(μ.1)

3

ΜΕΡΟ Β΄: (μονάδες 20)

Να απανηήζεηε ζηις 2 από ηις 3 ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδες.

1. ςιπ ακόλξσθεπ εικόμεπ ταίμξμςαι με ςα γοάμμαςα Α και Β ςα δύξ είδη γεμμηςικώμ
κσςςάοχμ ςξσ αμθοώπξσ.

9

8

Α
Β

6
α) Να ξμξμάρεςε ςξ γεμμηςικό κύςςαοξ Α και ςξ μέοξπ ρςξ ξπξίξ παοάγεςαι.
Κύςςαοξ Α : ρπεομαςξζχάοιξ
μέοξπ παοαγχγήπ : όουιπ
β) Να πεοιγοάφεςε ςξμ οόλξ ςξσ μέοξσπ με ςξμ αοιθμό 1.
Περιέχει λσςικά έμζσμα (το ακρόσωμα)
με τα οποία διαςοσπά ςα πεοιβλήμαςα ςξσ χαοίξσ
για μα γίμει γξμιμξπξίηρη.

7
(μ.1)

0,5
(μ.2)

0,5
1
0,5

γ) Να ενηγήρεςε γιαςί ρςξ γεμμηςικό κύςςαοξ Α ξ αοιθμόπ ςχμ ξογαμιδίχμ με ςξμ αοιθμό 4
είμαι μεγάλξπ.
(μ.2)
Τα μιςξυόμδοια παοάγξσμ ςημ εμέογεια πξσ υοειάζεςαι ςξ ρπεομαςξζχάοιξ
για ςημ κξλύμβηρή ςξσ.
1

1

δ) Να ξμξμάρεςε ςξ κύςςαοξ Β, ςξ μέοξπ ρςξ ξπξίξ παοάγεςαι ασςό και ςα μέοη 6 και 9.
Κύςςαοξ Β : χάοιξ
μέοξπ παοαγχγήπ : χξθήκη ή χξθσλάκιξ
0,5
(μ.1)
μέοξπ 6 : ζελαςιμώδεπ πεοίβλημα
μέοξπ 9 :λεκιθική μεμβοάμη (ή κσςςαοική) (μ.1)

ε) Πξια θοεπςική ξσρία σπάουει μέρα ρςξ κσςςαοόπλαρμα ςξσ κσςςάοξσ Β και πξιξπ
είμαι ξ οόλξπ ςηπ ;
Οσρία : λεκιθίμη
(μ.0,5)
Ο οόλξπ ςηπ ξσρίαπ ασςήπ είμαι
(παοέυει θοεπςικέπ ξσρίεπ ρςξ αμαπςσρρόμεμξ έμβοσξ)
Ή η διαςοξτή ςχμ ποώςχμ κσςςάοχμ ςξσ εμβούξσ
πξσ ποξκύπςξσμ από ςιπ ποώςεπ διαιοέρειπ ςξσ ζσγχςξύ
μέυοι ςημ εμτύςεσρή ςξσπ ρςη μήςοα.

(μ.1,5)
0,5
0,5
0,5

ρς) Σι ξμξμάζξσμε γξμιμξπξίηρη ; Έμχρη χαοίξσ — ρπεομαςξζχαοίξσ

(μ.1)
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2. α) Διαρςασοώμξμςαπ 2 τσςά αοξδάτμηπ πήοαμε 125 τσςά από ςα ξπξία ςα 65 έκαμαμ οξζ
άμθη, ςα 33 κόκκιμα άμθη και ςα 27 λεσκά άμθη.
i. Σι είδξσπ κληοξμξμικόςηςα ιρυύει ρςημ πιξ πάμχ πεοίπςχρη ; εμδιάμερη
(μ.0,5)
ii. Να ρσμβξλίρεςε ξοθά ςα αλληλόμξοτα γξμίδια πξσ είμαι σπεύθσμα για ςξσπ πιξ
πάμχ υαοακςήοεπ :

κόκκιμξ : Α

Κ

, λεσκό : Α

Λ

(μ.0,5)

iii.Να γοάφεςε ςη διαρςαύοχρη.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η
Κ Λ

Ρ : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :

Α Α
Κ

Α

Κ Κ

, Α

Κ Λ

Φ

Α Α

Λ

Α

Κ

Κ Λ

Κ Λ

, Α

0,5

(μ.1)

Λ

0,25

(μ.1)

Λ Λ

0,5

(μ.2)

0,25

(μ.1)

F1 : γξμόςσπξι : Α Α , Α Α , Α Α , Α Α
ταιμόςσπξι : κόκκιμα , οξζ , οξζ , λεσκά

β) Να ενηγήρεςε ςξσπ πιξ κάςχ όοξσπ.
i. ξμόζσγξ άςξμξ :
Έυει 2 αλληλόμξοτα γξμίδια ΙΔΙΑ
Ή πξσ εκδηλώμξμςαι με ςξμ ίδιξ ςοόπξ

(μ.1)

ii. επικοαςέπ γξμίδιξ :
(μ.1)
Σξ γξμίδιξ πξσ εκδηλώμει ςξμ υαοακςήοα ςξσ έμαμςι ςξσ αλληλόμξοτξσ ςξσ
Ή πξσ σπεοιρυύει έμαμςι ςξσ αλληλόμξοτξσ ςξσ.

γ) Ατξύ μελεςήρεςε ςξ πιξ κάςχ κείμεμξ, μα διακοίμεςε πξιεπ από ςιπ σπξγοαμμιρμέμεπ
λένειπ αματέοξμςαι ρε υαοακςήοεπ επίκςηςξσπ ή κληοξμξμικξύπ και μα ςξσπ γοάφεςε
ρςημ καςάλληλη ρςήλη ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί.
(μ.2)
Η Κχμρςαμςίμα έυει μαύοα, ργξσοά μαλλιά και ρσμηθίζει μα βάτει ςα μύυια ςηπ μχβ.
Όςαμ ήςαμ 5 υοξμώμ κάηκε με ζερςό μεοό πξσ ςηπ άτηρε έγκασμα ρςξ υέοι. Όςαμ ήςαμ
15 υοξμώμ έκαμε ςούπεπ ρςα ασςιά ςηπ για μα βάλει ρκξσλαοίκια.

ΔΠΙΚΣΗΣΟΙ

έγκασμα ρςξ υέοι
ςούπεπ ρςα ασςιά

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ

μαύοα μαλλιά
ργξσοά μαλλιά

Να μημ καςαυχοήρει ςα μχβ μύυια ρςξμ πίμακα

0,4

0,4
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3. Οι εοχςήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ ατξοξύμ ςιπ ξομόμεπ πξσ ελέγυξσμ ςη λειςξσογία ςξσ

αμαπαοαγχγικξύ ρσρςήμαςξπ ρςξμ άμςοα και ρςη γσμαίκα.
α) Η λειςξσογία ςόρξ ςξσ γεμμηςικξύ ρσρςήμαςξπ ςξσ άμςοα όρξ και ςηπ γσμαίκαπ
ελέγυεςαι και καςεσθύμεςαι από ςιπ ξομόμεπ χυοιμξςοόπξ (LH) και χξθσλακιξςοόπξ
(FSH) πξσ παοάγξμςαι ρε μια ειδική πεοιξυή ςξσ εγκετάλξσ.
i. Να γοάφεςε έμα οόλξ ςηπ χυοιμξςοόπξσ ξομόμηπ ρςξμ άμςοα και έμα ρςη γσμαίκα.
ρςξμ άμςοα : παοαγχγή ςερςξρςεοόμηπ διεγείοξμςαπ ςξσπ όουειπ.

(μ.1)

ρςη γσμαίκα : οήνη ςξσ χξθσλακίξσ
μεςαςοξπή ςξσ ρπαρμέμξσ χξθσλακίξσ ρε χυοό ρχμάςιξ

(μ.1)

ii. Να γοάφεςε έμα οόλξ ςηπ χξθσλακιξςοόπξσ ξομόμηπ ρςξμ άμςοα και έμα ρςη
γσμαίκα.
ρςξμ άμςοα : παοαγχγή ρπεομαςξζχαοίχμ

(μ.1)

ρςη γσμαίκα : αμάπςσνη χξθσλακίχμ– χοίμαμρη χαοίξσ
Αύνηρη παοαγχγήπ ξιρςοαδιόληπ

(μ.1)

β) Να γοάφεςε ςξ όμξμα ςηπ ξομόμηπ πξσ είμαι σπεύθσμη για ςημ εμτάμιρη ςχμ
δεσςεοεσόμςχμ υαοακςηοιρςικώμ
i. ρςξμ άμςοα : ςερςξρςεοόμη

ii. ρςη γσμαίκα : ξιρςοαδιόλη

γ) i. Από πξύ ακοιβώπ εκκοίμεςαι η ποξγερςεοόμη ; Ωυοό ρχμάςιξ
ii. Να αματέοεςε έμα οόλξ ςηπ ποξγερςεοόμηπ.
Ποξεςξιμαρία (αύνηρη) βλεμμξγόμξσ μήςοαπ
Σσμςήοηρη βλεμμξγόμξσ μήςοαπ
Παοεμπόδιρη χοίμαμρηπ άλλξσ χαοίξσ
δ) Σι είμαι η έμμημη ούρη, πόρεπ ημέοεπ διαοκεί και γιαςί γίμεςαι ;
Ένξδξπ αίμαςξπ από ςξ γεμμηςικό ρύρςημα ςηπ γσμαίκαπ
1
(ςιπ ποώςεπ μέοεπ κάθε καςαμήμιξσ κύκλξσ)
3—5 ημέοεπ
0,5
Απξβξλή καςερςοαμμέμξσ βλεμμξγόμξσ ςηπ μήςοαπ
1

(μ.2)
1
(μ.0,5)
(μ.1)

(μ.2,5)
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ΜΕΡΟ Γ΄: (μονάδες 15)

Να απανηήζεηε ζηη ΜΙΑ από ηις 2 ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 15 μονάδες.

1. α) Να μελεςήρεςε ςξ πιξ κάςχ ρυεδιάγοαμμα πξσ δείυμει έμα έμβοσξ ρςξ γεμμηςικό
ρύρςημα ςηπ γσμαίκαπ και μα απαμςήρεςε ρςιπ εοχςήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ.

i. Να ξμξμάρεςε ςα μέοη 1—4.
1. ξμτάλιξπ λώοξπ
2. αμμιακόπ ράκκξπ
3. κόλπξπ
4. μήςοα

(μ.2)
4

0,5

ii. Να ενηγήρεςε ρε ςι υοηριμεύει ξ πλακξύμςαπ.(μ.2)
Αμςαλλαγή ξσριώμ
0,5
μεςανύ αίμαςξπ εμβούξσ κ μηςέοαπ
0,5
(αμ γοάφει μόμξμ ασςά)

1

2
3

Διαμέρξσ ςχμ ςοιυξειδώμ αγγείχμ ςξσ πλακξύμςα
0,5
θοεπςικέπ ξσρίεπ και Ο2 πεομξύμ από ςξ αίμα ςηπ μηςέοαπ ρςξ αίμα ςξσ εμβούξσ ,
άυοηρςεπ ξσρίεπ και CO2 πεομξύμ από ςξ αίμα ςξσ εμβούξσ ρςξ αίμα ςηπ μηςέοαπ.
β) ε πξιό μέοξπ ςξσ γεμμηςικξύ ρσρςήμαςξπ ςηπ γσμαίκαπ
i. η χοίμαμρη ςξσ χαοίξσ : χξθήκη (χξθσλάκιξ)
ii. η γξμιμξπξίηρη ςξσ χαοίξσ : χαγχγό
iii. η αμάπςσνη ςξσ εμβούξσ : μήςοα

0,75
0,75

γίμεςαι
0,5
0,5
0,5

γ) i. Πώπ ποξκαλείςαι ςξνξπλάρμχρη ρ’ έμα έμβοσξ ;
Μικοξξογαμιρμόπ / πξσ πήοε η έγκσξπ από μξλσρμέμξ γάςξ
πεομά διά ςξσ πλακξύμςα / ρςξ έμβοσξ

(μ.1,5)

(μ.2)
0,5 — 0,5
0,5 — 0,5

δ) Έμα ζεσγάοι απξκςά με ενχρχμαςική γξμιμξπξίηρη δίδσμα, ςξμ Κώρςα και ςξμ Αμςοέα.
Ο Κώρςαπ έυει γαλαμά μάςια και ξ Αμςοέαπ καρςαμά.
i. Σι είδξσπ δίδσμα είμαι ; Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
(μ.1,5)
Διζσγχςικά
0,5
ατξύ έυξσμ διατξοεςικό υοώμα μαςιώμ άοα κ διατξοεςικό DNA (γξμίδια)
1
ii. Να πεοιγοάφεςε ςα ρςάδια πξσ ακξλξσθξύμςαι για ςημ ενχρχμαςική γξμιμξπξίηρη.
1. Χξοήγηρη χξθσλακιξςοόπξσ κ χυοιμξςοόπξσ ξομόμηπ ρςη γσμαίκα
(μ.3)
2. για παοαγχγή πξλλώμ χαοίχμ
3. Λήφη ςχμ χαοίχμ με λεπςό ρχλήμα από ςξ κξιλιακό ςξίυχμα
0,5
4. Αμάμεινη χαοίχμ—ρπεομαςξζχαοίχμ ρε δξκιμ. ρχλήμα / 5. για γξμιμξπξίηρη
6. Ειραγχγή ζσγχςώμ ρςη μήςοα ςηπ γσμαίκαπ δια ςξσ ςοαυήλξσ

ε) Να βοείςε πξιεπ ημέοεπ καςαμήμιξσ κύκλξσ 32 ημεοώμ είμαι η κοίριμη πεοίξδξπ ρε
μια γσμαίκα. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
(μ.3)
Αταιοξύμε από ςξ ςέλξπ ςξσ κύκλξσ 14 ημέοεπ για μα βοξύμε πόςε γίμεςαι
η
Ωοθυλακιοππηξία: 32 — 14 = 18 ημέρα τοσ κύκλοσ
1
η

Αταιοξύμε από ςημ χξθσλακιξοοηνία 3 ημέοεπ :
18 — 3 = 15 ημέρα. Αμ έγιμε επατή
μέχρι και 3 ημέρες πριν, ςα σπερματοζωάρια είμαι ζωντανά και γξμιμξπξιξύμ ςξ χάοιξ.
Ποξρθέςξσμε ρςημ χξθσλακιξοοηνία 2 ημέοεπ επειδή ςξ ωάριο διατηρείται γόνιμο 24
η
με 28 ώρες μεςά ςημ χξθσλακιξοοηνία και 1 ημ. για αρτάλεια : 18 + 2 = 20 ημέρα
Άοα η κοίριμη πεοίξδξπ είμαι από ςημ 15η μέυοι ςημ 20η ημέοα.

1

0,5
0,5
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2. Α. α) Διαρςασοώμξμςαπ έμα τσςό μπιζελιάπ με μχβ άμθη με έμα με λεσκά άμθη πήοαμε

τσςά πξσ είυαμ όλα μχβ άμθη.
Να βοείςε :
i. ςι είδξσπ είμαι ςα γξμίδια (επικοαςή, σπξλειπόμεμα, ιρξδύμαμα) πξσ καθξοίζξσμ
ρςιπ μπιζελιέπ ςξ υοώμα ςχμ αμθέχμ.
Γξμίδιξ για μχβ : επικοαςέπ
γξμίδιξ για λεσκό : σπξλειπόμεμξ 0,5 (μ.1)
ii. ςξσπ γξμόςσπξσπ ςχμ δύξ γξμέχμ (τσςώμ ςηπ Ρ1) : ΜΜ , μμ
0,5 (μ.1)
iii. ςξσπ γξμόςσπξσπ ςχμ απξγόμχμ (τσςώμ ςηπ F1) κάμξμςαπ ςη ρυεςική διαρςαύοχρη.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η

Ρ1 : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :

ΜΜ
Μ

F1 : γξμόςσπξι :

Φ

μμ
μ

0,5

Μμ

(μ.1)
(μ.0,5)

β) Διαρςασοώμξμςαπ μεςανύ ςξσπ δύξ τσςά ςηπ F1 μα βοείςε :
i. ςξσπ γξμόςσπξσπ όλχμ ςχμ πιθαμώμ απξγόμχμ ςηπ F2.
ii. ςξσπ ταιμόςσπξσπ όλχμ ςχμ πιθαμώμ απξγόμχμ ςηπ F2.
iii. ςημ αμαλξγία ςχμ ταιμξςύπχμ ςηπ F2.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η

Ρ2 (δηλαδή F1) : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :

Μμ

Φ

Μ , μ

Μμ
Μ , μ

0,5

(μ.2)

F2 : γξμόςσπξι :
ΜΜ , Μμ , Μμ , μμ
0,5
ταιμόςσπξι : μχβ , μχβ , μχβ , λεσκό
0,25
αμαλξγία ταιμξςύπχμ : 3 μχβ : 1 λεσκό
(ή 75% μχβ : 25% λεσκά)

(μ.2)
(μ.1)
(μ.0,5)

Β. α) Να σπξλξγίρεςε ςημ πιθαμόςηςα μα γεμμηθεί μξρυαοάκι μαύοξσ υοώμαςξπ από ςη
διαρςαύοχρη μαύοξσ ςαύοξσ με αγελάδα πξσ έυει ςοίυχμα με αρποόμασοεπ κηλίδεπ.
Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η

Ρ : γξμόςσπξι :
Γαμέςεπ :
F1 : γξμόςσπξι :

Μ Μ
Μ Α
Δ Δ
υ
Δ Δ
Μ
Μ
Α
Δ
Δ , Δ
Μ Μ
Μ Α
Δ Δ , Δ Δ

Πιθαμόςηςα για μξρυαοάκι μαύοξσ υοώμαςξπ : 50%

0,5

(μ.1)

0,5

(μ.1,5)

0,5

(μ.1)

(ή 1/2)

(μ.0,5)

β) Να ρσμπληοώρεςε ρςξμ πιξ κάςχ πίμακα ςα τσλεςικά υοχμαςξρώμαςα πξσ σπάουξσμ
ρςα κύςςαοα πξσ αματέοξμςαι.
(μ.2)
ΓΑΜΔΣΗ
ΔΠΙΓΔΡΜΙΚΟ

ΣΑΤΡΟ

ΑΓΔΛΑΓΑ

Χ ή Υ

Χ

ΧΥ

ΧΧ

0,5

Η Διεσθύμςοια

Οι ειζηγηηές
Αθροδίηη Μαληκκίδοσ Β.Γ.Α
Υριζηιάνα Παπαπαραζκεσά-Πεηρίδοσ
Γεώργιος κοσρίδης

Δλέμη Φαπελή

ΛΤΚΔΗΟ ΟΛΔΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014

Βαζκόο

…………………

Οινγξάθσο

…………………

Υπνγξαθή

…………………

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ – ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
Μάζεκα:

Φπζηνγλσζηηθά

Φξόλνο:

1 ώξα

Τάμε: Α΄
Ηκεξνκελία:

26 Μαΐνπ 2014

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………… Τκήκα: …… Αξηζκόο: ……

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 (έληεθα) ζειίδεο.

ΟΓΖΓΗΔ
Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε, Α΄, Β΄ θαη Γ΄
ΜΔΡΟΣ Α΄ – Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο ηωλ 5 κνλάδωλ ε θαζεκηά.
Να απαληήζεηε Δ ΟΛΔ.
ΜΔΡΟΣ Β΄ – Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο ηωλ 10 κνλάδωλ ε θαζεκηά.
Να απαληήζεηε κόλν ΣΗ ΓΤΟ.
ΜΔΡΟΣ Γ΄ – Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο ηωλ 15 κνλάδωλ ε θαζεκηά.
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ.
Θα δηνξζώλνληαη νη πξώηεο εξωηήζεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ην δεηνύκελν αξηζκό από
θάζε κέξνο. Οη ππόινηπεο ζα αγλννύληαη. Γειαδή, αλ θάπνηνο/θάπνηα απαληήζεη ζην
Β΄ κέξνο όιεο ηηο εξωηήζεηο, ζα δηνξζωζνύλ νη δύν πξώηεο ζηε ζεηξά. ΓΔΝ ζα
δηνξζωζνύλ θαη νη ηξεηο, γηα λα επηιεγνύλ νη δύν θαιύηεξεο.




Να γξάςεηε κόλν κε πέλα κπιε.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (TIPEX).
Να γξάςεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !!!
1

ΜΕΡΟΣ Α- Απνηειείηαη από ηξεηο(3) εξωηήζεηο ηωλ 5 κνλάδωλ ε θαζεκηά.
Να απαληήζεηε ΣΕ ΟΛΕΣ.

1.

Λα ζπκπιεξώζεηε ζηε ζηήιε Α κε ηηο επεμεγήζεηο ηε ζσζηή νλνκαζία από ηε ζηήιε B.

Στήλη Α

Στήλη Β

1. Οξγαλίδηα παξαγσγήο ελέξγεηαο .........Γ......
2. Γελλεηηθά θύηηαξα
.........Β......
3. Τν άηνκν πνπ έρεη δηαθνξεηηθά
αιιειόκνξθα γνλίδηα
…....Η.......
4. Τν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
εθδειώλνληαη
.........Θ......
5. Αξζεληθέο γνλάδεο
….....Γ......
6. Τα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
ζέζεηο ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ
θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα ….....Ζ......
7. Θξεπηηθή νπζία
.........η.....
8. Τν ζύλνιν ησλ γνληδίσλ
.........Ε......
9. Τν άηνκν πνπ έρεη ίδηα αιιειόκνξθα
γνλίδηα
.........Δ.....
10. Θειπθέο γνλάδεο
..........Α....

Α. Ωνζήθεο
Β. Γακέηεο

(5 Κνλ.)

Γ. Μηηνρόλδξηα
Γ. Όξρεηο
Δ. Οκόδπγν άηνκν
η. Λεθηζίλε
Ε. Γνλόηππνο
Ζ. Αιιειόκνξθα γνλίδηα.
Θ. Φαηλόηππνο
Η. Δηεξόδπγν άηνκν

2. α) Σπκπιεξώζηε ηα δεηνύκελα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζνύλ ζην δηπιαλό πίλαθα.

(3.5 Μνλ.)

β) Τη δείρλεη ην πην πάλσ ζρήκα; Αξζεληθό ή ζειπθό γακέηε;

1.

Αθξόζσκα

2.

Ππξήλαο

3.

Θεληξόζσκα

4.

Κηηνρόλδξηα

5.

Θεθαιή

6.

Απρέλαο

7.

Οπξά

Αξζεληθό

γ) Πνηνο ν ξόινο ησλ νξγαληδίσλ κε ηνλ αξηζκό 4 ζην πην πάλσ ζρήκα;

(0.25 Κνλ.)
(0.5 Κνλ.)

Δίλαη ηα νξγαλίδηα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Δδώ γίλνληαη νη θαύζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα
κεγάια πνζά ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζπεξκαηνδσάξην γηα λα θηλείηαη πξνο ην σάξην γηα
λα γίλεη γνληκνπνίεζε.

δ) Πνηνο ν δηπιόο ξόινο ηνπ νξγαληδίνπ κε ηνλ αξηζκό 3 ζην πην πάλσ ζρήκα;

(0.5 Κνλ.)

ί) Παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην ζρεκαηηζκό ηεο νπξάο θαη ίί) ζηηο κεησηηθέο δηαηξέζεηο ηνπ

δπγσηνύ.
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ε) Πνηνο ν ξόινο ηνπ νξγαληδίνπ κε ηνλ αξηζκό 1 ζην πην πάλσ ζρήκα;

(0.25 Κνλ.)

Πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ ηηο κεκβξάλεο ηνπ σαξίνπ γηα λα εηζέιζεη ν
ππξήλαο

ηνπ

ζπεξκαηνδσαξίνπ

ζην

θπηηαξόπιαζκα

ηνπ

σαξίνπ

όπνπ

ζα

γίλεη

γνληκνπνίεζε.

3. α) Λα γξάςεηε δύν είδε θπηηάξσλ, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ πνπ πεξηέρνπλ
(ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξώπνπ).

(1 Κνλ.)

Σσκαηηθά θύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ 46 ρξσκαηζώκαηα, 23 δεύγε.
Γελλεηηθά θύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ 23 ρξσκαηζώκαηα.

β) Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί λα γξάςεηε πνηα δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ είλαη:
Α) Απηνζώκαηα…………1,2, θαη 3.. θαη Β) Φπιεηηθά………4……….. .

γ) Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ΔΗΓΟΣ

Αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ

(0.5 Κνλ.)

(1.5 Κνλ.)
ΕΔΥΓΖ ΟΚΟΙΟΓΩΛ ρξσκαηνζσκάησλ

Άλζξσπνο

46

23 Εεύγε νκόινγσλ

Αξαβόζηηνο

20

10 Εεύγε νκόινγσλ

Αζηαθόο

200

100 Εεύγε νκόινγώλ

Γξνζόθηια (θνηλή κύγα ησλ
θξνύησλ)

8

4 Εεύγε νκόινγώλ

60

30 Εεύγε νκόινγώλ

48

24 Εεύγε νκόινγσλ

Αγειάδα
Γνξίιαο

δ) Πνηνη ραξαθηήξεο είλαη θιεξνλνκηθνί; Λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα.

(1 Κνλ.)

Δίλαη νη ραξαθηήξεο πνπ κεηαβηβάδνληαη από ηνπο πξνγόλνπο ζηνπ απνγόλνπο κε γελεηηθό
πιηθό, ην DNA.Παξάδεηγκα: Φξώκα καηηώλ, δέξκαηνο, ύςνο, ζαιαζζαηκία.

ε) Πνηνη ραξαθηήξεο είλαη επίθηεηνη; Λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα.

(1 Κνλ.)

Δίλαη νη ραξαθηήξεο πνπ απνθηά ην άηνκν κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ θαη δε θιεξνλνκνύληαη γηαηί
δελ βξίζθνληαη ζην DNA. Παξάδεηγκα: Απώιεηα ελόο κέινπο ηνπ ζώκαηνο ιόγσ
δπζηπρήκαηνο. βακκέλα μαλζά καιιηά.

3

ΜΕΡΟΣ Β΄– Απνηειείηαη από ηξεηο(3) εξσηήζεηο ησλ 10 κνλάδσλ ε θαζεκηά.
Λα απαληήζεηε κόλν ζηηο ΓΥΟ.
4. α) Λα γξάςεηε θαηά πόζν ε πξόηαζε /δήισζε είλαη νξζή (Ο) ή ιαλζαζκέλε (Ι). (5 Κνλ.)
i) Τν αίκα ηεο κεηέξαο δελ αλακεηγλύεηαη κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θύεζεο.
.…Σ…
ii) Ζ Υπόθπζε είλαη αδέλαο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ εγθεθάινπ θαη παξάγεη ηηο
γνλαδνηξόπεο νξκόλεο.
…Σ….
iii) Ο θνηλόο εθθνξεηηθόο πόξνο (ν θνηλόο ζσιήλαο) ησλ νύξσλ θαη ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ
άλδξα είλαη ν νπξεηήηαο.
…Σ….
iv) Ο ππξήλαο ηόζν ηνπ σαξίνπ όζν θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ είλαη απινεηδήο.
…Σ….
v) Τα κνλνδπγσηηθά δίδπκα είλαη πάληα ηνπ ίδηνπ θύινπ.
…Σ….
vi) Ζ εγθπκνζύλε δηαξθεί ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 280-290 εκέξεο.
…Σ..…
vii) Τα δηδπγσηηθά δίδπκα είλαη πάληα δηαθνξεηηθνύ θύινπ.
….Ι….
viii) Τν κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε θαηαιιειόηεξε ηξνθή γηα ην λενγέλλεην, γηαηί πεξηέρεη ηηο
απαξαίηεηεο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαζώο θαη έηνηκα αληηζώκαηα.
…Σ….
ix) Ζ θξπςνξρία είλαη πάζεζε όπνπ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα
ηνπ αγνξηνύ κεηά ηε γέλλεζή ηνπ.
…Σ….
x) Οη θιεηζηέο ζάιπηγγεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κε γνληκνπνίεζε θαη θαηαθπγή ζηελ
Ηαηξηθώο Υπνβνεζνύκελε Γνληκνπνίεζε. (Η.Υ.Γ)
…Σ….
β) Λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά, ώζηε νη πξνηάζεηο λα δίλνπλ ην ζσζηό λόεκα.
(5 Κνλ.)
i) Τνθεηόο είλαη ε δηαδηθαζία εμόδνπ ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο.
ii) Δθηόο από ηα θπζηθά κέζα αληηζύιιεςεο ππάξρνπλ θαη ηα ηερλεηά, ηα νπνία κε ηε ζεηξά
ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ρεκηθά θαη κεραληθά. Τν αλδξηθό πξνθπιαθηηθό αλήθεη ζηελ θαηεγνξία
ησλ κεραληθώλ κέζσλ αληηζύιιεςεο, ελώ ην αληηζπιιεπηηθό ράπη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ρεκηθώλ κέζσλ αληηζύιιεςεο.
iii) Ο πιαθνύληαο είλαη ζπνγγώδεο ηζηόο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο ηζηνύο ηνπ εκβξύνπ θαη
είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζην ελδνκήηξην ηεο κεηέξαο. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο αιιά θαη ην
νμπγόλν (αέξην) από ηελ κεηέξα πεξλνύλ ζην έκβξπν από ην ζπνγγώδεο απηό όξγαλν.
Δπίζεο, νη άρξεζηεο νπζίεο θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, (CO2) (αέξην), πεξλνύλ από ην
αίκα ηνπ εκβξύνπ ζην αίκα ηεο κεηέξαο.
5. α) Πνηα είλαη ηα πξσηεύνληα θαη πνηα ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζην αξζεληθό
άηνκν;
(2 Κνλ.)
…Πξσηεύνληα: Αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ. Γεπηεξεύνληα: Αιιαγή
ηεο θσλήο, βαζεηά θσλή, αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ,
καζραιώλ θαη ην πξόζσπν. Έληνλε κπτθή αλάπηπμε.

β) Γξάςεηε ηηο δηαθνξέο ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.

Κέγεζνο
Σρήκα
Θίλεζε

Αξηζκόο

(2 Κνλ.)

Ωάξην

Σπεξκαηνδσάξην

Κεγαιύηεξν ή 0,125mm
Σθαηξηθό
Κόλν κε ηελ βνήζεηα ησλ
βιεθαξίδσλ ησλ σαγσγώλ θαη
πνιύ αξγά
1 από θάζε σνζήθε (ζπλήζσο)
θάζε 28 εκέξεο.

Κηθξόηεξν ή 0,06mm
Υδξνδπλακηθό, ζηελόκαθξν.
Από κόλν ηνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο
νπξάο, απηνθίλεζε θαη γξήγνξα.
Δθαηνκκύξηα θαη ζπλερώο.
4

γ) Σην ζρήκα θαίλνληαη όςεηο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη
αξηζκνί 2 κέρξη 8.
( 3.5 Μνλ.)

1
.
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6

7
.

88.
8
.

1.

Οπξνδόρνο θύζηε

2.

πεξκαηνδόρνο θύζηε.

3.

Πξνζηάηεο αδέλαο

4.

πεξκαηηθόο πόξνο

5.

Δπηδηδπκίδα

6.

Όζρεν

7.

Οπξήζξα

8.

Όξρηο

7
.
δ) Σαο δίλεηαη ην αθόινπζν ζρήκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ νξκνληθό έιεγρν ηνπ γελλεηηθνύ
.

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. Σε ηη αλαθέξνληαη νη αξηζκνί 1,2,3,4,5,6,7,8 θαη ε F.S.H., ε L.H.,
ε Οξκόλε Α, ε Οξκόλε Β θαη ην Γ ηνπ εγθεθάινπ;
(2.5 Μνλ.)

Γ.

1,2.
3-5.
6.
7-8.

Οξκόλε A

Οξκόλε Β

Φώξνο πνπ
γίλνληαη
ηα
γεγνλόηα
1-8

Αλάπηπμε ωνζπιαθίνπ
Καη ωξίκαλζε ωαξίνπ
Ωνζπιαθηνξξεμία
Ωρξό ζωκάηην

Ωνζήθε

FSH.

Ωνζπιαθηνηξόπνο

LH.

Ωρξηλνηξόπνο

Οξκόλε A

Οηζηξαδηόιε

Οξκόλε Β

Πξνγεζηεξόλε

Γ ηνπ

Τπόθπζε

εγθεθάινπ

5

6. α) Τν αίκα ηεο κεηέξαο αλακεηγλύεηαη ή όρη κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θύεζεο; Λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

(2 Κνλ.)

Όρη. Θάηη ηέηνην ζα είρε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ην αλαπηπζζόκελν έκβξπν. Θα πάζαηλαλ
ξήμε ηα ιεπηά επαίζζεηα αηκνθόξα αγγεία ηνπ ιόγσ ηεο κεγάιεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο ηεο
κεηέξαο ζε ζρέζε κε απηή πνπ κπνξνύλ λα αληέμνπλ ηα δηθά ηνπ αλαπηπζζόκελα αγγεία.
Δπίζεο γηα λα κελ κεηαθέξνληαη ηπρώλ κηθξόβηα, αζζέλεηεο από ηελ κεηέξα ζην έκβξπν.

β) Πνηα πξέπεη λα είλαη ε δηαηξνθή ηεο εγθύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ζε ζεξκίδεο,
ζξεπηηθέο νπζίεο αιιά θαη πνηα είδε ηξνθώλ πξέπεη λα θαηαλαιώλεη γηα λα ηηο εμαζθαιίδεη ;
(2 Κνλ.)
Θερμιδικές ανάγκες ΌΦΙ διπλάζιες από όηι ζσνήθως(1900-2000) αλλά μόνο 2500-3000 θερμίδες.
Απαξαίηεηεο όιεο νη νκάδεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ: πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ην δηαηηνιόγην ηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θξέαο, ςάξη, απγά, γάια, θξνύηα
θαη ιαραληθά. Απαξαίηεηα ζπκπιεξώκαηα ζηδήξνπ, αζβεζηίνπ θαη θνιηθνύ νμέσο.

γ) Πόζα θαη πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηνπ ηνθεηνύ; Λα ηα απαξηζκήζεηε θαη λα γξάςεηε ηη γίλεηαη
ζην θάζε ζηάδην κε ιεπηνκέξεηα.
(2 Κνλ.)
Ο ηνθεηόο ρσξίδεηαη ζε ηξηα ζηάδηα:
1) Γηαζηνιή ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ειαθξηέο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο,ξήμε ηνπ ακληαθνύ
ζάθνπ.
2) Έληνλεο θαη ζπρλέο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο θαη ησλ θνηιηαθώλ κπώλ εμώζεζε ηεο θεθαιήο ηνπ
λενγλνύ νινθιήξσζε ηεο εμόδνπ ηνπ λενγλνύ θόςηκν θαη δέζηκν ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ αλαπλνή
ηνπ λενγλνύ (απόηνκε CO2 ζην αίκα ηνπ λενγλνύ)
3) Απνθόιιεζε θαη έμνδν ηνπ πιαθνύληα.

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηε ζηήιε Α κε ηηο επεμεγήζεηο, ηε ζσζηή νλνκαζία από ηε ζηήιε B.
(2.5 Κνλ.)
Α

Β

1. Δλδνκήηξην ζπείξακα

Β

Α. Φεκηθό κέζν αληηζύιιεςεο

2. Γηαθνπηόκελε ζπλνπζία

Γ

Β. Κεραληθό κέζν αληηζύιιεςεο

3. Αληηζπιιεπηηθό ράπη

Α

Γ. Ζ έμνδνο ζπέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ύπλνπ

4. Ολείξσμε

Γ

Γ. Φπζηθό κέζν αληηζύιιεςεο

5. Δπηδηδπκίδα

η

Δ. Σσιήλεο πνπ ελώλνπλ ηα λεθξά κε ηελ νπξνδόρν θύζηε.

6. Οπξεηήξεο

Δ

Ση. Πεξηειηγκέλνο ζσιήλαο 6 m πεξίπνπ
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ε) Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

(1.25 Κνλ.)

2.

Πιαθνύληαο
Οκθάιηνο ιώξνο

3.

Έκβξπν

4.

Ακληαθόο ζάθνο

5.

Ακληαθή θνηιόηεηα

1.

ζη) Πνηόο είλαη ν ξόινο ηνπ ζηνηρείνπ 5;
(0.25 Κνλ.)
Δίλαη ν ρώξνο όπνπ αλαπηύζζεηαη ην ’εκβξπν. Ζ αμνιακή κοιλόηηηα και περιέτει ένα
σγρό, ηο αμνιακό σγρό ποσ είναι για ηην προζηαζία ηοσ εμβρύοσ από κησπήμαηα , πιέζεις,
αλλαγές ηης θερμοκραζίας, και αθσδάηωζη.

----------------------------------------------------

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ 15 κνλάδσλ ε θαζεκηά.
Λα απαληεζεί ΚΟΛΟ Ζ ΚΗΑ.

7. α) Σαο δίλεηαη ην ζρήκα ηνπ ζειπθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σπκπιεξώζηε ηα δεηνύκελα
ζηνλ πίλαθα.

(3.5 Κνλ.)

2.

άιπηγγα ή ωαγωγόο
Ωάξην

3.

Ωνζήθε

4.

Δλδνκήηξην ή κήηξα

5.

Σξάρεινο

6.

Κόιπνο

7.

Αηδίν

1.

β) Πνηα είλαη ηα επηκέξνπο κέξε ηνπ 7;

(0.75 Κνλ)

ί) Κηθξά ρείιε , ίί) Κεγάια ρείιε θαη ίίί) Θιεηηνξίδα .
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γ) Σπκπιεξώζηε ηα θελά ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί ζην δηπιαλό πίλαθα.
1.

Εειαηηλώδεο πεξίβιεκα

2.

Ππξήλαο

3.

Θπηηαξόπιαζκα κε ιεθηζίλε

4.

Θπηηαξηθή κεκβξάλε

5.

Ιεθηζηθή κεκβξάλε

(2.5 Κνλ.)

δ) Από ηη απνηειείηαη θαη ηη εμαζθαιίδεη ην νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 3 ζην πνηό πάλσ ζρήκα;
(0.75 Κνλ.)
Τν θπηηαξόπιαζκα απνηειείηαη από ιεθηζίλε θαη πξσηεΐλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
δπγσηνύ κε ηηο κηησηηθέο δηαηξέζεηο κέρξη ηελ εκθύηεπζε ηνπ ζην ελδνκήηξην.
ε) Γηαηί ην νξγαλίδην κε αξηζκό 2 είλαη πνιύ ζεκαληηθό; Από ηη απνηειείηαη;

(0.5 Κνλ.)

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό ην νπνίν θαζνξίδεη όιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ λένπ νξγαληζκνύ. Απνηειείηαη από
DNA θαη ηζηόλεο (ηα ρξσκαηνζώκαηα).
ζη) Σαο δίλεηαη ν πην θάησ θαηακήληνο θύθινο 34 εκεξώλ. Λα ζεκεηώζεηε ζε πνηεο κέξεο ηνπ
θύθινπ απηνύ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ηα πην θάησ ζεκαληηθά γεγνλόηα.

0

5

10

15

20

25

(3 Κνλ.)

34

ί) Ωνξξεμία: ………20……………………………………………………………………………
ίί) Έκκελε ξύζε: ……0-5……………………………………………………………………………….
ίίί) Θξίζηκε πεξίνδνο………17-22 …………………………………………………………….
δ) Πόζνο είλαη ν ρξόλνο δσήο: α) ηνπ σαξίνπ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο κεηά ηελ
σνξξεμία; β) ν ρξόλνο δσήο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ κέζα ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο
κεηά ηελ εθζπεξκάησζε;
(1 Κνλ.)
α) 24 ώξεο (Κία κέξα) β) 72 ώξεο (ηξείο κέξεο).
ε) Τη είλαη ε θίκσζε; Πώο αληηκεησπίδεηαη; Γηα πνηνπο άιινπο ιόγνπο κπνξεί λα γίλεηαη; (1.5 Κνλ.)
Δίλαη ε θαηάζηαζε θαη ηελ νπνία ην άλνηγκα ηεο αθξνπόζζεο είλαη πνιύ κηθξό θαη δελ
αθήλεη λα ηξαβερηεί πξνο ηα πίζσ γηα λα θαλεί ν βάιαλνο. Αληηκεησπίδεηαη κε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε-πεξηηνκή. Κπνξεί λα γίλεηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο αιιά θαη γηα
ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο.
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ζ) Ζ θξπςνξρία ζε πνηα ειηθία ηνπ αγνξηνύ κπνξεί λα εκθαληζηεί; Πνηα ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη
ζηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ θξπςνξρία; Πνην ην πηζαλό απνηέιεζκα από ηε κε ζεξαπεία ηεο θαη
γηαηί;

(1.5 Κνλ.)

Δίλαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο δελ
θαηεβαίλνπλ ζηε ζσζηή ζέζε, ην όζρεν θαη παξακέλνπλ ζηε θνηιηαθή ρώξα, πξίλ ή
κεηά ηελ γέλλεζε. Δπεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο. Σηείξσζε γηαηί ε
ςειή ζεξκνθξαζία ζηελ θνηιηαθή ρώξα θαηαζηξέθεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα.

---------------------------------------------

8. α) ί) Σαο δίλεηαη ε πην θάησ εηθόλα. Σπκπιεξώζηε ηα θελά Α, Β θαη Γ ζηνλ πίλαθα.
(0.75 Κνλ.)
Α.

Κίησζε

Β.

Κείσζε

Γ.

Απηνδηπιαζηαζκόο ηνπ DNA

ίί) Πόζα ζπγαηξηθά θύηηαξα έρνπκε ζηελ πεξίπησζε A ...2.. θαη πόζα ζπγαηξηθά
θύηηαξα έρνπκε ζηελ πεξίπησζε B; ..4....
(0.5 Κνλ.)
ίίί) Πόζεο δηαηξέζεηο έρνπκε ζηελ πεξίπησζε A θαη πόζεο δηαηξέζεηο έρνπκε ζηελ
πεξίπησζε B;
Σηελ πεξίπησζε A έρνπκε κία δηαηξέζεηο θαη ζηε Β πεξίπησζε έρνπκε δύν δηαηξέζεηο.
(0.5 Κνλ.)
ίλ) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε ζρέζε κε ην
κεηξηθό θύηηαξν ζηελ πεξίπησζε A Ο ίδηνο κε ην κεηξηθό.
(0.5 Κνλ.)
λ) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε ζρέζε κε ην
κεηξηθό θύηηαξν ζηελ πεξίπησζε B; Ο κηζόο αξηζκόο .
(0.5 Κνλ.)
β) Σε πνηα θαηεγνξία θπηηάξσλ γίλεηαη ε κίησζε θαη ζε πνηα θαηεγνξία θπηηάξσλ γίλεηαη ε
κείσζε; Λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε θαηεγνξία.
Κίησζε γίλεηαη ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα παξάδεηγκα αλαπιήξσζε ησλ θπηηάξσλ πνπ πεζαίλνπλ
. (0.5 Κνλ.) Κείσζε γίλεηαη ζηηο γνλάδεο .παξάδεηγκα παξαγσγή γακεηώλ. (0.5 Κνλ.)
γ) ί) Τη είλαη ε απηνζσκαηηθή θιεξνλνκηθόηεηα;
(0.5 Κνλ.)
Ζ κεηαβίβαζε ησλ ραξαθηήξσλ ησλ πξνγόλσλ ζηνπο απνγόλνπο ηνπο. .............. .
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ίί) Γώζηε δύν παξαδείγκαηα γνληδίσλ απηνζσκαηηθή θιεξνλνκηθόηεηα.
Α) Τν γνλίδην γηα ηελ ζαιαζζαηκία, θαη Β) Τν γνλίδην γηα ηνλ αιθηζκό.
ίίί) Τη είλαη ν αιθηζκόο;

(0.5 Κνλ.)
(0.5 Κνλ.)

Δίλαη ε θιεξνλνκηθή αζζέλεηα πνπ ζε νκόδπγν άηνκν δελ παξάγεηαη θαλνληθή πνζόηεηα κειαλίλεο
ζην δέξκα.

ίλ) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αηόκνπ κε αιθηζκό θαη από ηη πξέπεη λα πξνζέρεη;
(0.5 Κνλ.)
Τν αιθηθό άηνκν έρνπλ άζπξν δέξκα, άζπξεο ηξίρεο θαη θόθθηλε ίξηδα ζηα κάηηα.
Τα άηνκα απηά πξέπεη λα πξνζέρνπλ από ηελ έθζεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο ζην ήιην.
λ) Δάλ ην Α είλαη ην γνλίδην γηα θαλνληθή παξαγσγή κειαλίλεο θαη α είλαη ην παζνινγηθό γνλίδην
γηα ηε κε παξαγσγή κειαλίλεο λα θάλεηε: α) ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν νκόδπγσλ αηόκσλ, ηνπ
ελόο γηα ην επηθξαηέο θαη ηνπ άιινπ γηα ην ππνιεηπόκελν. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή
ηε δηαζηαύξσζε; Λα ηνλ δηαηππώζεηε.
(2 Κνλ.)
ΑΑ
Α

Φ

αα

Γακέηεο :
α
Πξώηε Θπγ. (F1) Όια εηεξόδπγα
Αα (Γνλόηππνο)
Όια πγηή(θαηλόηππνο)
Πξώηνο λόκνο ηνπ Κέληει. Γηα νξηζκό δεο ζειίδα 53 ηνπ βηβιίνπ πέκπηε παξάγξαθν ζηα
αξηζηεξά.
θαη β) ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν απνγόλσλ ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο. Πνηνο λόκνο ηνπ
Mendel ηζρύεη ζε απηή ηε δηαζηαύξσζε; Λα ηνλ δηαηππώζεηε.
(3Κνλ.)
Πξώηε Θπγ. (F1)
Γακέηεο :

Αα
Α,α

Φ

Αα
Α,α

Γεύηεξε Θπγαηξ. (F1) ΑΑ, Αα, Αα, αα
Γεύηεξνο λόκνο ηνπ Κέληει ή λόκνο ηνπ Γηαρσξηζκνύ. Γηα νξηζκό δεο ζειίδα 53 ηνπ βηβιίνπ
δεύηεξε παξάγξαθν ζηα δεμηά.
................................................................................................................................................
.............
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..
δ) Τη είλαη ε αηκνζθαηξίλε; Από ηη απνηειείηαη ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο; Πνύ βξίζθεηαη θαη πνηνο
ν ξόινο ηεο;
(2 Κνλ.)
Δίλαη ζηδεξνύρα νπζία πάλσ ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ ζε όια
ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο Απνηειείηαη από δύν αιπζίδεο α θαη δύν αιπζίδεο β θαηά δεύγε όκνηα
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ζηδεξνύρα νπζία αίκε.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
10

ε) Πνηα ζα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο β κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ζε άηνκν πνπ είλαη νκόδπγν; Πνηα ε
αληηκεηώπηζή ηεο;
(2.25 Κνλ.)
Τα ζπκπηώκαηα είλαη : Ιόγσ ηνπ πξόσξνπ ζαλάηνπ ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ν κπειόο ησλ
νζηώλ πξνζπαζεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα λεθξά εξπζξά αηκνζθαίξηα κε απνηέιεζκα ηελ
δηόγθσζε ηεο ζπιήλαο θαη ησλ νζηώλ. Σπκπηώκαηα είλαη ε έληνλε σρξόηεηα ν ειαθξόο
ίθηεξνο, θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζώκαηνο, αδπλακία θαη εύθνιε θνύξαζε.
Αληηκεησπίδεηαη κε κεηαγγίζεηο αίκαηνο θάζε 4-6 εβδνκάδεο θαη απνζηδήξσζε ηνπ νξγαληζκνύ
κε εηδηθά θάξκαθα.
.

ΤΔΙΟΣ
Ο ΓΗΔΥΘΥΛΤΖΣ

Αλδξέαο

Ινΐδνπ
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ΛΤΚΓΙΟ ΙΔΑΛΙΟΤ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΓ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΓ ΓΞΓΣΑΓΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: Φοζημγκςζηηθά
ΣΑΞΗ: Α’ Λοθείμο

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιμοκίμο 2014
ΔΙΑΡΚΓΙΑ: 1 ώνα
ΒΑΘΜΟ: .....................................

Οκμμαηεπώκομμ μαζεηή/μαζήηνηαξ: ……………………………………………………………………………………………………
Σμήμα: …………………

ΑΡ.: …………………

Σμ πανόκ ελεηαζηηθό δμθίμημ απμηειείηαη από ηνία μένε Α, Β, Γ θαη βαζμμιμγείηαη με 50 μμκάδεξ.
Οη απακηήζεηξ κα γνάθμκηαη πάκς ζημ δμθίμημ ημ μπμίμ ζα επηζηναθεί ζημ ηέιμξ ηεξ ελέηαζεξ.
Σμ ελεηαζηηθό δμθίμημ απμηειείηαη από 9 ζειίδεξ.

ΜΓΡΟΣ Α’: Να απακηήζεηε ζε ΟΛΓΣ ηης ερωηήζεης 1,2,3. Κάζε ζωζηή απάκηεζε
βαζμοιογείηαη με 5 μοκάδες.

1. Σμ πημ θάης ζπεδηάγναμμα πανμοζηάδεη ημ ζπενμαημδςάνημ ημο ακζνώπμο.
α) Να μκμμάζεηε ηα μένε 1, 2, 3 θαη 4 ζημ πημ θάης ζπεδηάγναμμα.

(μοκ.4)

1. Οονά ή θοηηανόπιαζμα
2. Μηημπόκδνηα
3. Πονήκαξ
4. Αθνόζςμα

β) Πμημ ζθμπό ελοπενεηεί ε πανμοζία μεγάιμο ανηζμμύ μηημπμκδνίςκ ζημ ζπενμαημδςάνημ;
(μοκ.1)
Γηα παναγςγή μεγάιςκ πμζμηήηςκ εκένγεηαξ γηα ηεκ θίκεζε ημο ζπενμαημδςανίμο.
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2. α) Να γνάρεηε ηη παναζηάκμοκ ηα Α, Β, Γ, Δ ζημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ημο άκηνα;

(μοκ.4)

Α. πενμαηηθόξ πόνμξ
Β. Πνμζηάηεξ αδέκαξ ή Αδέκεξ Cowper
Γ. Όζπεμ
Δ. Όνπηξ

β) Να γνάρεηε ημ δηπιό νόιμ ηεξ μονήζναξ ζημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ημο άκδνα.

(μοκ.1)

Απμβμιή μύνςκ
Απμβμιή πενμαημδςανίςκ

3. α) Να γνάρεηε ημοξ δύμ (2) θύνημοξ ηνόπμοξ μεηάδμζεξ ημο ημύ ημο AIDS.

(μοκ.3)

I. Με μμιοζμέκμ αίμα θαη ηα πανάγςγα ημο

II.

Με ζελμοαιηθή επαθή με μμιοζμέκμ αίμα από ημκ ηό μεηαλύ ηςκ μμμθοιόθηιςκ ή
εηενόθηιςκ

β) Να γνάρεηε δύμ (2) ηνόπμοξ ζοκεζηζμέκεξ θμηκςκηθήξ επαθήξ με ημοξ μπμίμοξ μ ηόξ δεκ
μεηαδίδεηαη.
(μοκ.2)
I.

Υεηναρία

ΙΙ. Φηιί
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ΜΓΡΟΣ Β’: Να απακηήζεηε μόκο ζηης ΔΥΟ από ηης ΤΡΓΙΣ ερωηήζεης. Κάζε ερώηεζε
βαζμοιογείηαη με 10 μοκάδες.

1. α) Να ελεγήζεηε ημκ όνμ «αιιειόμμνθα γμκίδηα».

(μοκ.1)

Σα γμκίδηα πμο βνίζθμκηαη ζηηξ ακηίζημηπεξ ζέζεηξ ηςκ μμόιμγςκ πνςμμζςμάηςκ θαη
ειέγπμοκ ημκ ίδημ παναθηήνα
β) Από ηε δηαζηαύνςζε δύμ θοηώκ μπηδειηάξ πήναμε 75 θοηά με ζπένμαηα θίηνηκμο
πνώμαημξ θαη 24 θοηά με ζπένμαηα πνάζηκμο πνώμαημξ.
Κ : γμκίδημ οπεύζοκμ γηα ηεκ εμθάκηζε ημο θίηνηκμο πνώμαημξ
θ : γμκίδημ οπεύζοκμ γηα ηεκ εμθάκηζε ημο πνάζηκμο πνώμαημξ
(η) Να γίκεη ε δηαζηαύνςζε θαη κα γνάρεηε ηε θαηκμηοπηθή θαη γμκμηοπηθή ακαιμγία. (μοκ.4)
P2 Κθ x Κθ
γ2

K, k

K, k

F2

ΚΚ Κθ Κθ θθ
Φαηκμηοπηθή ακαιμγία
3 θίηνηκα : 1 πνάζηκμ
1 μμόδογμ ΚΚ : 2 εηενόδογα Κθ : 1 μμόδογμ θθ
Γμκμηοπηθή ακαιμγία
ή 2 μμόδογα : 2 εηενόδογα

( ηη) Να μκμμάζεηε ημ κόμμ ημο Mendel πμο ηζπύεη ζηεκ δηαζηαύνςζε ηεξ πημ πάκς
ενώηεζεξ θαη κα ημκ δηαηοπώζεηε.
(μοκ.2)
ος
Ο 2 κόμος ηοσ Mendel ή κόμος ηοσ Δηατωρηζμού
Καηά ηε δηαζηαύρωζε ηωκ εηερόδσγωκ αηόμωκ ηες F1 γεκεάς εμθακίδεηαη
δηατωρηζμός ηωκ ταραθηήρωκ ποσ είτακ ακαμεητζεί προεγοσμέκως

γ) Να γνάρεηε ηνεηξ (3) δηαθμνέξ μεηαλύ ςανίμο θαη ζπενμαημδςνίμο.
Ωάρηο

(μοκ.3)

Σπερμαηοδωάρηο

Μεγέζε:

Μεγαιύηερο θαη ζθαηρηθό

Μηθροζθοπηθό

Κίκεζε:

Δεκ θηκείηαη, δεκ έτεη οσρά

Κηκείηαη, έτεη οσρά

Αρηζμό:

1 ζε θάζε θαηαμήκηο θύθιο

Γθαηομμύρηα ζε θάζε εθζπερμάηωζε
ή μεγάιος αρηζμός
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2. Ο πημ θάης πίκαθαξ ακαθένεηε ζηηξ μνμόκεξ πμο ειέγπμοκ ημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ημο άκηνα.
α)ομπιενώζηε ηα θεκά ζημκ πίκαθα.
ΟΡΜΟΝΗ

(μοκ.4)

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΡΑΗ

Όνπεηξ

Ωμζοιαθημηνόπμξ

β) Να γνάρεηε ηα μένε ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ημο άκδνα πμο πανάγμοκ εθθνίμαηα. (μοκ.2)
i.

iii.

ii.

iv.

γ) Ακαθένεηε ημ νόιμ ηςκ πημ θάης ζημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ημο άκηνα:
i. Όνπεηξ:

(μοκ.1)

ii. Όζπεμ:

(μοκ.1)

δ) Να ελεγήζεηε ηη είκαη ε θνορμνπία θαη γηα πμηό ιόγμ επηβάιιεηαη ε ζεναπεία ηεξ πάζεζεξ
αοηήξ;
(μοκ.2)
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3. α) Να γνάρεηε ηα μένε πμο ακηηπνμζςπεύμοκ ηα γνάμμαηα Α, Β, Γ, Δ θαη Γ ζημ ζπήμα πμο
αθμιμοζεί:

(μοκ.5)

Α. …………………………………………………………
Β. …………………………………………………………
Γ. …………………………………………………………
Δ. …………………………………………………………
Γ. …………………………………………………………

β) Πμημξ είκαη μ νόιμξ ηςκ αθόιμοζςκ μενώκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγθομμζύκεξ;
i.

ii.

(μοκ.2)

πιαθμύκηαξ

αμκηαθό ογνό

γ) Να ακαθένεηε δύμ (2) ιόγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ ημ μεηνηθό γάια ζεςνείηαη ε πημ θαηάιιειε
ηνμθή γηα ημ κεμγέκκεημ.
(μοκ.2)
i.

ii.
δ) Ακαθένεηε δύμ ηεπκεηά μέζα ακηηζύιιερεξ.
i.

(μοκ.1)
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ii.
ΜΓΡΟΣ Γ
Να απακηήζεηε μόκο ζηε ΜΙΑ από ηης ΔΥΟ ερωηήζεης. Κάζε απάκηεζε βαζμοιογείηαη με
15 μοκάδες.

1. ηα ναπακάθηα ημ γμκίδημ Κ νοζμίδεη ημ θόθθηκμ πνώμα εκώ ημ αιιειόμμνθμ ημο Λ ημ

ιεοθό πνώμα. Δηαζηαονώκμομε μμόδογα ναπακάθηα με θόθθηκμ πνώμα με μηα άιιε μμόδογε
πμηθηιία με άζπνμ πνώμα. ηε ζογαηνηθή F1 όιμη μη απόγμκμη έπμοκ μςβ πνώμα.
α) Να γνάρεηε ημοξ γμκόηοπμοξ ηςκ θόθθηκςκ θαη ιεοθώκ αηόμςκ πμο δηαζηαονώζεθακ.
Γμκόηοπμξ Κόθθηκςκ αηόμςκ:

(μοκ.1)

Γμκόηοπμξ Λεοθώκ αηόμςκ:
β) Να γίκεη ε δηαζηαύνςζε θαη κα γνάρεηε ηε θαηκμηοπηθή θαη γμκμηοπηθή ακαιμγία. (μοκ.4)

γ) Να μκμμάζεηε ημ είδμξ ηεξ θιενμκμμηθόηεηαξ πμο ηζπύεη ζηεκ πημ πάκς δηαζηαύνςζε.
(μοκ.1)

δ) Να μκμμάζεηε θαη κα δηαηοπώζεηε ημκ κόμμ ημο Μέκηει πμο ηζπύεη ζηεκ πημ πάκς
δηαζηαύνςζε.
(μοκ.3)

ε) Ο πμκηηθόξ έπεη ζε θάζε ζςμαηηθό ημο θύηηανμ 40 πνςμαημζώμαηα.

(μοκ.3)

Δώζηε ημκ ανηζμό ηςκ πνςμαημζςμάηςκ πμο:
i. παίνκεη μ πμκηηθόξ από ημκ ανζεκηθό γμκέα ημο:
ii. οπάνπμοκ ζημ ςάνημ ημο ζειοθμύ πμκηηθμύ:
iii. οπάνπμοκ ζημ δογςηό ημο πμκηηθμύ:
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ζη) Σα ζπήμαηα πμο αθμιμοζμύκ πανμοζηάδμοκ δομ είδε θοηηανηθήξ δηαίνεζεξ.

i.

Να μκμμάζεηε ημ είδμξ ηεξ θοηηανηθήξ δηαίνεζεξ πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα Α θαη κα
γνάρεηε δύμ ιόγμοξ πμο ηα ακζνώπηκα θύηηανα δηαηνμύκηαη με αοηό ημκ ηνόπμ.
(μοκ.1,5)

ii.

Να μκμμάζεηε ημ είδμξ ηεξ θοηηανηθήξ δηαίνεζεξ πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα Β θαη κα
γνάρεηε ζε ηη ελοπενεηεί αοηό ημ είδμξ ηεξ θοηηανηθήξ δηαίνεζεξ.
(μοκ. 1,5)
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2. Σμ ζπήμα πμο αθμιμοζεί πανμοζηάδεη ημ θαηκόμεκμ ηεξ ςμζοιαθημννελίαξ.
α) Να μκμμάζεηε ηα μένε Α, Β θαη Γ.

(μοκ. 3)

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

β) Πμηα μνμόκε πνμθαιεί ημ θαηκόμεκμ ηεξ ςμζοιαθημννελίαξ;

(μοκ.1)

γ) Ακ μ θαηαμήκημξ θύθιμξ πενηιαμβάκεη 28 μένεξ, πμηα μένα ζομβαίκεη ε ςμζοιαθημννελία;
(μοκ.1)

δ) Να γνάρεηε ηε δνάζε ηςκ αθόιμοζςκ μνμμκώκ ζηε γοκαίθα θαηά ημκ θαηαμήκημ θύθιμ:
i.μηζηναδηόιε

ii. πνμγεζηενόκε

(μοκ.1)

(μοκ.2)

8

ε) Να γνάρεηε ηα δεοηενεύμκηα παναθηενηζηηθά ηεξ γοκαίθαξ.

(μοκ.1,5)

ζη) Ση είκαη ε έμμεκε νύζε (πενίμδμξ) θαη πόηε ζομβαίκεη ζε θαηαμήκημ θύθιμ 28 εμενώκ;
(μοκ.1,5)

δ) (i) Η Υνηζηίκα θαη μ Πακαγηώηεξ είκαη δίδομα. Να ελεγήζεηε πώξ έπμοκ δεμημονγεζεί θαη
πμηεξ είκαη μη ζπέζεηξ μμμηόηεηαξ ημοξ.
(μοκ.2)

(ii) ε πμημ όνγακμ ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηεξ γοκαίθαξ γίκεηαη ε γμκημμπμίεζε ημο
ςανίμο θαη ζε πμημ όνγακμ γίκεηαη ε ακάπηολε ημο εμβνύμο;
(μοκ. 2)

Η Δηεοζύκηνηα
μθμύιια Απενηώημο
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ΛΑΝΙΣΔΙΟ ΛΤΚΔΙΟ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2014

ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΥΡΟΝΟ: 08.00 π.μ. – 10.00 π.μ

Ολνκαηεπώλπκν:………………………………………………………..............….
Τκήκα: …………

Αξηζκόο: ………....

Βαζκόο: ……....………….................

ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάθεηε μόνο με μπλε πένα.
Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού.
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από επηά ( 7 ) ζελίδερ.
ΜΔΡΟ Α΄:
Να απανηηθούν ΟΛΔ οι επωηήζειρ.
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 5 (πένηε) μονάδερ.
1. Να γξάςεηε πνηνο ηξόπνο δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ (κείσζε ή κίησζε) ηζρύεη γηα θαζεκηά από ηηο πην
θάησ πξνηάζεηο:
μον.5
Α) Δμππεξεηεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ …..ΜΙΣΩΗ
Β) Γίλεη ζπγαηξηθά θύηηαξα, κε αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ίζν κε ηνλ αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ
κεηξηθνύ …..ΜΙΣΩΗ…..
Γ) Γίλεηαη ζηα θύηηαξα πνπ ζα δώζνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα ............ΜΕΙΩΗ……
Γ) Γίλεη ζπγαηξηθά θύηηαξα κε ην κηζό αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ην
κεηξηθό θύηηαξν ............ΜΕΙΩΗ...............
Δ) Οδεγεί ζηε δεκηνπξγία δύν ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ .........ΜΙΣΩΗ...............

2.

α) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεtαδίδεηαη ν ηόο ηνπ ΑIDS και δύν (2) ηξόπνπο
κε ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί.
Μεηαδίδεηαη:
(2 από ηα πην θάησ)
-κεηάδνζε κε κνιπζκέλν αίκα ή παξάγσγα κνιπζκέλνπ αίκαηνο
-κεηάδνζε κε κνιπζκέλεο ζύξηγγεο ή θνηλή ρξήζε ζπξηγγώλ (ηνμηθνκαλείο)
- κεηάδνζε από ηε κνιπζκέλε έγθπν κεηέξα ζην παηδί ηεο θαηά ηελ εγθπκνζύλε ή ηνθεηό
- κεηάδνζε από ηε κνιπζκέλε κεηέξα ζην παηδί ηεο θαηά ην ζειαζκό
-κεηάδνζε από κνιπζκέλν άηνκν θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή κεηαμύ εηεξνθπιόθηισλ ή
νκνθπιόθηισλ αηόκσλ.

μον.4

Δε κεηαδίδεηαη:
(2 από ηα πην θάησ)
-κε ην θαγεηό ή κε νηθηαθά ζθεύε
-από ηηο ηνπαιέηεο
-από ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο , ζάιαζζα, πηζίλεο
-από ηα θαηνηθίδηα δώα
-κε ηε ρεηξαςία θαη γεληθά κε ηε ζπλεζηζκέλε θνηλσληθή επαθή
-κε ηηο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν
-κε ην ζάιην, δάθξπα, ηδξώηα, νπξα
β) Πνηα θύηηαξα πξνζβάιιεη ν ηόο ηνπ AIDS;

μον.1

-ηα ιεκθνθύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ

3.

α) Να νλνκάζεηε ην ζειπθό γακέηε πνπ θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα θαη λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε
αξηζκνύο 1 κέρξη 4.

μον.2.5

ζειπθόο γακέηεο: …..σάξην…..

1: ..........θπηηαξόπιαζκα..............................................
2: ..........ππξήλαο ........................................................
3: ..........θπηηαξηθή κεκβξάλε ..................................
4: ...........δειαηηλώδεο πεξίβιεκα ............................
β) i) Να εμεγήζεηε πώο ν αξζεληθόο γακέηεο εηζρσξεί ζην ζειπθό, θαηά ηε γνληκνπνίεζε.

μον.1.5

Σν πξώην ζπεξκαηνδσάξην πνπ θηάλεη ζην σάξην, ηξππά ην δειαηηλώδεο πεξίβιεκα θαη ηε ιεθηζηθή
κεκβξάλε κε ηα έλδπκα πνπ εθθξίλεη ην αθξόζσκα, γηα λα θηάζεη ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Η
θπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ σαξίνπ ελώλεηαη κε εθείλε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη ην πεξηερόκελό ηνπ
εηζρσξεί ζην σάξην.
ii) Μεηά ηε γνληκνπνίεζε, πώο εκπνδίδεηαη ε είζνδνο άιινπ αξζεληθνύ γακέηε ζην ζειπθό; μον.1
Με ηελ είζνδν ηνπ πξώηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ, ε ιεθηζηθή κεκβξάλε ηνπ σαξίνπ παρύλεηαη
(κεκβξάλε γνληκνπνίεζεο) θαη παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν άιισλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζ’ απηό.
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ΜΔΡΟ Β΄:
Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε 2 (δύο) από ηιρ 3 (ηπειρ) επωηήζειρ.
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 (δέκα) μονάδερ.
1. α) Σην πην θάησ ζρήκα αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 κέρξη 5. μον.2.5
1. πιαθνύληαο
2.

νκθάιηνο ιώξνο

3.

ακληαθόο ζάθνο

4. έκβξπν
5. ακληαθό πγξό

β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 1.

μον.2

Μέζσ ηνπ πιαθνύληα (θαη ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ) ην έκβξπν εμαζθαιίδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη
νμπγόλν από ην αίκα ηεο κεηέξαο.
Οη άρξεζηεο νπζίεο θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πεξλνύλ από ην αίκα ην εκβξύνπ ζην αίκα ηεο
κεηέξαο
γ) Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξέπεη λα γίλεηαη αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο κε ην αίκα ηνπ
εκβξύνπ.

μον.2

Η αλάκεημε ηνπ αίκαηνο κεηέξαο-εκβξύνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε ξήμε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ
ηνπ εκβξύνπ ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο πίεζεο ζην αίκα ηεο κεηέξαο.
(πηζαλό λα έρνπλ δηαθνξεηηθή νκάδα αίκαηνο, θαη λα πεξλνύλ κηθξννξγαληζκνί)
δ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) βιαβεξέο νπζίεο, πνπ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ από ηε κεηέξα ζην έκβξπν,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη λα ηνπ πξνθαιέζνπλ δεκηά.

μον.1.5

ληθνηίλε
αιθνόι
ρεκηθέο νπζίεο (θπηνθάξκαθα, βηνκεραληθά θαηάινηπα- κόιπβδνο, ζαιηδνκίλε πξόζζεηα ηξνθίκσλ)
ε) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζε είλαη ε δηάξθεηά ηεο.

μον.2

Είλαη ε απνβνιή ηνπ θαηαζηξεκκέλνπ βιελλνγόλνπ θαη ηνπ αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ, καδί κε κηα
πνζόηεηα αίκαηνο δηα κέζσ ηνπ θόιπνπ. Δηαξθεί ζπλήζσο 4-5 κέξεο.
2. α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε, ηη πξνβιήκαηα πξνθαιεί θαη πώο ζεξαπεύεηαη.

μον.3

Η πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άλνηγκα ηεο πόζζεο, πνπ πεξηβάιιεη ην πένο, έρεη κηθξό άλνηγκα κε
απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ε ειεύζεξε έμνδνο ηνπ άθξνπο ηνπ πένπο (βαιάλνπ) θαηά ηε ζηύζε. Απηό
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πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη πόλν θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη παξνπζηάδνληαη κνιύλζεηο ζην πένο
ιόγσ αλεπαξθνύο θαζαξηζκνύ ηεο πεξηνρήο.
Αλ δε ζεξαπεπηεί ζηελ παηδηθή ειηθία, κε ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο ηνπ δέξκαηνο ηεο πόζζεο, ηόηε
ζεξαπεύεηαη ρεηξνπξγηθά κε ηελ πεξηηνκή.
β) Να γξάςεηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ όζνλ αθνξά ζηα πην
θάησ:

μον.3

1) αξηζκόο σαξίσλ πνπ γνληκνπνηνύληαη: ζηα κνλνδπγσηηθά 1 , ζηα δηδπγσηηθά 2
2) ζρέζε νκνηόηεηαο κεηαμύ δηδύκσλ: ζηα κνλνδπγσηηθά ηα δίδπκα είλαη παλνκνηόηππα , ζηα
δηδπγσηηθά κνηάδνπλ ζαλ δύν αδέιθηα
3) θύιν δηδύκσλ: ζηα κνλνδπγσηηθά έρνπλ ην ίδην θύιν , ζηα δηδπγσηηθά κπνξεί λα είλαη ην ίδην ή
δηαθνξεηηθό
γ) Τν άινγν έρεη 32 δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα.
i) Πόζα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα:
ζε θύηηαξν ηεο επηδεξκίδαο ηνπ: 32 δεύγε

μον.2

ζην δπγσηό: 32 δεύγε

ζηνλ αξζεληθό γακέηε: 32 ρξσκαηνζώκαηα ζην σάξην: 32 ρξσκαηνζώκαηα
ii) Πόζα είλαη:

μον.2

ηα απηνζσκαηηθά ηνπ ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα: 31 δεύγε
ηα απηνζσκαηηθά ηνπ ρξσκαηνζώκαηα ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα: 31 ρξσκαηνζώκαηα
ηα θπιεηηθά ηνπ ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα: 1 δεύγνο
ηα θπιεηηθά ηνπ ρξσκαηνζώκαηα ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα: 1 ρξσκαηόζσκα
3. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε
αξηζκνύο 1 κέρξη 8.

μον.4

1: όξρηο
2: πένο
3: όζρεν
4: επηδηδπκίδα
5: ζπεξκαηηθόο πόξνο
6: ζπεξκαηνδόρνο θύζηε
7: πξνζηάηεο αδέλαο
8: νπξήζξα
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β) Να νλνκάζεηε ηηο γνλάδεο ζηνλ άλδξα θαη λα γξάςεηε ηηο δύν (2) ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ. μον.3
Οη γνλάδεο ζηνλ άλδξα είλαη νη όξρεηο.
1. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ

2. Παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο

γ) i) Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ εκπινπηίδνπλ
κε ηα εθθξίκαηά ηνπο ηα ζπεξκαηνδσάξηα πξηλ από ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.

μον.2

επηδηδπκίδεο, ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο, πξνζηάηεο αδέλαο, αδέλεο Cowper
ii) Πνηεο ζα είλαη νη επηπηώζεηο (αλαθέξεηε δύν) ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζε πεξίπησζε
πνπ δελ παξάγνληαη ηα πην πάλσ εθθξίκαηα.

μον.1

δε ζα έρνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
δε ζα κπνξνύλ λα θηλνύληαη

ΜΔΡΟ Γ΄:
Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε 1 (μία) από ηιρ 2 (δύο) επωηήζειρ.
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 (δεκαπένηε) μονάδερ.
1. α) Σην πην θάησ ζρήκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο
1 κέρξη 7.

μον.3.5

1: σαγσγόο/ζάιπηγγα
2: σάξην
3: σνζήθε
4: κήηξα
5: ηξάρεινο
6: θόιπνο
7: αηδνίν

β) i) Να γξάςεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.

μον.1

δύν από ηα ηξία:
1: εκθάληζε καζηώλ/ζηήζνπο
2: δηάπιαζε ιεθάλεο (πιαηηά ιεθάλε)
3: ηξηρνθπία ζηα γελλεηηθά όξγαλα θαη καζράιεο
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ii) Να γξάςεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηνλ άλδξα.

μον.1

δύν από ηα ηξία:
1: αιιαγή θσλήο
2: έληνλε κπτθή αλάπηπμε
3: ηξηρνθπία ζηα γελλεηηθά όξγαλα, ζηηο καζράιεο θαη ζην πξόζσπν
γ) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο θαη από
πνύ παξάγεηαη;

μον.1

Η νηζηξαδηόιε.
Παξάγεηαη ζηηο σνζήθεο
δ) Από πνύ εθθξίλεηαη θαη πνηνο ν ξόινο ηεο νξκόλεο πξνγεζηεξόλεο;

μον.2.5

Εθθξίλεηαη από ην σρξό ζσκάηην
Ρόινο ηεο:
1: πλερίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο θαη βνεζά ζηε δηαηήξεζή ηνπ
2: εκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ
ε) Ο πην θάησ πίλαθαο αθνξά ζηηο νξκόλεο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε.
μον.6

Οξκόλε

Απνηειέζκαηα δξάζεο ηεο
νξκόλεο ζηνλ άλδξα
Α) παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ
από ηνπο όξρεηο

Ωνζπιαθηνηξόπνο
(FSH)

Απνηειέζκαηα δξάζεο ηεο
νξκόλεο ζηε γπλαίθα
Α) αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ θαη
σξίκαλζε σαξίνπ
Β) αύμεζε παξαγσγήο ηεο
νηζηξαδηόιεο

Α) δηεγείξεη ηνπο όξρεηο γηα
παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο
Ωρξηλνηξόπνο
(LH)

Α) ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ, κεηαηξνπή
ηνπ ζε σρξό ζσκάηην θαη
απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ ζηνλ
σαγσγό
Β) απμάλεηαη ε παξαγσγή ηεο
πξνγεζηεξόλεο (από ην σρξό ζσκάηην)

2. α) Από ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγνπ κώβ άλζνπο κπηδειηάο, κε νκόδπγν ιεπθό, πξνθύπηνπλ ζηελ
πξώηε ζπγαηξηθή γελεά θπηά όια κε κώβ ρξώκα. Να ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα κε ην ζσζηό ηξόπν θαη
λα θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.

μον.4

γνλίδηα: Μ = κσβ (επηθξαηέο γνλίδην) κ = ιεπθό (ππνιεηπόκελν γνλίδην)
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Δηαζηαύξσζε:
(Ρ)

ΜΜ Χ κκ

(γακέηεο)

Μ

(F1)

κ
Μκ (όινη νη απόγνλνη όκνηνη θαη εηεξόδπγνη)

β) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Μέληει.

μον.2.5

Νόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο: όηαλ δηαζηαπξώζνπκε δύν νκόδπγα άηνκα, πνπ δηαθέξνπλ ζε έλα
ραξαθηήξα, πξνθύπηνπλ ζηελ πξώηε ζπγαηξηθή γελεά (F1) άηνκα πνπ είλαη νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο
(θαη εηεξόδπγα)
γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:

μον.4

i) νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα (ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα) πνπ είλαη αλά δύν
όκνηα σο πξνο ην κέγεζνο, ηε κνξθή θαη ηνλ ηύπν ησλ γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ (θαη ζρεκαηίδνπλ
δεπγάξηα νκνίσλ ρξσκαηνζσκάησλ)
ii) αιιειόκνξθα γνλίδηα: είλαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ νκνιόγσλ
ρξσκαηνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα
iii) επηθξαηέο γνλίδην: είλαη ην γνλίδην πνπ εθδειώλεη ην ραξαθηήξα ηνπ έλαληη ηνπ αιιειόκνξθνύ
ηνπ
iv) θαηλόηππνο: είλαη ην ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εθδειώλνληαη ζε έλα νξγαληζκό
δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα γελλεηηθά θύηηαξα είλαη απινεηδή.

μον.2

είλαη απινεηδή έηζη ώζηε κε ηελ έλσζή ηνπο λα απνθαηαζηαζεί ν ζσζηόο αξηζκόο ηνπ είδνπο (κηζά
από ην σάξην θαη κηζά από ην ζπεξκαηνδσάξην)
ε) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ.
i) Πώο νλνκάδνληαη νη δνκέο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα; μον.0.5
ρξσκαηνζώκαηα
ii) Να αλαθέξεηε, αλ πξόθεηηαη γηα άλδξα ή
γπλαίθα θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

μον.2

.πξόθεηηαη γηα γπλαίθα αθνύ ην 23ν δεύγνο ησλ
ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ είλαη όκνηα (ΧΧ)

Η Γηεπζύληξηα

………………...
Διέλε Γεκεηξίνπ
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γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:

μον.4

i) νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ii) αιιειόκνξθα γνλίδηα: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
iii) επηθξαηέο γνλίδην: ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
iv) θαηλόηππνο: ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα γελλεηηθά θύηηαξα είλαη απινεηδή.

μον.2

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ε) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ.
i) Πώο νλνκάδνληαη νη δνκέο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα; μον.0.5
...................................................................................
...................................................................................
ii) Να αλαθέξεηε, αλ πξόθεηηαη γηα άλδξα ή
γπλαίθα θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

μον.2

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

Οη Δηζεγεηέο

Η Σπληνλίζηξηα

Η Γηεπζύληξηα

Παπαινΐδνπ Μαιαθηνύ Θενδόηε
Γηαλληθνύξε Όιγα

Ιαθσβίδνπ Μαξία, Β.Γ.

Γεκεηξίνπ Διέλε
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΠ. ΠΔΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013- 2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΨΟΤ- ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 02 / 06 / 2014
ΥΡΟΝΟ: 60 ΛΔΠΣΑ

Όλνκα καζεηή/ηξηαο: …………………………………………..….. Σκήκα: ……… Αξηζκόο.: ………
Βαζκόο: ………/50

Βαζκόο: ……../ 20

Τπνγξαθή θαζεγήηξηαο:……………………………

Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, Β, Γ
και βαθμολογείηαι με πενήνηα (50) μονάδερ.
Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννιά (9) ζελίδες.
ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ Ή ΜΑΤΡΟ ΜΔΛΑΝΗ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (Σipp-Ex)

ΜΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηξεηο (3) εξωηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε κνλάδεο.
1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα.
(1.5κ)
1. Οπξά
2. Απρέλαο
3. Μηηνρόλδξηα
4. Κεθαιή
5. Ππξήλαο
6. Αθξόζωκα
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο.

(1.5κ)

Tα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο, ελώ ηα σάξηα παξάγνληαη ζηηο
ωνζήθεο.
Η ιεθηζίλε παξέρεη ζξεπηηθέο νπζίεο ζην αλαπηπζζόκελν έκβξπν.
γ) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην σάξην θαη ζην ζπεξκαηνδσάξην.

(2κ)

2 από ηα πην θάησ:
Χάξην

πεξκαηνδωάξην

Μεγαιύηεξν

Μηθξόηεξν

Παξαζύξεηαη παζεηηθά

Κηλείηαη ελεξγεηηθά

ρήκα ζθαηξηθό

ρήκα πδξνδπλακηθό (καθξόζηελν)

Εεη πεξίπνπ 24 ώξεο

Εεη πεξίπνπ 72 ώξεο

Χξηκάδνπλ 1-2 θάζε 28 κέξεο πεξίπνπ

Παξάγνληαη εθαηνκκύξηα θαζεκεξηλά

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο.

(5κ)

α) Σν είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο κε ηελ νπνία ην δπγσηό εμειίζζεηαη ζε έκβξπν
είλαη ε κίηωζε .
β) Σα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ νξγαληζκώλ ζηα νπνία ηα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ
θαηά δεύγε νλνκάδνληαη δηπινεηδή .
γ) Σα δεπγάξηα όκνησλ ρξσκαηνζσκάησλ νλνκάδνληαη νκόινγα .
δ) Άηνκα κε ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα νλνκάδνληαη νκόδπγα, ελώ άηνκα κε
δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα γνλίδηα νλνκάδνληαη εηεξόδπγα .
3. α) Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε κέζα αληηζύιιεςεο. Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε,
γξάθνληαο δύν κεραληθά θαη δύν ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο.
Μεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο

(2κ)

Υεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο

1. Πξνθπιαθηηθό

1. Αληηζπιιεπηηθά ράπηα

2.Γηάθξαγκα

2. πεξκαηνθηόλνο θξέκα

(ή ελδνκήηξην ζπείξακα)
β) Έλα δεπγάξη ζέιεη λα επηιέμεη έλα αληηζπιιεπηηθό κέζν πνπ λα ην πξνθπιάζζεη από
αλεπηζύκεηε εγθπκνζύλε θαη ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα. Πνην είλαη ην
θαηαιιειόηεξν; πξνθπιαθηηθό (1κ)
γ) Να γξάςεηε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο

(2κ)

η. ησλ κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ: από ηε γνληκνπνίεζε ελόο ωαξίνπ από έλα
ζπεξκαηνδωάξην
ηη. ησλ δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ: από ηε γνληκνπνίεζε δύν ωαξίωλ από δύν
ζπεξκαηνδωάξηα

2

ΜΔΡΟ Β΄: Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ εξσηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ
θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα.

(2κ)
1. θόιπνο
2. κήηξα
3. ωνζήθε
4. ωαγωγόο

β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζηα νπνία


γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ: κήηξα



γίλεηαη ε εθζπεξκάησζε: θόιπν



γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε: ωαγωγό

γ) Να ζπκπιεξώζηε πνηα νξκόλε ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο

(1.5κ)

(3κ)

η. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά: νηζηξαδηόιε
ηη. Παξεκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ: πξνγεζηεξόλε
ηηη. Βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο: πξνγεζηεξόλε
δ) Να γξάςεηε πνηεο κέξεο απνηεινύλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν γηα θύθιν 28 εκεξώλ θαη λα
εμεγήζεηε πώο ππνινγίδνληαη.
ε

(1.5κ)

ε

11 – 16 κέξα (0,5κ)
Από ηε κέξα ηεο ωνξξεμίαο (14ε κέξα) 3 κέξεο πξηλ (δηάξθεηα δωήο
ζπεξκαηνδωαξίνπ) κέρξη 2 κέξεο κεηά (δηάξθεηα δωήο ωαξίνπ) (+)( -) 1 κέξα
ε) Να γξάςεηε δύν θαθέο ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη κηα γπλαίθα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζύλεο.

(2κ)

η. θάπληζκα
ηη. αιθνόι

3

2.α) Να εμεγήζεηε πνηνη ραξαθηήξεο νλνκάδνληαη θιεξνλνκηθνί θαη λα γξάςεηε έλα
παξάδεηγκα.
Οη ραξαθηήξεο πνπ παίξλεη ην άηνκν από ηνπο πξνγόλνπο ηνπ θαη νη

(1κ)

πιεξνθνξίεο γη’ απηνύο βξίζθνληαη ζην γελεηηθό πιηθό (0,5κ).
π.ρ. ρξώκα καηηώλ, νκάδεο αίκαηνο θ.ι.π. (0,5κ)
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ
κίησζεο - κείσζεο.
(6κ)
ΑΡΙΘΜΟ
ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΧΝ
ΩΜΑΣΙΚΟΤ
ΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ
ΚΤΣΣΑΡΧΝ
ΜΔΣΑ ΑΠΟ
ΜΙΣΩΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ
ΚΤΣΣΑΡΧΝ
ΜΔΣΑ
ΑΠΟ ΜΔΙΩΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΧΝ
ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ
ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΜΔΣΑ
ΑΠΟ ΜΙΣΩΗ

46

2

4

46

200

2

4

200

14

2

4

14

ΑΡΙΘΜΟ
ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΧΝ
ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ
ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΜΔΣΑ
ΑΠΟ ΜΔΙΩΗ

23
100
7

γ) Σν έκβξπν ζρεκαηίδεηαη κεηά από δηαδνρηθέο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο. Να απαληήζεηε
ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην αλαπηπζζόκελν έκβξπν.
η. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.

(2κ)

1. πιαθνύληαο
2. έκβξπν
3. νκθάιηνο ιώξνο
4. ακληαθό πγξό

ηη. Να αλαθέξεηε κηα ιεηηνπξγία γηα ην κέξνο 1 ηεο πην πάλσ εηθόλαο.
1:πξνζθέξεη νμπγόλν ζην έκβξπν/ απνκαθξύλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή
πξνζθέξεη ζξεπηηθέο νπζίεο / απνκαθξύλεη ηηο άρξεζηεο.

4

(1κ)

3. α) αο δίλεηαη ε αθόινπζε εηθόλα θαξπόηππνπ. Αθνύ ηε κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο
πην θάησ εξσηήζεηο.
η. ε πνην είδνο νξγαληζκνύ αλήθεη;

(1κ)

άλζξωπν
η. Πώο νλνκάδνληαη ηα πξώηα 22 δεύγε
ρξσκνζσκάησλ;
απηνζώκαηα

(1κ)

ηηη. Πώο νλνκάδεηαη ην ηειεπηαίν δεπγάξη
ρξσκνζσκάησλ;
θπιεηηθά

(1κ)

ηλ. ε πνην θύιν αλήθεη ην άηνκν πνπ έρεη απηόλ ηνλ θαξπόηππν; Δμεγήζηε πώο ην
θαηαιάβαηε.

(1κ)

Άληξαο γηαηί ζην ηειεπηαίν δεπγάξη ρξωκνζωκάηωλ ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθά
ρξωκνζώκαηα (δελ είλαη νκόινγα)
λ. ε πνην είδνο θπηηάξνπ ζπλαληνύκε ηέηνην θαξπόηππν; Δμεγήζηε.

(1κ)

ωκαηηθό ή δηπινεηδέο γηαηί ηα ρξωκνζώκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δεύγε
νκνιόγωλ
β) Η ζειπθή δξνζόθηια έρεη 4 ρξσκαηνζώκαηα ζηα σάξηα ηεο. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα
έρεη

(4κ)

έλα θύηηαξν ησλ θηεξώλ ηεο: 8
ην δπγσηό ηεο: 8

έλαο αξζεληθόο γακέηεο: 4

έλα θύηηαξν ηνπ καηηνύ ηεο: 8

γ) Πνηα θύηηαξα νλνκάδνπκε απινεηδή; Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό.
Σα θύηηαξα πνπ έρνπλ 1 ρξωκόζωκα από θάζε δεύγνο νκνιόγωλ.

5

(1κ)

ΜΔΡΟ Γ΄: Να απαληήζεηε ζηε ΜΗΑ (1) από ηηο ΓΤΟ εξσηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1. α) ην ζρήκα θαίλεηαη πιάγηα όςε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.
η. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-8.

(4κ)

1. πέος

8

2. οσρήθρα

7

3. όζτεο

6

4. όρτις
5. επιδιδσμίδα
1

6. προζηάηης αδένας

5

2

7. ζπερμαηοδότος κύζηη

4

8. οσροδότος κύζηη

3

9. ………………………………..

ηη. Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ.

(3κ)

επηδηδπκίδα: ρώξνο πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο ζπεξκαηνδωαξίωλ ή παξαγωγήο
εθθξηκάηωλ
ζπεξκαηνδόρνο θύζηε: αδέλαο παξαγωγήο εθθξηκάηωλ
νπξήζξα: έμνδνο νπξνπνηεηηθνύ (νύξωλ) θαη γελλεηηθνύ (ζπέξκαηνο) ζπζηήκαηνο
β) Να γξάςεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληξηθνύ θύινπ.

(1κ)

η. ηξηρνθπΐα ζε καζράιεο, πξόζωπν, γελλεηηθά όξγαλα
ηη. Μπϊθή αλάπηπμε (ή βαζηά θωλή)

γ) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.
6

(3κ)

Α

Β

1. FSH (σνζπιαθηνηξόπνο νξκόλε)

........5....…. αλάπηπμε όξρεσλ, εκθάληζε
αληξηθώλ θπιεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

2. LH (σρξηλνηξόπνο νξκόλε)

….....1........ αλάπηπμε σνζπιαθίνπ, σξίκαλζε
σαξίνπ

3. Πξνγεζηεξόλε

….....4....... αλάπηπμε βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο,
εκθάληζε δεπηεξεπόλησλ γπλαηθείσλ
θπιεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

4. Οηζηξαδηόιε

…......3....... παξάγεηαη από σρξό ζσκάηην

5. Σεζηνζηεξόλε

…......2....... ξήμε σνζπιαθίνπ, ζρεκαηηζκόο
σρξνύ ζσκαηίνπ

6. FSH, LΗ

…......6....... νξκόλεο ηεο ππόθπζεο

δ) η. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δε κπνξεί λα κεηαδνζεί ην AIDS.

(2κ)

1. θαγεηό / νηθηαθά ζθεύε
2. θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (θ.α. ζηε ζει 37 βηβιίνπ)
ηη. Πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαηαζηξέθεη ν ηόο ηνπ AIDS;

(1κ)

ιεκθνθύηηαξα
ηηη. Να γξάςεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ θνξέα θαη αζζελή ηνπ AIDS.

(1κ)

Ο θνξέαο έρεη ηνλ ηό, κπνξεί λα ηνλ κεηαδώζεη αιιά δελ εθδειώλεη ζπκπηώκαηα ζε
αληίζεζε κε ηνλ πάζρνληα ζηνλ νπνίν έρεη μεθηλήζεη ε εθδήιωζε ηωλ
ζπκπηωκάηωλ.

7

2. α) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ νξηζκνύο.

(1κ)

Γνλίδην: κηθξό ηκήκα ηνπ ρξωκνζώκαηνο πνπ ειέγρεη ηνλ ηύπν ηωλ πξωηεϊλώλ πνπ
θάλεη ην θύηηαξν
Γνλόηππνο: ην ζύλνιν ηωλ γνληδίωλ πνπ έρεη έλα άηνκν
β) Αλ ην γνλίδην γηα ηα κσβ άλζε ζηελ κπηδειηά ζπκβνιηζηεί κε “Μ” ελώ ην γνλίδην γηα ηα
ιεπθά άλζε κε “κ” , ηόηε:
η. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν γνληδίσλ;

(0.5κ)

Μ: επηθξαηέο, κ: ππνιεηπόκελν
ηη. Να γξάςεηε ην γνλόηππν αηόκνπ

(3κ)

νκόδπγνπ κε κσβ άλζε: ……ΜΜ………………………...
εηεξόδπγνπ: …………Μκ…………….............................
νκόδπγνπ κε ιεπθά άλζε: ……κκ……………………….
ηηη. Γύν κπηδειηέο πνπ έρνπλ θαη νη δύν κσβ άλζε δηαζηαπξώζεθαλ κεηαμύ ηνπο θαη έδσζαλ
κπηδειηέο πνπ είραλ κσβ θαη ιεπθά άλζε κε αλαινγία 3:1.


Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε πνπ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζή ηνπο.

Γνλείο
Γακέηεο:

……Μκ……….

(4 κ)

Υ

………Μκ……..

Μ, κ

Μ, κ

Γνλόηππνη παηδηώλ

ΜΜ,

Μκ

Φαηλόηππνη παηδηώλ:

κσβ άλζε, κσβ άλζε,

κΜ
κσβ άλζε,

κκ
ιεπθά άλζε

 Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε λα πξνθύςνπλ
κπηδέιηα κε κσβ άλζε: …75%……………………………………………………
κπηδέιηα κε ιεπθά άλζε: …25%………………………………………………………

8

(2κ)



Να νλνκάζεηε ην Νόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε θαη λα
γξάςεηε ηνλ νξηζκό.

(1.5κ)

Ο λόκνο ηνπ δηαρωξηζκνύ. Καηά ηε δηαζηαύξωζε ηωλ εηεξόδπγωλ αηόκωλ ηεο F1
γελεάο εκθαλίδεηαη δηαρωξηζκόο ηωλ ραξαθηήξωλ πνπ είραλ αλακεηρζεί
πξνεγνπκέλωο.

ηλ. Υξεζηκνπνηώληαο ηα πην πάλσ γνλίδηα (“Μ”: κσβ άλζε, “κ”: ιεπθά άλζε) λα δείμεηε ηε
δηαζηαύξσζε πνπ επηβεβαηώλεη ηνλ 1ν (πξώην) λόκν ηνπ Μέληει.
P:

ΜΜ

Γακέηεο:

Υ

κκ

Μ

(3κ)

(1κ)
κ (1κ)

Μκ

F1:

(1κ)

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΣΑ ΦΤΗΟΓΝΧΣΗΚΑ

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

…………..…………
.
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Μπξηώ Πνπαγθαξέ

ΛΤΚΔΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΔΜΔΟ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 - 2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2014
ΥΡΟΝΟ: 60΄ ΛΔΠΣΑ

Ονομαηεπώνςμο μαθηηή/ηπιαρ: …………………………………….……… Σμήμα: Α΄… Απ: ….
Βαθμόρ: ……………………………………… Τπογπαθή Καθηγήηπιαρ: ………………………..
ΠΡΟΟΥΗ: Υπηζιμοποιείηε ΜΟΝΟ μπλε ή μαύπο ζηςλό. Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη
ηος γπαπηού ζαρ και να έσεηε ςπότη ζαρ όηι απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού. Σο
εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ και είναι συπιζμένο ζε ηπία
μέπη. ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ.

ΜΔΡΟ Α΄
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
πένηε (5) μονάδερ.
ΔΡΩΣΗΗ 1
α.

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα

κέξε ηνπ ζρήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 5.

(κ. 2,5)

1: Χνζήθε
2: Χαγσγόο
3: Κόιπνο
4: Μήηξα
5: Σξάρεινο

β.

Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν θύεζε;

(κ. 1)

Σν δηάζηεκα από ηε γνληκνπνίεζε ηνπ εκβξύνπ κέρξη θαη ηελ έμνδν ηνπ από ην ζώκα ηεο
κεηέξαο.
γ.

Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί;

(κ. 0,5)

280- 290 εκέξεο
δ.

Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηνλ ηνθεηό.

(κ. 1)

1. Αξρίδεη κε ξπζκηθέο ζπζπάζεηο. 2. Οη ζπζπάζεηο γίλνληαη εληνλόηεξεο. 3. πάδεη ν
ακληαθόο ζάθθνο θαη ειεπζεξώλεηαη ην ακληαθό πγξό.
1

4. Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο.
ΔΡΩΣΗΗ 2
α.

Να αλαθέξεηε δύν (2) ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.

1: πεξκαηνδσάξηα
β.

(κ. 1)

2: Δθθξίκαηα

i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία.

(κ. 1)

Όηαλ έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο, κεηά ηελ γέλλεζε, παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή.
ii.

Ση πξόβιεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ άληξα θαη γηαηί;

(κ. 2)

Πξνθαιείηαη ζηείξσζε ιόγσ ηεο ςειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζώκαηνο.
iii.

Πώο ζεξαπεύεηαη;

(κ. 1)

Μόλν κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
ΔΡΩΣΗΗ 3
α.

i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 θαη 2 πνπ θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.
(κ. 1)
1: ρξσκαηίδα
2: γνλίδην

ii.

Πνύ βξίζθεηαη ν πην πάλσ ζρεκαηηζκόο;

(κ. 0,5)

ηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ.
iii.

iv.

Πόζνη ηέηνηνη ζρεκαηηζκνί ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα;


Μπτθό θύηηαξν γπλαίθαο: 46



Επγσηό ζηνλ άλζξσπν: 46

(κ. 1)

Πόζνη ζα είλαη νη απηόζσκνη ζρεκαηηζκνί ζε έλα λεθξηθό θύηηαξν ζηνλ άληξα;
(κ. 0,5)

44
β.

Σν γνλίδην γηα ηα γνπξά καιιηά είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ γηα Ίζηα καιιηά.

i.

Να γξάςεηε ην θαηάιιειν ζύκβνιν γηα ην θάζε γνλίδην.

Δπηθξαηέο γνλίδην:  (γνπξά),

Τπνιεηπόκελν γνλίδην: ζ (Ίζηα)
2

(κ. 1)

ii.

Πνηνο ζα είλαη ν γνλόηππνο θαη πνηνο ν θαηλόηππνο αηόκνπ εηεξόδπγνπ γηα απηό ην

ραξαθηεξηζηηθό;
Γνλόηππνο: ζ,

(κ. 1)
Φαηλόηππνο: γνπξά καιηά

(ύλνιν:……./15)
ΜΔΡΟ Β΄
Από ηιρ ηπειρ (3) επυηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ (2). Κάθε οπθή απάνηηζη
βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ.
ΔΡΩΣΗΗ 1
α.

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα ζε πξόζζηα όςε. Να

νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 – 7.

(κ. 7)
1: πεξκαηνδόρνο θύζηε
2: πεξκαηηθόο πόξνο
3: Πξνζηάηεο αδέλαο
4: Αδέλεο Cowper
5: Δπηδηδπκίδα
6: Όξρηο
7: Όζρεν

β.

Να αλαθέξεηε ην ξόιν ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 6 πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ

ζρήκα.

(κ. 1)

- Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ηεζηνζηεξόλεο
γ.

Να αλαθέξεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληξηθνύ θύινπ.

i. Αλάπηπμε ηξηρνθπίαο ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο

(κ. 1)

ii. Έληνλε κπτθή αλάπηπμε/

αιιαγή θσλήο
δ.

Να αλαθέξεηε δύν (2) κεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο

i. Γηάθξαγκα/ Πξνθπιαθηηθό

ii. Δλδνκήηξην πείξακα
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(κ. 1)

ΔΡΩΣΗΗ 2
α.

αο δίλνληαη νλνκαζηηθά δηάθνξα Σεξοςαλικώρ Μεηαδιδόμενα Νοζήμαηα (Σ.Μ.Ν). Να

ηα θαηαηάμεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα κε βάζε ηνλ νξγαληζκό πνπ ηα πξνθαιεί.

(κ. 2,5)

Ννζήκαηα: ύθηιε, AIDS, Έξπηο, Βιελλόξξνηα, Ζπαηίηηδα Β.
.Μ.Ν πνπ πξνθαινύληαη από κόιπλζε κε
ΒΑΚΣΖΡΗΑ

ΗΟΤ

ύθηιε, Βιελλόξνηα

β.

AIDS, Έξπηο, Ζπαηίηηδα Β

Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο πξνζηαζίαο από ηελ Ζπαηίηηδα Β;

(κ. 1)

Δκβνιηαζκόο
γ.

ε πνηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ επηηίζεηαη ν ηόο HIV θαη ηη πξνθαιεί έηζη ζην άηνκν;
(κ. 1,5)

Πξνζβάιιεη ηα ιεκθνθύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ, πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή
αληηζσκάησλ. Ο νξγαληζκόο ράλεη ηελ ακπληηθή ηνπ ηθαλόηεηα αθνύ θαηαζηξέθεηαη ην
αλνζνπνηεηηθό ηνπ ζύζηεκα θαη πξνζβάιιεηαη εύθνια από δηάθνξεο αξξώζηηεο.
δ.

ηνλ πην θάησ πίλαθα λα αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη δύν (2) ηξόπνπο

κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV.

(κ. 4)

Σξόπνη κεηάδνζεο

ε.

Σξόπνη κε κεηάδνζεο

1. Μεηάδνζε κε κνιπζκέλν αίκα

1. Με ην θαγεηό

2. Μεηάδνζε κε κνιπζκέλεο ζύξηγγεο

2. Από ηηο ηνπαιέηεο

Γηα πνην ιόγν νη γπλαίθεο ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζηε δηαδηθαζία ηνπ Σεζη

Παπαληθνιάνπ;

(κ. 1)

Γηα έγθαηξε δηάγλσζε θαξθίλνπ, ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.
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ΔΡΩΣΗΗ 3
α.

i. ηνλ πην θάησ πίλαθα λα αλαθέξεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηαξηθώλ

δηαηξέζεσλ.

(κ. 3)
Μίησζε

Μείσζε

1. Μία θπηηαξηθή δηαίξεζε

1. Γύν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο

2. Παξάγνληαη θύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ

2. Παξάγνληαη θύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ
ηνλ
κηζό αξηζκό ρξσκνζσκάησλ ζε ζρέζε κε

ίδην αξηζκό ρξσκνζσκάησλ κε ην κεηξηθό
ην κεηξηθό
θύηηαξν.

3. Παξάγνληαη 2 ζπγαηξηθά θύηηαξα

ii.

3. Παξάγνληαη 4 ζπγαηξηθά θύηηαξα

Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο αλαπιεξώλνληαη ηα θύηηαξα ζε κηα πιεγή ζην

ρέξη καο;

(κ. 1)

Μίησζε
β.

i. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα γελλεηηθό θύηηαξν ζηνλ άλζξσπν; (κ. 1)

23
ii.

Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζηνλ άλζξσπν θαη ηη μερσξηζηό έρνπλ ζηα

δύν θύια;

(κ. 1)

Σα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα θαζνξίδνπλ ην θύιν ηνπ αηόκνπ.

ην ζειπθό άηνκν ηα

θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα είλαη ηα ίδηα θαη ζπκβνιίδνληαη κε ΥΥ, ελώ ζην αξζεληθό άηνκα
είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζπκβνιίδνληαη κε ΥΤ.
iii.

Ο Ησζήθ, όηαλ ήηαλ 15 ρξνλώλ έραζε δύν δάθηπια από ην δεμί ηνπ ρέξη, κεηά από

έλα αηύρεκα πνπ είρε κε θξνηίδα. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα
παηδηά ηνπ; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Πώο νλνκάδνληαη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά;
(κ. 1,5)
Όρη αθνύ είλαη επίθηεην ραξαθηεξηζηηθό, δειαδή είλαη ραξαθηεξηζηηθό πνπ απόθηεζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, δελ είλαη θιεξνλνκηθό αθνύ δελ γελλήζεθε κε δύν δάθηπια
ιηγόηεξα από όηη έλα θπζηνινγηθό άηνκν.
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γ.

Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν δηπινεηδή θαη απινεηδή θύηηαξα.

(κ. 2)

Γηπινεηδή- Σα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ νξγαληζκώλ ζηα νπνία ηα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ
θαηά δεύγε.
Απινεηδή- Σα γελλεηηθά θύηηαξα ησλ νξγαληζκώλ ζηα νπνία ηα ρξσκνζώκαηα δελ
βξίζθνληαη ζε δεύγε.
δ.

Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο όπνπ ειέγρεηαη από ηζνδύλακα γνλίδηα

θαη ζε εηεξόδπγν άηνκν εκθαλίδνληαη ηαπηόρξνλα θαη ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά.

(κ. 0,5)

Δλδηάκεζε
(ύλνιν: ……/20)
ΜΔΡΟ Γ΄
Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε μια (1) από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη
βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδερ.
ΔΡΩΣΗΗ 1
α.

ην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη

κέξνο

ηνπ

γπλαηθείνπ

γελλεηηθνύ

ζπζηήκαηνο.
i.

Να

νλνκάζεηε

ηε

δηαδηθαζία

θαίλεηαη ζην ζεκείν Α.

πνπ

(κ. 1)

Γνληκνπνίεζε
ii.

Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 θαη 2.

1: Χαγσγόο
iii.

(κ. 2)

2: βιελλνγόλν/ ελδνκήηξην/ κήηξα

ε πνηεο από ηηο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ (28 εκεξώλ) ηεο γπλαίθαο είλαη

δπλαηό λα παξαηεξεζεί ην πην πάλσ θαηλόκελν;

(κ. 1)

13- 15/ 11-16
iv.

Πώο νλνκάδεηαη ε πην πάλσ ρξνληθή πεξίνδνο;

(κ. 1)

Κξίζεκε πεξίνδνο
β.

i. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο όπνπ ζα

ζπλαληήζνπκε έλα σνζπιάθην.

(κ. 1)

Χνζήθε
ii.

Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ;

Χνζπιαθηνηξόπνο
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(κ. 1)

iii.

Να αλαθέξεηε ην ξόιν ηεο Χρξηλνηξόπνπ νξκόλεο ζην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα.
(κ. 1)

Ρήμε σνζπιαθίνπ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε σρξό ζσκάηην.
γ.

i. Να νλνκάζεηε ηηο νξκόλεο πνπ εθθξίλνληαη από ηηο σνζήθεο.

1: Οηζηξαδηόιε
ii.

(κ. 1)

2: Πξνγεζηεξόλε

Να αλαθέξεηε ην ξόιν γηα ηελ θαζεκηά από ηηο νξκόλεο απηέο.

(κ. 2)

Οηζηξαδηόιε- Αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ, αλάπηπμε γελλεηηθώλ νξγάλσλ, εκθάληζε
δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ.
Πξνγεζηεξόλε- Πξνεηνηκαζία βιελλνγόλνπ θαη δηαηήξεζε ηνπ, παξεκπνδίδεη ηελ
σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ.
δ.

i. Να αλαθέξεηε ηηο ζπλζήθεο πνπ βνεζνύλ ώζηε νη πλεύκνλεο ηνπ λενγέλλεηνπ λα

μεθηλήζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.

(κ. 2)

-Απόηνκε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαη αύμεζε ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
ζην αίκα ηνπ λενγλνύ.
ii.

Να αλαθέξεηε δύν (2) ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη κηα έγθπνο κε ηε

δηαηξνθή ηεο.

(κ. 1)

1: πξσηεΐλεο
iii.

2: βηηακίλεο

Να αλαθέξεηε δύν (2) ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζην έκβξπν αλ ε

κεηέξα θαπλίδεη θαηά ην δηάζηεκα ηεο θύεζεο.
1: Δκπνδίδεη ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ

(κ. 1)
2: Δπαίζζεην ζηηο αξξώζηηεο

ΔΡΩΣΗΗ 2
α.

ηηο κύγεο, ην κέγεζνο ησλ θηεξώλ ηνπο θαζνξίδεηαη από αιιειόκνξθα γνλίδηα,

όπνπ ηζρύεη:
Β = γνλίδην γηα κεγάια θηεξά θαη β = γνλίδην γηα κηθξά θηεξά.
Σε διαζηαύπωζη μεηαξύ δύο μςγών με μεγάλα θηεπά πήπαμε 219 μύγερ με μεγάλα θηεπά
και 81 μύγερ με μικπά θηεπά.
i.

Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ηνπ γνληδίνπ γηα ηα κεγάια θηεξά θαη ηα κηθξά θηεξά ζηηο

κύγεο;
Μεγάια θηεξά: Δπηθξαηέο
ii.

(κ. 1)
Μηθξά θηεξά: Τπνινηπόκελν

Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε;

Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα
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(κ. 1)

iii.

Να δείμεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.
P γελεά:

Ββ Υ Ββ

Γακέηεο:

F1 γελεά:

(κ. 5)

Β

β

Β

β

ΒΒ, Ββ, Ββ, ββ

Γνλνηππηθή αλαινγία: 1: 2 : 1
iv.

Να νλνκάζεηε ηνλ Νόκν ηνπ Mendel ν νπνίνο επηβεβαηώλεη ηελ πην πάλσ

δηαζηαύξσζε.

(κ. 0,5)

Νόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ
Να δηαηππώζηε ηνλ Νόκν απηό.

(κ. 1,5)

Καηά ηε δηαζηαύξσζε εηεξόδπγσλ αηόκσλ εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκόο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο.
β.

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ

αθνινπζνύλ.

i.

Να αλαγλσξίζεηε ηα δεύγε νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ.

(κ. 1,5)

I-II, III- V, IV- VI
ii.

Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα.

(κ. 1)

Δθείλα ηα νπνία είλαη αλά δύν όκνηα σο πξνο ην κέγεζνο, κνξθή θαη ηύπν γελεηηθώλ
πιεξνθνξηώλ.
iii.

Πνηα από ηα γνλίδηα πνπ θαίλνληαη πην πάλσ ζεσξνύληαη αιιειόκνξθα;

Α- α, Υ- Φ, Δ- Δ΄
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(κ. 1,5)

iv.

Πνην ή πνηα από ηα πην πάλσ αιιειόκνξθα γνλίδηα είλαη νκόδπγα;

(κ. 1)

Καλέλα
v.

Ση νλνκάδνπκε επηθξαηέο γνλίδην;

(κ. 1)

Δθείλν ην νπνίν εθθξάδεηαη ζην θαηλόηππν αθόκα θαη όηαλ βξίζθεηαη ζε εηεξόδπγε
θαηάζηαζε.
(ύλνιν: ……/15)

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

Διζηγηηέρ

Παιδαγυγικόρ

ςνηονίζηπια

Γιεςθςνηήρ

Μαπία Λοΐζος Β. Δ.

Γιώπγορ Τπάκκορ

ύμβοςλορ

Σώηη Κωνζηανηίνος

Αλαζηαζία Παπαλησλίνπ Β.Γ.Α΄

Θάλεια Μισαήλ
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ΛΤΚΔΗΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013 – 2014
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ-ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
ΜΑΘΖΜΑ: Φπζηνγλσζηηθά
ΒΑΘΜΟ: .............................................

ΣΑΞΖ: Α΄

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: .....................................

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 29/05/2014

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ......................................

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 10.30-12.30

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ.........................................................................ΣΜΖΜΑ: ...................ΑΡ.: ..................
Σν γξαπηό απνηειείηαη από επηά (7) ζειίδεο
ΜΕΡΟΣ Α΄
Να απαληήζεηε και ζηις ηρεις (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.
1) ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.

(κνλ.2.5)

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1,2,3,4,5
1 Ωαγσγόο
2.Ωνθύηααξν
3.Ωνζήθε
4.Μήηξα
5. Σξάρεινο ηεο κήηξαο
β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 4.

(κνλ.1)

Ζ κήηξα είλαη θνίιν κπώδεο όξγαλν κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ
γ. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο
η : Οκόινγα Υξσκαηνζώκαηα :Σα ρξσκαηνζώκαηα ζε θάζε ζσκαηηθό θύηηαξν ελόο νξγαληζκνύ είλαη
αλά δύν όκνηα σο πξνο ην κέγεζνο ηε κνξθή θαη ηνλ ηύπν ησλ γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ .ρεκαηίδνπλ δει
δεπγάξηα όκνησλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ ιέγνληαη νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα.

(κνλ.0.5)

ηη: Κιεξνλνκηθόηεηα :Ζ κεηαβίβαζε ησλ ραξαθηήξσλ ησλ πξνγόλσλ ζηνπο απνγόλνπο κέζσ ηνπ

DNA.

(κνλ.0.5)
ηηη: Φαηλόηππνο : Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εθδειώλεηαη ζε έλα νξγαληζκό.

1

2) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα (Καξπόηππνη) πνπ ππάξρνπλ ζηα
ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ.

Β

Α

.......αξζεληθό.............................................
...ζειπθό...................................................
α. Να ζεκεηώζεηε θάησ από ην ζρήκα πνηνο θαξπόηππνο αλήθεη ζην αξζεληθό άηνκν θαη πνηνο
ζην ζειπθό άηνκν.

(κνλ. 1)

β. i. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα πεξηέρνληαη ζηα γελλεηηθά θαη πόζα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ
αλζξώπνπ;
23 ρξσκαηνζώκαηα ζηα γελλεηηθά
46 ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά

(κνλ. 1)

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε αξηζκεηηθή απηή δηαθνξά.

(κνλ. 2)

Δίλαη απαξαίηεηε απηή ε δηαθνξά γηαηί νη ππξήλεο ησλ δύν γελλεηηθώλ θπηηάξσλ ( πεξκαηνδσαξίνπΩνθπηηάξνπ β ηάμεο (Ωαξίνπ)) ελώλνληαη θαη ζρεκαηίδεηαη ην δπκσηό. Έηζη απνθαζηζηάηε ν ζσζηόο
αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ (Επγώην)
γ. Έλα νξγαληζκόο έρεη ηξηάληα (30) ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα
πεξηέρνληαη ζηνπο γακέηεο ηνπ.
(κνλ. 1)
15 ρξσκαηνζώκαηα

3) α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη πην θάησ αξηζκνί ζην ζρεδηάγξακκα.
1.

(κνλ. 2)

Πιαθνύληαο

2. Οκθάιηνο ιώξνο
3. Ακληθαό πγξό
4. Ακληαθόο ζάθνο

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεξώλ κε ηνλ αξηζκό 1,3
1. Σν έκβξπν εμαζθαιίδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν από ην αίκα ηεο κεηέξαο
δηακέζνπ ηνπ πιαθνύληα.
3 Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα θαη πηέζεηο.

2

(κνλ. 3)

ΜΕΡΟΣ Β΄
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηις δύο (2) από ηηο ηρεις (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα
(10) κνλάδεο.
4) α. Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζηα νπνία:
η. Παξάγνληαη ηα σάξηα:

Ωνζήθεο (κνλ. 1)

ηη. Γνληκνπνηείηαη ην σάξην:

Ωαγσγόο(άιπηγγα)

β. η. Πνηα ε δηάξθεηα δσήο ηνπ σαξίνπ: 24 ώξεο

(κνλ. 1)

(κνλ. 0.5)

ηη. Πνηα ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κέζα ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο;

(κνλ. 0.5)

72 ώξεο
γ. η. Ση νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν ζε έλα θαηακήλην θύθιν 30 εκεξώλ;
Σηο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ πνπ κία γπλαηθά κπνξεί λα κείλεη έγθπνο.

(κνλ. 1)

ηη. Να εμεγήζεηε πώο βξίζθνπκε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ζε έλα θαηακήλην θύθιν 30 εκεξώλ;
(κνλ. 1.5)
Από ηηο ηελ ηξηαθνζηή κέξα αθαηξνύκε 14 κέξεο πνπ είλαη ε κέξα ηεο σνζπιαθνξξεμίαο δει ε 16ε κέξα
ηελ ζπλέρεηα από ηελ κέξα ηεο σνζπιαθνξξεμίαο αθαηξνύκε 3 κέξεο πνπ είλαη ν ρξόλνο δσήο ηνπ ησλ
ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη πξνζζέηνπκε 1 κέξα πνπ είλαη ν ρξόλνο δσήο ηνπ Ωνθπηηάξνπ β ηάμεο (Ωαξίνπ).
Άξα ε θξίζηκε πεξίνδνο ηνπ απηνύ ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ είλαη νη κέξεο κεηαμύ 14εο κέξαο θαη 17εο
κέξαο.
(Δπεηδή ζε κεξηθέο γπλαίθεο ε σνζπιαθηνξξμία κπνξεί λα γίλεη ηελ 15ε ή ηελ 17εο κέξα ηόηε γηα
αζθάιεηα ε θξίζηκε πεξίνδνο είλαη κεηαμύ 13εο θαη 18εο κέξαο )
δ. Να αλαθέξεηαη δύν ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.
(κνλ. 2)
Αληηζπιιεπηηθό ράπη: Υεκηθέο νπζίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ σξίκαλζε σαξίσλ.
πεξκαηνθηόλεο θξέκεο : Οζίεο πνπ ζθνηώλνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα
ε. πκπιεξώζηε ηνλ πην θάησ πίλαθα

(κνλ. 2,5)

(Να αλαθέξεηε ηνλ ηόπο παραγωγής θαη ηε δράζη ηεο σνζπιαθηνηξόπνπ θαη ηεο σρξηλνηξόπνπ νξκόλεο
ζηελ γπλαίθα)
Οξκόλε

Σόπνο παξαγσγήο

Γξάζε

Ωνζπιαθηόηξνπνο:

α.Τπόθπζε(Αδελνππόθπζε)

α. Γηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ηνπ
σνζπιαθίνπ γηα λα αξρίζεη ε
σξίκαλζε ηνπ σαξίνπ.
β. Παξάιιεια κε ηελ δξάζε
ηεο πξνθαιείηαη αύμεζε ηεο
παξαγσγήο ηεο νηζηξαδηόιεο

Ωρξηλόηξνπνο:

α. Τπόθπζε(Αδελνππόθπζε)
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α Πξνθαιεί ξήμε ηνπ
σνζπιαθίνπ θαη ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε σρξό
ζσκάηην

5) Σν πξάζηλν ρξώκα ησλ καηηώλ νθείιεηαη ζε έλα ππνιεηπόκελν γνλίδην θαη ην θαζηαλό ρξώκα ζε
επηθξαηέο. Γύν γνληνί κε θαζηαλά κάηηα έρνπλ 4 παηδηά ,3 κε θαζηαλά θαη 1 κε πξάζηλα κάηηα.
Κ= Καζηαλό Υξώκα θ = Πξάζηλν ρξώκα
α. Να δείμεηε ηελ δηαζηαύξσζε θαη λα γξάςεηε ηελ πηζαλή γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλαινγία
ηνπ πέκπηνπ παηδηνύ ζηελ F1 γεληά.
(κνλ. 4)
Ρ

Κθ Υ Κθ
Γακ
Κ,θ
Κ,θ
F1
ΚΚ, Κθ, Κθ, θθ
Φαηλόηππνο : 75% θαζηαλό ρξώκα 25% Πξάζηλν ρξώκα (Αλαινγία 3:1)
Γνλόηππνο: 25% ΚΚ ,50% Κθ , 25% θθ (Αλαινγία 1:2:1)
Σν 5ν παηδί έρεη πηζαλόηεηα 75% λα είλαη κε θαζηαλό ρξώκα θαη 25% κε πξάζηλν ρξώκα .

β. Να δηαηππώζεηε ηνλ λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.

(κνλ. 2)

Ηζρύεη ν δεύηεξνο λόκνο ηνπ Mendel πνπ αλαθέξεη όηη θαηά ηελ δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ
(ηεο F1 γελεάο) εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκόο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο .
γ. Να γίλεη δηαζηαύξσζε κεηαμύ νκόδπγνπ αηόκνπ κε θαζηαλό ρξώκα κε εηεξόδπγν άηνκν κε
θαζηαλό ρξώκα θαη λα βξεζεί ε γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλαινγία ζηελ F2 γεληά.
F1 ΚΚ Υ Κθ
Γακ. Κ
Κ,θ
F2 ΚΚ, Κθ

(κνλ. 4)

Φαηλόηππνο: 100% θαζηαλό Υξώκα
Γνλόηππνο : 75% ΚΚ ,25% Κθ

6) α. Από ηη απνηειείηαη ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη πνηνο ν ξόινο ηεο ζηνλ νξγαληζκό.

(κνλ. 3)

Σν κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο απνηειείηαη από 4 κόξηα αίκεο πνπ είλαη ζηδεξνύρα νπζία
θαη 4 πξσηετληθέο αιπζίδεο πνπ είλαη αλά δύν όκνηεο. Οη πξσηετληθέο αιπζίδεο είλαη
ηεζζάξσλ εηδώλ θαη ραξαθηεξιηδνληαη κε ηα γξακκαηα α,β,γ,δ.
Δίλαη ππεύζπλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ ζ΄ όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο καο.

β. η. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζπκπηώκαηα ησλ αηόκσλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία ηύπνπ β.
Σέζζεξα από ηα πην θάησ
2)
Γηόγθσζε ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ πνπ πξνθαιεί παξακόξθσζε ησλ νζηώλ
3)
Έληνλε σρξόηεηα
4)
Διαθξόο ίθηεξνο
5)
Γηόγθσζε ζπιήλαο πνπ πξνθαιεί δηόγθσζε ηεο θνηιίαο
6)
Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζώκαηνο .
7)
Δύθνιε θνπξάζεη
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(κνλ. 2)

Αλεπάξθεηα ιεηηνπξγίαο θάπνησλ νξγάλσλ
ηη. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ηύπνπ β.

8)

(κνλ. 1)

Με κεηάγγηζε αίκαηνο (πνπ γίλεηαη θάζε 4-6 εβδνκάδεο)
Απαιιαγή ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ζηδήξνπ κε εηδηθά θάξκαθα (από ηελ ζπλερήη θαηαζηξνθή ησλ
εξπζξνθπηηαξώλ.)
γ. Πνηεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα γελλεζεί παηδί κε κεζνγεηαθή αλαηκία , θνξέα ηνπ γνληδίνπ (ζηίγκα)
θαη θπζηνινγηθό από ηηο πην θάησ δηαζηαπξώζεηο;
(κνλ. 4)
(Κ = Καλνληθό γνλίδην ζ = Παζνινγηθό)
α)

Κζ Υ Κζ

β) Κζ Υ ζζ

Ρ Κζ Υ Κζ
Γακ Κ ,ζ
Κ,ζ
F1 KK,Κζ,Κζ,ζζ
25% Φπζηνινγηθό 50% ηίγκα 25% Πάζεζε
Ρ Κζ Υ ζζ
Γακ Κ,ζ
ζ
F1 Κζ, ζζ
50% ηίγκα 50% Παζεζε
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηη μία (1) από ηηο δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε
(15) κνλάδεο.
7) α. Γίλεηαη ζε ζρεδηάγξακκα ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.
Ση αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-8; (8Υ0.5)
1 πεξκαηηθόο πόξνο 2.Οπξήζξα 3. Βάιαλνο (Πένο) 4.Οζρεν 5.Οξρεηο
6.Δπηδηδπκίδα 7.Πξνζηάηεο αδέλαο 8. πεξκαηνδόρνο Κύζηε .

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεξώλ κε αξηζκνύο 5,6,7 ;
5 :(Όξρεηο) Τπεύζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη νξκνλώλ (Σεζηνζηεξόλε)
6 :(Δπηδηδπκίδα ) Δθεί γίλεηε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη επίζεο
είλαη όξγαλν παξαγσγήο εθθξηκάησλ.
7: (Πξνζηάηεο αδέλαο) Δκπινπηίδεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε εθθξίκαηα (ζπεξκαηηθό πγξό)
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(κνλ. 4)

(κνλ. 2.5)

πινύζηα κε ζξεπηηθέο νπζίεο.
γ. Να νλνκάζεηε ηηο νξκόλεο πνπ ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ θαη λα εμεγήζεηε ηε δξάζε ηνπο.
(κνλ. 2)
Δίλαη νη γνλαδνηξόπεο νξκόλεο ε Ωζπιαθηνηξόπνο (F.S.H) θαη ε σρξηλνηξόπνο (LH)
Ζ Ωζπιαθηνηξόπνο (F.S.H) Γηεγείξεη ζηνπο όξρεηο γηα ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ.
Ζ σρξηλνηξόπνο (LH) Γηεγείξεη ηνπο όξρεηο γηα ηελ παξαγσγή ηεο νξκόλεο ηεζηνζηεξόλεο
δ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηεζηνζηεξόλεο πνπ παξάγεηαη από ηνπο όξρεηο;
. Ζ ηεζηνζηεξόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ( πνπ

(κνλ.1.5)

απνηεινύλ ηα πξσηεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ) θαη επίζεο είλαη ππεύζπλε γηα ηα
δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ (όπσο είλαη ε αιιαγή ηεο θσλήο ,ε αλάπηπμε ηεο
ηξηρνθπΐαο ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο θαη ε έληνλε κπτθή αλάπηπμε).
ε. η Ση είλαη ε θίκσζε θαη πώο ζεξαπεύεηαη;
.Μηθξό άλνηγκα ηεο πόζζεο θαη ζεξαπεύεηαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε

(κνλ. 1)

ηη. Ση είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;
Όηαλ ν έλαο ή θαη δύν όξρεηο παξακείλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα (πεξηνρή) θαη ζεξαπεύεηαη
κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.

(κνλ. 1)

ζη. η. Να αλαθέξεηε ηξείο(3)ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS.
.Σξεηο από ηνπο πην θάησ ηξόπνπο

(κνλ. 1.5)

2. Με κνιπζκέλν αίκα ή παξάγσγα κνιπζκέλνπ αίκαηνο
3. Με κνιπζκέλεο ζύξηγγεο ή από ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ζπξηγγώλ π.ρ ηνμηνκαλείο
4. Από ηελ κνιπζκέλε έγθπν κεηέξα ζην παηδί ηεο θαηά ηελ εγθπκνζύλε ή ηνλ ηνθεηό
5. Μεηάδνζε από ηελ κνιπζκέλε κεηέξα ζην παηδί ηεο θαηά ηνλ ζειαζκό.
Μεηάδνζε από κνιπζκέλν άηνκν θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή εηεξόθπισλ ή νκνθπινθίισλ αηόκσλ
ηη. Να αλαθέξεηε ηξείο(3)ηξόπνπο κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS.

(κνλ. 1.5)

4. Με ην θαγεηό ή κε νηθηαθά ζθεπή
5. Από ηηο ηνπαιέηεο
6. Από θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο ,ηε ζάιαζζα ή ηηο πηζίλεο
7. Από ηα θαηνηθίδηα δώα
8. Υεηξαςία θαη γεληθά κε ηε ζπλεζηζκέλε θνηλσληθή επαθή.
9. Με επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν.
10. Με ην ζάιην ,ηα δάθξπα, ηνλ ηδξώηα, ηα νύξα θ.α

8α. Να ονομάσετε έλα θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη

(κνλ. 2)

(η) κε κείσζε: πεξκαηνδσάξην ή σάξην (ηη) κε κίησζε: Σα ζσκαηηθά θύηηαξα
β. Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.
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(κνλ.3)

Μίησζε
Μηα θπηηαξηθή δηαίξεζε
Γεκηνπξγία 2 θπηηάξσλ
Πεξηέρνπλ νιόθιεξν ησλ αξηζκό ησλ
ρξσκαηνζσκάησλ όπσο ην κεηξηθό

Μείσζε
Γύν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο
Γεκηνπξγία 4 θπηηάξσλ
Πεξηέρνπλ κηζό αξηζκό ησλ
ρξσκαηνζσκάησλ ζε ζρέζε κε ην
κεηξηθό

γ. Να συμπληρώσετε ηo πην θάησ:

(κνλ. 2)

Ο άληξαο ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα έρεη 44 απηνζώκαηα ρξσκαηνζώκαηα θαη 2 θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα.
δ. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;
ζπθσηηνύ:46

δπγσηό:46.

σάξην: 23

(κνλ. 2)

επηδεξκίδαο:46

ε. Να ονομάσετε ηηο νξκόλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.
(κνλ. 1)
η Οηζηξαδηόιε ηη Πξνγεζηεξόλε
ζη. Από ηελ δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ (ζθπιιάθη) πήξακε 99 θπηά κε ιεπθά άλζε 202 θπηά κε ξνδ άλζε
θαη 97 θπηά κε θόθθηλα άλζε.
η. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηα
απνηειέζκαηα απηά.
(κνλ.4 )
ΚΛ
Υ ΚΛ
Γακ Κ, Λ
Κ, Λ
F1
ΚΚ, ΚΛ,ΚΛ,ΛΛ
Φαηλόηππνο: 25% Κόθθηλα 50% Ρνδ,25% Λεπθά
Γνλόηππνο: 25% ΚΚ, 50% ΚΛ, 25% ΛΛ
ηη. Να αλαθέξεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο πνπ αθνξά ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.

(κνλ. 1)

Δλδηάκεζε θιεξνλνκηθόηεηα

Οη Δηζεγεηέο

Ο Γηεπζπληή

…………………………
Μειαλζία Παπαδνπνύινπ

…………………………
Εαραξηάδεο πύξνο

…………………………..
Φηιίππνπ Αλδξέαο
………………………….
Γηαλληθνύξε Όιγα
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ΛΤΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2013 -2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06⁄ 06⁄ 2014

ΠΑΛΕ: Α΄ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ

ΔΖΑΞΗΓΖΑ: 1 ΩΞΑ

Μκμμαηεπώκομμ:………………………………………………………………………………………………………………
Πμήμα:………………………

Αν. θαηαιόγμο:…………………… Βαζμόξ: ……………⁄50 ……………⁄20

ΟΔΗΓΙΓ: Να γνάθεηε μόκμ με μπιε πέκα.
Δεκ επηηνέπεηαη ε πνήζε δημνζωηηθμύ ογνμύ.
Σμ ελεηαζηηθό δμθίμημ απμηειείηαη από ηνία μένε Α,Β,Γ θαη από εκκέα (9) ζειίδεξ.
Σμ ελεηαζηηθό δμθίμημ βαζμμιμγείηαη με 50 μμκάδεξ.

ΜΓΡΟ Α΄:
Να απακηήζεηε ζε όιεξ ηηξ ενωηήζεηξ.
Κάζε ζωζηή απάκηεζε βαζμμιμγείηαη με πέκηε (5) μμκάδεξ.
1.Δίκεηαη ημ πημ θάης ζπήμα. Αθμύ ημ παναηενήζεηε θαιά κα απακηήζεηε ζηα πημ
θάης ενςηήμαηα.
α) ί) Νμημ είδμξ θοηηανηθήξ δηαίνεζεξ θαίκεηαη ζημ δηπιακό
ζπήμα;
Ιίηςζε
(1 μμκ.)

Αντιγραφή DNA

ίί) Οημ μεηνηθό θύηηανμ οπάνπμοκ μθηώ (8) πνςμμζώμαηα.
Κα ζομπιενώζεηε ζηα ζογαηνηθά θύηηανα ημ ζςζηό ανηζμό
πνςμμζςμάηςκ.
8 πνςμαημζώμαηα
(1 μμκ.)
β) Έκα θύηηανμ ημο δένμαημξ εκόξ ζθύιμο έπεη 78
πνωμμζώμαηα.
 Νόζα είκαη ηα αοημζςμαηηθά ημο πνςμμζώμαηα; 76 (1 μμκ.)
 Νόζα είκαη ηα θοιεηηθά ημο πνςμμζώμαηα; 2
(1 μμκ.)
 Νόζα πνςμμζώμαηα ζα έπμοκ μη γαμέηεξ ημο; 39
(1 μμκ.)

2.Ε εηθόκα πμο αθμιμοζεί δείπκεη δεμημονγία δηδύμςκ.
1

α)ί)Νμημ είδμξ δηδύμςκ δείπκεη ε εηθόκα;
Ιμκμδογςηηθά δίδομα
(1 μμκ.)
ίί) Κα ελεγήζεηε πςξ πνμθύπημοκ ηα δίδομα
ζηεκ πενίπηςζε αοηή θαη πμηα είκαη ηα
παναθηενηζηηθά ημοξ.
Ννμθύπημοκ από ηε γμκημμπμίεζε εκόξ ςανίμο
με έκα ζπενμαημδςάνημ (1 μμκ.)
Γίκαη πάκηα ημο ίδημο θύιμο μμηάδμοκ
θαηαπιεθηηθά μεηαλύ ημοξ. (1 μμκ.)

β) Γίκαη δοκαηόκ μ Θακάζεξ θαη ε Δήμεηνα, πμο είκαη δίδομα κα έπμοκ πνμθύρεη με ημκ
ηνόπμ πμο θαίκεηαη ζηεκ εηθόκα; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.
Όπη γηαηί είκαη δηαθμνεηηθμύ θύιμο, αγόνη θμνίηζη, θαη ηα μμκμδογωηηθά δίδομα
είκαη πάκηα ημο ίδημο θύιμο.(2 μμκ.)
3.α) Οημ πημ θάης ζπήμα κα ζομπιενώζεηε ηα μένε ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ημο
άκδνα.
(2 μμκ.)

1.Πνμζηάηεξ αδέκαξ 2.πενμαηηθόξ πόνμξ 3.Γπηδηδομίδα 4.Οονήζνα
5.πενμαημδόπμξ θύζηε 6.Πέμξ 7.Όνπεηξ 8.Όζπεμ
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β) Οημ πημ θάης ζπήμα θαίκμκηαη ηα μένε ημο ζειοθμύ γεκκεηηθμύ θοηηάνμο.
ί) Κα βνείηε ηα μένε με ημοξ ανηζμμύξ 1-3.
1. Πονήκαξ
2.Κοηηανόπιαζμα
3.Κοηηανηθή μεμβνάκε
1
(1,5 μμκ.)

2
3

ίί) Κα γνάρεηε ηνεηξ (3) δηαθμνέξ μεηαλύ ςανίμο θαη ζπενμαημδςανίμο. (1,5 μμκ.)
ΟΝΓΞΙΑΠΜΔΩΑΞΖΜ
1.Ιηθνμζθμπηθμ

ΩΑΞΖΜ
1.Ιεγάιμ

2.Ρδνμδοκαμηθό ζπήμα

2.Ωμεηδέξ

3.Έπεη πμιιά μηημπόκδνηα

3.Έπεη ιίγα μηημπόκδνηα

ΜΓΡΟ Β΄:
Να απακηήζεηε μόκμ ζε δύμ (2) από ηηξ ηνεηξ (3) ενωηήζεηξ.
Κάζε ζωζηή απάκηεζε βαζμμιμγείηαη με δέθα (10) μμκάδεξ.
1. Από ηε δηαζηαύνςζε εκόξ θμοκειημύ με γθνίδμ πνώμα ηνηπώμαημξ με έκα θμοκέιη
με άζπνμ πνώμα ηνηπώμαημξ πνμέθορακ ζηεκ πνώηε ζογαηνηθή γεκεά (F1), μόκμ
γθνίδα θμοκειάθηα.
Δεδμμέκα: Γ= γθνίδμ πνώμα ηνηπώμαημξ

γ= άζπνμ πνώμα ηνηπώμαημξ

α) Κα γίκεη ε ζπεηηθή δηαζηαύνςζε θαη κα δμζεί μ γμκόηοπμξ ηςκ αηόμςκ ζηεκ F1
γεκεά.
Παηνηθή γεκηά:
ΓΓ
Υ γγ
(1 μμκ.)
Γαμέηεξ: Γ, Γ
Θογαηνηθή γεκηά:

γ, γ
Γγ

(1 μμκ.)
(1 μμκ.)

β) ί) Κα θάκεηε ηε δηαζηαύνςζε μεηαλύ δύμ θμοκειηώκ ηεξ F1 γεκεάξ.
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Παηνηθή γεκηά:

Γγ

Υ

Γαμέηεξ: Γ, γ
Θογαηνηθή γεκηά: ΓΓ,

Γγ,

Γγ

(1 μμκ.)

Γ, γ

(1 μμκ.)

Γγ,

γγ

(1 μμκ.)

ίί) Κα δείλεηε ηε θαηκμηοπηθή θαζώξ θαη ηε γμκμηοπηθή ακαιμγία ηςκ απμγόκςκ ζηεκ
F2 γεκηάξ.
Φαηκμηοπηθή ακαιμγία:3 γθνίδμ ηνίπςμα : 1 άζπνμ ηνίπςμα
(1 μμκ.)
Γμκμηοπηθή ακαιμγία:1 ΓΓ: 2 Γγ : 1 γγ
(1,5 μμκ.)

γ) ί)Νμημ κόμμ ημο Mendel επηβεβαηώκμοκ ηα απμηειέζμαηα ζηεκ F2 γεκηά; (0,5μμκ.)
Πμ 2μ κόμμ.
ίί) Κα δηαηοπώζεηε ημκ ζπεηηθό κόμμ ημο Mendel.
(1 μμκ.)
Ηαηά ηε δηαζηαύνςζε ηςκ εηενόδογςκ αηόμςκ ηεξ F1 γεκηάξ εμθακίδεηαη δηαπςνηζμόξ
ηςκ παναθηήνςκ πμο είπακ ακαμεηπζεί πνμεγμομέκςξ
2. Δίκεηαη έκα απιμπμηεμέκμ ζπεδηάγναμμα μένμοξ ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ
ηεξ γοκαίθαξ.
α) ί) Κα μκμμάζεηε ηα μένε με ημοξ ανηζμμύξ 1 μέπνη 4.
1.
2.
3.
4.

(2 μμκ.)

Ωαγςγόξ
Ωάνημ
Ωμζήθε
Ιήηνα

ίί) Κα μκμμάζεηε ημ θαηκόμεκμ Α.
Γμκημμπμίεζε ςανίμο

(1 μμκ.)

β) Κα γνάρεηε ζε πμημ μένμξ ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηεξ γοκαίθαξ γίκεηαη:
ί) ε εκαπόζεζε ηςκ ζπενμαημδςανίςκ (εθζπενμάηςζε) :
(1 μμκ.)
Ηόιπμξ
ίί) ε ακάπηολε ημο εμβνύμο:
(1 μμκ.)
Ιήηνα
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γ) Κα ελεγήζεηε:
ί) Πη είκαη ε θίμςζε: Γίκαη ε θαηάζηαζε ζηεκ μπμία ημ άκμηγμα ηεξ πόζζεξ πμο
θαιύπηεη ημ πέμξ ελςηενηθά είκαη πμιύ ζηεκό ή θιεηζηό.
(1 μμκ.)
ίί) Πη πνμβιήμαηα μπμνεί κα δεμημονγήζεη ζημκ άκδνα: Ιμιύκζεηξ δηόηη ε πενημπή ημο
πέμοξ δεκ θαζανίδεηαη ζςζηά, έκημκμοξ πόκμοξ θαηά ηεκ μύνεζε θαη θαηά ηε
ζελμοαιίθε επαθή.
(1 μμκ.)
ίίί) Νώξ ζεναπεύεηαη:
Θεναπεύεηαη με πενηημμή.

(1 μμκ.)

δ) Κα ακαθένεηε :
ί) δύμ πεμηθά μέζα ακηηζύιιερεξ:
Ακηηζοιιεπηηθά πάπηα, ζπενμαημθηόκμξ θνέμα.

(1 μμκ.)

ίί) δύμ μεπακηθά μέζα ακηηζύιιερεξ:
Πνμθοιαθηηθό, δηάθναγμα.

(1 μμκ.)

3.α) Ε πημ θάης εηθόκα πανμοζηάδεη ηα πνςμαημζώμαηα ημο ακζνώπμο.
ί) Νμημ είκαη ημ θύιμ ημο αηόμμο από ημ μπμίμ πνμένπμκηαη ηα πνςμαημζώμαηα; Να
ελεγήζεηε.
Άκδναξ, γηαηί ημ ηειεοηαηό δεογάνη πνςμαημζςμάηςκ
(θοιεηηθά) απμηειείηαη από δύμ πνςμαημζώμαηα πμο δεκ
είκαη μμόιμγα, ημ  θαη ημ Ρ.
(2 μμκ.)
ίί) Νώξ ζομβμιίδμκηαη ηα θοιεηηθά πνςμαημζώμαηα
ζημκ άκδνα;
ΥΤ(1 μμκ.)
ίίί) Κα ελεγήζεηε πμηα πνςμαημζώμαηα ιέγμκηαη
θοιεηηθά.
Γίκαη ηα πνωμαημζώμαηα πμο θαζμνίδμοκ ημ θύιμ.
(1 μμκ.)
β) ί) Κα ελεγήζεηε πμημη παναθηήνεξ μκμμάδμκηαη επίθηεημη. Να ακαθένεηε δύμ
παναδείγμαηα επίθηεηωκ παναθηήνωκ.
Γίκαη μη παναθηήνεξ πμο μπμνεί κα απμθηήζεη θάπμημξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δωήξ
ημο θαη δεκ είκαη θιενμκμμηθμί. Οοιή από εγπείνεζε, ζεμαδηά από θηύπεμα(2 μμκ.)
ίί) Νμηα γμκίδηα ιέγμκηαη αιιειόμμνθα;
Γίκαη ηα γμκίδηα πμο βνίζθμκηαη ζε ακηίζημηπεξ ζέζεηξ μεηαλύ δύμ μμόιμγωκ
πνωμαημζωμάηωκ θαη ειέγπμοκ ημκ ίδημ παναθηήνα.(2 μμκ.)
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γ) Ε πημ θάης εηθόκα απεηθμκίδεη ηα πνςμαημζώμαηα εκόξ μνγακηζμμύ.

ί) Νόζα πνςμαημζώμαηα έπεη αοηόξ μ μνγακηζμόξ ζηα γεκκεηηθά ημο θύηηανα; Να
ελεγήζεηε γηαηί.
Σα γεκκεηηθά θύηηανα είκαη απιμεηδή γηα αοηό ζα έπμοκ ηα μηζά πνωμαημζώμαηα
δειαδή 6 πνωμαημζώμαηα.
(1 μμκ.)
ίί) Κα θοθιώζεηε έκα δεύγμξ από ηα αοημζωμαηηθά ημο πνςμαημζώμαηα ζηεκ πημ
πάκς εηθόκα. Έκα από ηα δεύγε 1 μέπνη 5.
(1 μμκ.)
ΜΓΡΟ Γ΄:
Να απακηήζεηε μόκμ ζε μία (1) από ηηξ δύμ (2) ενωηήζεηξ.
Κάζε ζωζηή απάκηεζε βαζμμιμγείηαη με δεθαπέκηε (15) μμκάδεξ.
1.α) Κα γνάρεηε ηη ακηηπνμζςπεύμοκ μη ανηζμμί 1 -4 ζημ πημ θάης ζπήμα πμο δείπκεη
ημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ηεξ γοκαίθαξ.
(4 μμκ.)
1. Ωαγςγόξ
2.Αηδμίμ ή έλμδμξ ημο θόιπμο
3.Ηόιπμξ
4. Ιήηνα

4

1

3

2
β) Οηα πημ θάης ζπήμαηα βιέπεηε ηα ζηάδηα, Α μέπνη Δ, εκόξ θαηαμήκημο θύθιμο 28
εμενώκ. Γηα θάζε ζηάδημ κα πενηγνάρεηε:
ί) Οε πμηεξ μένεξ ημο θαηαμήκημο θύθιμο ακαθένεηαη.
(1 μμκ.)
ίί) Οε πμημ ζεμείμ ημο γοκαηθείμο ζοζηήμαημξ βνίζθεηαη ημ ςάνημ. (1 μμκ.)
ίίί) Νμηεξ αιιαγέξ ζομβαίκμοκ ζημ εκδμμήηνημ ή βιεκκμγόκμ ηεξ μήηναξ. (1 μμκ.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
............... μέρα
............... μέρα

Α

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
ε
..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Β

.................. μέρα
.................. μέρα

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
ε
..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Γ

Α. Από 1 μέπνη 5 εμένα.
Πμ ςάνημ βνίζθεηαη ζηε μήηνα.
Μ βιεκκμγόκμξ ηεξ μήηναξ έπεη θαηαζηναθεί
ιόγς με γμκημμπμίεζεξ θαη απμβάιιεηαη από
ημ ζώμα ηεξ γοκαίθαξ.
( έμμεκε νύζε )
..........................................................................
..........................................................................
.................... μέρα
.................... μέρα

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
ε
..........................................................................
..........................................................................

................. μέρα
................. μέρα

Δ

Β. Από ηεκ 6ε μέπνη 13ε εμένα.
Πμ ςάνημ βνίζθεηαη ζηεκ ςμζήθε θαη μ
βιεκκμγόκμξ ηεξ μήηναξ πνμεημημάδεηαη,
ανπίδεη κα παπαίκεη.

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

Γ. Πεκ 14 εμένα. Πμ ςάνημ απειεοζενώκεηαη Δ.Από ηεκ 15ε μέπνη 28ε εμένα. Πμ
από ηεκ ςμζήθε ζημκ ςαγςγό.Μ βιεκκμγόκμξ ςάνημ ανπηθά βνίζθεηαη ζημκ ςαγςγό
ηεξ μήηναξ ζοκεπίδεη κα παπαίκεη.
θαη ζηε ζοκέπεηα ζηε μήηνα.Μ
βιεκκμγόκμξ ηεξ μήηναξ ζοκεπίδεη κα
παπαίκεη θαη κα πνμεημημάδεηαη.
γ) Νώξ δεμημονγείηαη ημ ςπνό ζςμάηημ θαη πμημξ μ νόιμξ ημο; ( Κα ακαθένεηε θαη ηεκ
μνμόκε πμο είκαη οπεύζοκε γηα ηε δεμημονγία ημο ςπνμύ ζςμαηίμο)
(2 μμκ.)
Ιεηά ηεκ ςμζοιαθημννελία ημ ςμζοιάθημ μεηαηνέπεηαη ζε ςπνό ζςμάηημ οπό ηεκ
επίδναζε ηεξ ςπνηκμηνόπμο μνμόκεξ. Πμ ςπνό ζςμάηημ πανάγεη ηηξ μνμόκεξ
μηζηναδηόιε θαη πνμγεζηενόκε.
δ) ί) Ιία γοκαίθα έπεη ζηαζενμύξ θαηαμήκημοξ θύθιμοξ 28 εμενώκ. Κα οπμιμγίζεηε
ηεκ θνίζημε πενίμδμ. Κα θάκεηε όιεξ ηηξ απαναίηεηεξ ανηζμεηηθέξ πνάλεηξ θαη κα ηηξ
δηθαημιμγήζεηε.
(4 μμκ.)
ε
28-14=14 εμένα ηεξ ςμζοιαθημννελίαξ
14-3 (πνόκμξ δςήξ ζπενμαημδςανίμο)=11ε
14+1 ( πνόκμξ δςήξ ημο ςανίμο) =15ε
15+1 (γηα ιόγμοξ αζθαιείαξ)=16ε
Ηνίζημε πενίμδμξ: 14ε μέπνη 16ε
ίί) Νώξ δηθαημιμγείηαη ε ορειή γμκημόηεηα ηηξ μένεξ αοηέξ;
(2 μμκ.)
Αοηέξ ηηξ μένεξ ζομβαίκεη ε ςμζοιαθημννελία θαη ημ ςάνημ βνίζθεηαη ζημκ ςαγςγό. Ακ
ε γοκαίθα ένζεη ζε ζελμοαιηθή επαθή πςνίξ πνμθύιαλε ηόηε έπεη ανθεηέξ πηζακόηεηεξ
κα μείκεη έγθομξ.
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2.α) Ηαηά ηε δηαζηαύνςζε δύμ θοηώκ πήναμε ημοξ πημ θάης απμγόκμοξ:
50 θοηά με θόθθηκα άκζε
100 θοηά με νμδ άκζε
50 θοηά με άζπνα άκζε
ομβμιίζηε με Κ ημ θόθθηκμ πνώμα άκζμοξ θαη με Α ημ άζπνμ πνώμα.
ί) Κα θάκεηε ηεκ πημ πάκς δηαζηαύνςζε.
Παηνηθή γεκηά : ΚΑ
Γαμέηεξ:
F2 Θογαηνηθή γεκηά: ΚΚ,

π

ΚΑ

Κ, Α

(1 μμκ.)
Κ, Α

ΚΑ, ΚΑ, ΑΑ

ίί) Πη είδμοξ θιενμκμμηθόηεηα αθμιμοζμύκ ηα πημ πάκς γμκίδηα;
Γκδηάμεζε θιενμκμμηθόηεηα.

(2 μμκ.)
(2 μμκ.)
(1 μμκ.)

ίίί) Νμημ θαηκόηοπμ είπακ ηα θοηά ηεξ F1 γεκηάξ;
Ξμδ άκζε.

(0,5 μμκ.)

ίκ) Νμημ γμκόηοπμ είπακ ηα θοηά ηεξ F1 γεκηάξ;
ΗΑ

(0,5 μμκ.)

β) Κα γνάρεηε ηνεηξ (3) δηαθμνέξ μεηαλύ μίηςζεξ θαη μείςζεξ.
ΜΙΣΩΗ
Γίκαη μία δηαίνεζε
Ννμθύπημοκ δύμ θύηηανα
Πα ζογαηνηθά θύηηανα έπμοκ ημκ ίδημ
ανηζμό πνςμαημζςμαηςκ με ημ ανπηθό

(3 μμκ.)

ΜΓΙΩΗ
Γίκαη δύμ δηαδμπηθέξ δηαηνέζεηξ
Ννμθύπημοκ ηέζζενα θύηηανα
Πα ζογαηνηθά θύηηανα έπμοκ ημ μηζό
ανηζμό πνςμαημζςμάηςκ με ημ ανπηθό

γ) Πμ δηπιακό ζπεδηάγναμμα δείπκεη ηα πνωμμζώμαηα (Ι – VIII) εκόξ ζςμαηηθμύ
θοηηάνμο μύγαξ.
ί) Κα εκημπίζεηε από ημ ζπήμα θαη κα γνάρεηε δύμ
δεύγε μμόιμγςκ πνςμμζςμάηςκ.

(2 μμκ.)

Ζ - V, II – VI, III – VII, IV - VIII
ίί) Κα εκημπίζεηε από ημ ζπήμα θαη κα γνάρεηε δύμ
δεύγε αιιειμμόνθςκ γμκηδίςκ.

(2 μμκ.)

A-B, E-ε, Θ-ζ,
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ίίί) Ακ ημ γμκίδημ Γ δνα γηα ημ μέγεζμξ ηςκ θηενώκ ηεξ μύγαξ, γηα πμημ παναθηήνα δνα
ημ γμκίδημ ε;
(1 μμκ.)
Γηα ημκ ίδημ παναθηήνα, ημ μέγεζμξ ηωκ θηενώκ ηεξ μύγαξ.
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

ΒΑΘΜΟ: ________________

ρνιηθή ρξνληά 2013 - 2014

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: _____________
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ______________

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
Ηκεξνκελία: 30.05.2014
Γηάξθεηα: 1 ώξα
Ολνκαηεπώλπκν: __________________________ Σκήκα:_____ Αξ:____
ΟΓΗΓΙΔ:

Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ
Σν παξόλ εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α,Β,Γ
θαη βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο.
Οη απαληήζεηο λα γξάθνληαη πάλω ζην δνθίκην ην νπνίν ζα
επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο.
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο.

ΜΔΡΟ Α΄:
Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 (πέληε)
κνλάδεο.
1. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην ζρεδηάγξακκα.
1. νπξά
2. απρέλαο
3. κηηνρόλδξηα
4. θεθαιή
5. ππξήλαο
6. αθξόζσκα
1.5κ
1. (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο.


Tα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο, ελώ ηα σάξηα παξάγνληαη ζηηο σνζήθεο



Η ελέξγεηα γηα ηε θίλεζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ παξάγεηαη από ηα κηηνρόλδξηα

1. (γ) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην σάξην θαη ζην ζπεξκαηνδσάξην.

1.5κ

2.0κ

Τν σάξην έρεη ζθαηξηθό ζρήκα ελώ ην ζπεξκαηνδσάξην πδξνδπλακηθό ζρήκα.
Τν σάξην δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο θίλεζεο ελώ ην ζπεξκαηνδσάξην θηλείηαη κε ηε βνήζεηα
ηεο νπξάο.
1

2. (α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε πώο ζεξαπεύεηαη.

2.0κ

Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηεο πόζζεο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα. Η θίκσζε
εκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε έμνδν ηεο βαιάλνπ. Θεξαπεύεηαη κε πεξηηνκή.
2. (β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία, πώο ζεξαπεύεηαη θαη πην ην απνηέιεζκα αλ δελ
ζεξαπεπηεί.

2.0κ

Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακείλνπλ ζηελ θνηιηαθή
πεξηνρή αληί λα εγθαηαζηαζνύλ ζην όζρεν. Θεξαπεύεηαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αλ
δε ζεξαπεπηεί έγθαηξα ηόηε ιόγσ ηεο ςειήο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο
πξνθαιείηαη ζηείξσζε.
2. (γ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο.

1.0κ

Αληηζπιιεπηηθό ράπη θαη πξνθπιαθηηθό.
3. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ:
(α) Τα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζηε γπλαίθα ζπκβνιίδνληαη σο ΧΧ

1.0κ

(β) Τν θύιν ηνπ παηδηνύ πνπ ζα πξνθύςεη, όηαλ έλα σάξην γνληκνπνηεζεί από έλα
ζπεξκαηνδσάξην κε θπιεηηθό ρξσκαηόζσκα Υ, είλαη αξζεληθό

1.0κ

(γ) Ο αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ είλαη 23, ελώ ζηα
ζσκαηηθά θύηηαξα είλαη 46

1.0κ

(δ) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα παξάγεηαη ε νξκόλε ηεζηνζηεξόλε;
Παξάγεηαη ζηνπο όξρεηο

1.0κ

(ε) Να γξάςεηε δύν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άληξα:

1.0κ

Η αιιαγή ηεο θσλήο θαη ε έληνλε κπτθή αλάπηπμε
ΜΔΡΟ Β΄:
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε 2 (δύν) από ηηο 3 (ηξεηο) εξωηήζεηο.

Κάζε ζωζηή απάληεζε

βαζκνινγείηαη κε 10 (δέθα) κνλάδεο.
1. (α) Τη νλνκάδνπκε σνζπιαθηνξξεμία θαη πνηα κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ζπκβαίλεη;

2.0κ

Δίλαη ε ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ θαη ε ειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ ζηελ είζνδν ηνπ σαγσγνύ.
Σπκβαίλεη πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ δει ηελ 14ε κέξα γηα θαηακήλην θύθιν
28 εκεξώλ.
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1. (β) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλαο ηξόπνο δεκηνπξγίαο δηδύκσλ.

Τα δίδπκα απηά είλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά; Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ
θαη δίδπγσηηθώλ δηδύκσλ.

2.0κ

Τα δίδπκα είλαη δηδπγσηηθά. Γύν δηαθνξέο είλαη: ηα δηδπγσηηθά δίδπκα πξνέξρνληαη από 2
σάξηα θαη 2 ζπεξκαηνδσάξηα ελώ ηα κνλνδπγσηηθά από 1 σάξην θαη 1 ζπεξκαηνδσάξην. Τα
κνλνδπγσηηθά έρνπλ ην ίδην DNA άξα έρνπλ πάληα θαη ην ίδην θύιν, ελώ ηα δηδπγσηηθά
δηαθνξεηηθό DNA θαη κπνξεί λα είλαη θαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ.
1. (γ) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1-4.

2.0κ

1. Πιαθνύληαο
2. Οκθάιηνο ιώξνο
3. Ακληαθό πγξό
4. Ακληαθόο ζάθνο

1. (δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ην αίκα ηεο εγθύνπ θαη ην αίκα ηνπ εκβξύνπ δελ αλακεηγλύνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.

2.0κ

Γελ αλακεηγλύνληαη γηαηί απηό ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ξήμε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ
ηνπ εκβξύνπ ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο πίεζεο πνπ έρεη ην αίκα ηεο κεηέξαο.
1. (ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο.

2.0κ



Η αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη ζηε κήηξα



Τα ζπεξκαηνδσάξηα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζηηο δύν επηδηδπκίδεο



Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκθύηεπζε ηνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα κέρξη ηελ έμνδό ηνπ από
ην ζώκα ηεο κεηέξαο ιέγεηαη θύεζε



Ο νκθάιηνο ιώξνο ελώλεη ηνλ πιαθνύληα κε ην έκβξπν

3

2. (α) Γηαζηαπξώλνπκε δύν νκόδπγεο κπηδειηέο. Η πξώηε κπηδειηά έρεη θόθθηλα άλζε θαη ε
δεύηεξε έρεη ιεπθά άλζε. Από ηε δηαζηαύξσζε απηή πξνθύπηνπλ κόλν κπηδειηέο κε θόθθηλα
άλζε. (Κ= θόθθηλν, θ=ιεπθό)


Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε ζηνλ θελό ρώξν πην θάησ θαη λα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο
πνπ πξνθύπηνπλ.

1.5κ

P:

ΚΚ

Γακέηεο:

Κ

F1:


Χ

θθ
θ

Κθ

Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Mendel.

2.0κ

Από ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ αηόκσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε έλα ραξαθηήξα πξνθύπηνπλ
εηεξόδπγα άηνκα νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο.


Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο νκόδπγα άηνκα.

1.0κ.

Οκόδπγν άηνκν σο πξνο έλα ραξαθηήξα είλαη ην άηνκν πνπ έρεη ίδηα αιιειόκνξθα
γνλίδηα.
2. (β) Γύν κπηδειηέο, δηαζηαπξώλνληαη κεηαμύ ηνπο, δίλνληαο κπηδειηέο κε αλαινγία: 3 κπηδειηέο
κε θόθθηλα άλζε: 1 κπηδειηά κε ιεπθά άλζε. (Κ= θόθθηλν, θ=ιεπθό)


2.5κ

Να δείμεηε ηε δηαζηαύξωζε ζηνλ θελό ρώξν

Γνλόηππνη κπηδειηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ : Κθ

Χ

Κθ

Κ θ
ΚΚ

Κ θ
Κθ

Κθ

θθ

Γνλνηππηθή αλαινγία: 1:2:1
2. (γ) Να δηαηππώζεηε ηνλ δεύηεξν λόκν ηνπ Mendel

1.0κ

Καηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ ηεο F1 γελεάο εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκόο
ησλ ραξαθηήξσλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο.
(δ) Πώο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ην ρξώκα ηνπ άλζνπο ζηε κπηδειηά;

1.0κ

Αιιειόκνξθα γνλίδηα
(ε) Πόηε νλνκάδνπκε έλα γνλίδην επηθξαηέο;

1.0κ

Όηαλ ην γνλίδην απηό εθδειώλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ έλαληη ηνπ αιιειόκνξθνύ ηνπ.
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2. (α) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο (ηνπ άληξα ή ηεο γπλαίθαο) ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ε θαζεκηά από ηηο αθόινπζεο δειώζεηο.

4.0κ

i. Δθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε: σαγσγόο
ii. Δθεί παξάγεηαη ε νηζηξαδηόιε: σνζπιάθην, σνζήθε
iii. Δθεί παξάγεηαη ε πξνγεζηεξόλε: σρξό ζσκάηην, σνζήθε
iv. Γηακέζνπ ηνπ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κεηαθέξνληαη από ηελ επηδηδπκίδα ζηελ νπξήζξα:
ζπεξκαηηθόο πόξνο
v. Πεξηβάιιεη εμσηεξηθά ην πένο: πόζζε
vi. Γηαζηέιιεηαη γηα λα βγεη ην έκβξπν θαηά ηνλ ηνθεηό: ηξάρεινο
vii. Δθεί δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα θαηά ηελ εθζπεξκάησζε: θόιπνο
viii. Πεξηβάιιεη εμσηεξηθά ηνπο όξρεηο: όζρεν
3. (β) Μία γπλαίθα έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν δηάξθεηαο 28 εκεξώλ. Σηηο 2 Ννεκβξίνπ είρε
έκκελε ξύζε. Πνηεο είλαη νη εκεξνκελίεο ηνπ Ννεκβξίνπ θαηά ηηο νπνίεο ε γπλαίθα απηή κπνξεί
λα κείλεη έγθπνο θαη εμεγήζηε γηαηί.

2.0κ

1ε κέξα θαηακήληνπ θύθινπ 2 Ννεκβξίνπ
2 + 13= 15, άξα 15 Ννεκβξίνπ = σνζπιαθηνξξεμία
-3
12

+2
15

17

Κξίζηκε πεξίνδνο είλαη πεξίπνπ, 12-17 Ννεκβξίνπ
Από ηελ εκέξα ηε σνζπιαθηνξξεμίαο πάκε 3 κέξεο πίζσ δηόηη ηα ζπεξκαηνδσάξηα δνπλ
πεξίπνπ 3 κέξεο ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο θαη πάκε 2 κέξεο κπξνζηά δηόηη ην σάξην δεη
πεξίπνπ 24 ώξεο. Τελ επηπιένλ κέξα ηελ πξνζζέηνπκε δηόηη δελ είλαη πάληα ζηαζεξή ε
εκέξα ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο.
3. (γ) Να γξάςεηε δύν (2) δξάζεηο ηεο νξκόλεο πξνγεζηεξόλεο ζηε γπλαίθα.

2.0κ

Η πξνγεζηεξόλε ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο θαη παξεκπνδίδεη
ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ.
3. (δ) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία γηα πξώηε θνξά νη πλεύκνλεο ηνπ
λενγλνύ.

2.0κ

Όηαλ θνπεί ν νκθάιηνο ιώξνο ζηακαηά ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ κεηέξαο θαη
λενγλνύ έηζη ε αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αίκα ηνπ λενγλνύ θαη ε απόηνκε
αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζώκα ηνπ, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο πλεύκνλεο.
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ΜΔΡΟ Γ΄:
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε 1 (κία) από ηηο 2 (δύν) εξωηήζεηο.

Κάζε ζωζηή απάληεζε

βαζκνινγείηαη κε 15 (δεθαπέληε) κνλάδεο.
1. (α) Τα καύξα κάηηα ζηνλ άλζξσπν είλαη επηθξαηήο ραξαθηήξαο (Μ) ελώ ηα γαιάδηα
ππνιεηπόκελνο (κ). Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε γαιάδηα κάηηα από κεηέξα
πνπ έρεη γαιάδηα κάηηα θαη παηέξα εηεξόδπγν κε καύξα κάηηα; Γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ
γνλέσλ θαη λα δείμεηε ηε δηαζηαύξωζε ζηνλ θελό ρώξν πην θάηω
Γνλόηππνο κεηέξαο: κκ

2.0κ

Γνλόηππνο παηέξα: Μκ
κκ

Χ

κ

κ

Μκ

κκ

Μκ
Μ

κ

Μκ

κκ

Πνηα ε γνλνηππηθή αλαινγία πνπ πξνθύπηεη από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε;
1:1

1.0κ

1. (β). Οη εηθόλεο Α θαη Β απεηθνλίδνπλ κέξνο από ηα 23 δεύγε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα θύηηαξα
ελόο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο


Πνηα εηθόλα αληηζηνηρεί ζηνλ άληξα, πνηα ζηε γπλαίθα θαη
γηαηί;
2.0κ

Η εηθόλα Α αληηζηνηρεί ζηε γπλαίθα δηόηη ηα
ρξσκαηνζώκαηα ηνπ θπιεηηθνύ δεύγνπο είλαη νκόινγα
θαη ε εηθόλα Β αληηζηνηρεί ζηνλ άληξα δηόηη ηα
ρξσκαηνζώκαηα ηνπ θπιεηηθνύ δεύγνπο δηαθέξνπλ, δελ
είλαη νκόινγα.

Α

Β



Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζηα δεύγε 17-22 θαη πώο ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ
δεύγνπο 23;
2.0κ
Τα ρξσκαηνζώκαηα ζηα δεύγε 17-22 νλνκάδνληαη απηνζώκαηα θαη ηα
ρξσκαηνζώκαηα ηνπ δεύγνπο 23 νλνκάδνληαη θπιεηηθά.



Από ηα δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθόλεο Α θαη Β δώζηε έλα
παξάδεηγκα δεύγνπο πνπ είλαη νκόινγα θαη γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
2.0κ
Πρ. Τν δεύγνο 22 δηόηη ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ δεύγνπο έρνπλ ην ίδην ζρήκα θαη ην
ίδην κέγεζνο
6

1. (γ) Σην ζρήκα πνπ δίλεηαη πην θάησ θαίλεηαη θάπνην είδνο δηαίξεζεο ελόο θπηηάξνπ.
i.

Πνην είδνο δηαίξεζεο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα; Να δώζεηε έλα ιόγν γηα
λα ζηεξίμεηε ηε ζέζε ζαο.

2.0κ

Απεηθνλίδεηαη ε κίησζε δηόηη από έλα θύηηαξν παίξλνπκε 2 ζπγαηξηθά
όκνηα κεηαμύ ηνπο θαη κε ην κεηξηθό θύηηαξν.

ii.

Να αλαθέξεηε κηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην είδνο
απηήο ηεο δηαίξεζεο;

1.0κ

Αύμεζε ηνπ νξγαληζκνύ ή γηα αλαπιήξσζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ
θπηηάξσλ.
iii.

Να γξάςεηε 3 δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.

ΜΙΤΩΣΗ

3.0κ

ΜΔΙΩΣΗ

Γίλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γίλεηαη γηα ηελ παξαγσγή
λένπ νξγαληζκνύ, γηα επνύισζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ
πιεγώλ
θαη
αλαπιήξσζε
θζνξώλ
Σηε κίησζε έρνπκε κία δηαίξεζε
θαηά ηελ νπνία ρσξίδνληαη νη
ρξσκαηίδεο θάζε δεύγνπο
ρξσκαηνζσκάησλ

Σηε κείσζε έρνπκε 2 δηαηξέζεηο.
Σηελ πξώηε δηαίξεζε ρσξίδνληαη
ηα δεύγε ησλ νκόινγσλ
ρξσκαηνζσκάησλ

Σην
ηέινο
ηε
δηαίξεζεο
παίξλνπκε 2 θύηηαξα κε ηνλ ίδην
αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ όπσο
ην κεηξηθό θύηηαξν

Σην
ηέινο
ηεο
δηαίξεζεο
παίξλνπκε 4 θύηηαξα, αλόκνηα
κεηαμύ ηνπο θαη κε ην κεηξηθό
θύηηαξν θαη κε ηνλ κηζό αξηζκό
ρξσκαηνζσκάησλ
από
ην
κεηξηθό θύηηαξν

2. (α) Σαο δίλεηαη ν όξνο ωνζπιαθηνηξόπνο νξκόλε.
i.

3.0κ

Γξάςεηε πνύ παξάγεηαη ε νξκόλε απηή;
Παξάγεηαη ζηελ ππόθπζε ηνπ εγθεθάινπ

ii.

Σε πνην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο δξα;
Γξα ζηηο σνζήθεο

iii.

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο;
Γηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ γηα λα αξρίζεη ε σξίκαλζε ηνπ σαξίνπ θαη
παξάιιεια πξνθαιείηαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο νηζηξαδηόιεο.
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2. (β) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα αλαγλσξίζεηε ηα κέξε πνπ ζαο δεηνύληαη .
1

σνζήθε

2

σάξην

3

σαγσγόο

4

κήηξα

5

ηξάρεινο

6

θόιπνο

3.0κ

2. (γ) Πην θάησ δίλνληαη ηα ζρήκαηα Α θαη Β.
i.

Να δειώζεηε πνην όξγαλν απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα Β. ε κήηξα
1.0κ
Τα ηόμα 1 θαη 2 πνπ μεθηλνύλ από ην
ζρήκα Α θαη θαηαιήγνπλ ζην ζρήκα Β
δειώλνπλ
ηε
δξάζε
θάπνησλ
νξκνλώλ.

ii.
Α

1



2

Πνηεο είλαη απηέο νη νξκόλεο;
1. νηζηξαδηόιε
2. πξνγεζηεξόλε

Β

2.0κ

iii.

Πνηα είλαη ε δξάζε ηεο νξκόλεο νηζηξαδηόιεο ζηε κήηξα;
1.0κ
Με ηε δξάζε ηεο νηζηξαδηόιεο ζηε κήηξα, αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ θαη ε
πξνεηνηκαζία ηνπ γηα λα δερζεί ην ηπρόλ γνληκνπνηεκέλν σάξην.

iv.

Να γξάςεηε δύν δξάζεηο ηεο σρξηλνηξόπνπ νξκόλεο ζηε γπλαίθα;

2.0κ

Η σρξηλνηξόπνο νξκόλε πξνθαιεί ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε σρξό
ζσκάηην. Από ην σρξό ζσκάηην εθθξίλεηαη ε πξνγεζηεξόλε.
v.

Τξία δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο είλαη:
-

Δκθάληζε καζηώλ

-

Η δηάπιαζε ηεο ιεθάλεο

-

Η ηξηρνθπΐα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ καζραιώλ.

8

3.0κ

Η δηδάζθνπζα

Η ζπληνλίζηξηα

Η δηεπζύληξηα

Ν.Νηθνιατδνπ

Μ.Μαξθίδνπ

Μαξία Θενθάλνπο
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ΛΤΚΔΙΟ ΛΙΝΟΠΔΣΡΑ - ΛΔΜΔΟ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-14

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ
Μάζεκα: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ/XHMEIA
Ηκεξνκελία: 6 / 6 / 2014

Γηάξθεηα εμέηαζεο: 2 ώξεο

Τάμε: Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ

Τκήκα: A .....

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: .......................................................................................................
Βαζκόο: ................................... Υπνγξαθή θαζεγεηή ......................................................................

Οδεγίεο:
Να κε ρξεζηκνπνηείηε δηνξζωηηθό πγξό.
Να γξάθεηε κόλν κε κειάλη κπιε ρξώκαηνο.
Οη απαληήζεηο λα δνζνύλ πάλω ζην εμεηαζηηθό δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί
ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο.
Σν δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο.
Σν δνθίκην βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο.
ΜΔΡΟ Α΄:
Απνηειείηαη από 3 (ηξεηο) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.
Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 (πέληε) κνλάδεο.
1α. Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.
ΜΙΣΩΗ

(κ.3)
ΜΔΙΩΗ

1

Γίλεηαη κία θπηηαξηθή δηαίξεζε

Γίλνληαη δύν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο

2

Απνηέιεζκα ηεο είλαη 2 ζπγαηξηθά

Απνηέιεζκα ηεο είλαη 4 ζπγαηξηθά θύηηαξα

θύηηαξα
3

Απνηέιεζκα ηεο είλαη ζπγαηξηθά

Απνηέιεζκα ηεο είλαη ζπγαηξηθά θύηηαξα

θύηηαξα κε ηνλ ίδην αξηζκό

κε κηζό αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ

ρξσκαηνζσκάησλ
4

Γε γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ νκόινγσλ

Γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ νκόινγσλ

ρξσκαηνζσκάησλ

ρξσκαηνζσκάησλ

* ηξεηο από ηηο ηέζζεξεηο δηαθνξέο
β. Πνηνο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κείσζε;
(κ.2)
Γηα ηε δεκηνπξγία γελλεηηθώλ θπηηάξσλ, δειαδή θπηηάξσλ κε κηζό αξηζκό
ρξσκαηνζσκάησλ.
1

2. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηνλ θαξπόηππν (ρξσκαηνζώκαηα) ελόο εκβξύνπ.
Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαξπόηππν απηό, ν γηαηξόο πνπ παξαθνινπζεί ηελ έγθπν
γπλαίθα ζα πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ζηνπο γνλείο ην θύιν ηνπ παηδηνύ πνπ ζα
απνθηήζνπλ.
α. Να γξάςεηε ην θύιν ηνπ παηδηνύ απηνύ,
δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (κ.2)
Πξόθεηηαη
γηα
ρξσκαηνζσκάησλ
αλόκνηα (ΦΥ).

αγόξη γηαηί ην 23ν
δεύγνο
(θπιεηηθά ρξσκηνζώκαηα) είλαη

β. Τη ελλννύκε, όηαλ ιέκε:
i. ρξσκαηνζώκαηα;

(κ.1.5)

Σρεκαηηζκνί πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα θαη θέξνπλ ηε γελεηηθή πιεξνθνξία
(θιεξνλνκηθό πιηθό, γνλίδηα)
ii. νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα;
(κ.1.5)
Δίλαη ηα αλά δύν όκνηα ζε κέγεζνο θαη ζρήκα ρξσκαηνζώκαηα, πνπ ειέγρνπλ ηνπο
ίδηνπο ραξαθηήξεο..

3α. Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε αιθηζκό.
Γύν από ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
i.

Άζπξν δέξκα

ii.

Άζπξεο ηξίρεο

iii.

Κόθθηλε ίξηδα ζηα κάηηα

(κ.2)

β. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα, έλαο θπζηνινγηθόο άληξαο, πνπ θέξεη ην γνλίδην ηνπ
αιθηζκνύ θαη κηα θπζηνινγηθή γπλαίθα, πνπ επίζεο θέξεη ην γνλίδην ηνπ
αιθηζκνύ, λα θάλνπλ καδί παηδί πνπ λα είλαη αιθηθό; Να γίλεη ε πην πάλσ
δηαζηαύξσζε.
(κ.3)
P:

Aα

X

Αα

Γακ.:

Α, α

Α, α

F1:

ΑΑ, Αα, Αα, αα
25%

Η πηζαλόηεηα λα θάλνπλ αιθηθό παηδί είλαη 25%
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ΜΔΡΟ Β΄:
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε 2 (ΓΤΟ) από ηηο 3 (ηξεηο) εξωηήζεηο.
Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 (δέθα) κνλάδεο.
1. Από ηε δηαζηαύξσζε θπηώλ νκόδπγσλ γηα ην γλώξηζκα κεγάιν ύςνο, κε θπηά
νκόδπγα γηα ην γλώξηζκα κηθξό ύςνο, πξνέθπςαλ ζηελ πξώηε ζπγαηξηθή γελεά
(F1) όια ηα θπηά κε κεζαίν ύςνο.
(να τρηζιμοποιήζεηε δικούς ζας ζσμβολιζμούς)
α. Να γίλεη ε πην πάλσ δηαζηαύξσζε.
ΥΥ

P:
Γακ.:

X

(κ.2)

yy

Y

y

F1:

Yy

βi. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν θπηώλ ηεο F1 γελεάο.

P:

Υy

Γακ.:

Y, y

F1:

YY, Yy, Yy, yy

X

(κ.2)

Yy
Y, y

ii. Να γξάςεηε ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ζηελ F2 γελεά.

(κ.1)

Μεγάιν ύςνο Mεζαίν ύςνο Μηθξό ύςνο
1

:

2

:

1

γ. Τη είδνπο θιεξνλνκηθόηεηα παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή;

(κ.1)

Δλδηάκεζε Κιεξνλνκηθόηεηα
δ. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Mendel.

(κ.2)

Από ηε δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ ηεο F1 γεληάο, πξνθύπηεη δηαρσξηζκόο
ησλ ραξαθηήξσλ πνπ είραλ αλακηρζεί πξνεγνπκέλσο.
ε. Τη νλνκάδνπκε γνλόηππν ελόο αηόκνπ;
Δίλαη ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ηνπ.

(κ.2)

3

2. Οη πην θάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ θύεζε θαη ηνλ ηνθεηό.
α. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα από ηα πξώηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ εκβξύνπ.
Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4.
(κ.2)
1. Πιαθνύληαο
2. Οκθάιηνο ιώξνο
3. Τξάρεινο κήηξαο
4. Κόιπνο

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ ζάθνπ;

(κ.2)

Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από θηππήκαηα θαη πηέζεηο.
γ. Πνην γεγνλόο θαη κε πνην ηξόπν ελεξγνπνηεί γηα πξώηε θνξά ηνπο πλεύκνλεο ζε
έλα λενγέλλεην;

(κ.2)

Τν θόςηκν ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ. Τν γεγνλόο απηό ζηακαηά ηελ νμπγόλσζε ηνπ
λενγέλλεηνπ από ηε κεηέξα, κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ε ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα ζην αίκα ηνπ εκβξύνπ. Έηζη ελεξγνπνηνύληαη νη πλεύκνλεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νμπγόλσζε ηνπ λενγέλλεηνπ. Η ελεξγνπνίεζε ησλ
πλεπκόλσλ νθείιεηαη επίζεο θαη ζηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ
λενγέλλεηνπ.
δ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθόο ν κεηξηθόο ζειαζκόο γηα έλα λενγέλλεην;

(κ.2)

i. Πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ζην λενγέλλεην.
ii. Πξνζθέξεη έηνηκα αληηζώκαηα γηα ηελ άκπλα ηνπ λενγέλλεηνπ
iii. Σπλδέεη ςπρηθά ην λενγέλλεην κε ηε κεηέξα ηνπ


Γύν από ηηο ηξεηο απαληήζεηο

εi. Σηελ πην πάλσ εηθόλα, αλ ε κεηέξα είρε πξνζβιεζεί από ηνλ ηό HIV, ζα
κπνξνύζε ν ηόο λα πξνζβάιεη θαη ην έκβξπν; Να δώζεηε ηηο απαξαίηεηεο
εμεγήζεηο.
(κ.1)
Ναη, ν ηόο ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη ζην έκβξπν δηακέζνπ ησλ ηνηρσκάησλ ησλ
ηξηρνεηδώλ αγγείσλ ηεο κεηέξαο, πξνο ηα ηνηρώκαηα ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ ηνπ
εκβξύνπ θαη από εθεί ζην αίκα ηνπ εκβξύνπ.
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ii. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV.

(κ.1)

Γύν από ηνπο πην θάηω:
1. Με ζπλήζεηο θνηλσληθέο επαθέο
2. Με ηε ρεηξαςία
3. Με ην θηιί
4. Από ηηο ηνπαιέηεο
5. Από ηα νηθηαθά ζθεύε
6. Από ηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία (επεηδή είλαη απνζηεηξσκέλα)
7. Με ζεμνπαιηθή επαθή ρξεζηκνπνηώληαο πξνθπιαθηηθό
3. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα.
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-8. (κ.4)

1. Όζρεν
2. Όξρηο
3. Δπηδηδπκίδα
4. Σπεξκαηηθόο αγσγόο
5. Σπεξκαηνδόρνο θύζηε
6. Πξνζηάηεο αδέλαο
7. Πένο
8. Οπξήζξα

β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα:

(κ.2)

i. ζην νπνίν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα: Όξρηο
ii. ζην νπνίν απνζεθεύνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα: Δπηδηδπκίδα
iii. ην νπνίν ρξεζηκεύεη ζηε ζεμνπαιηθή επαθή: Πένο
iv. από ην νπνίν απνβάιινληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα: Οπξήζξα
γ. Τη είλαη ε θίκσζε; Πώο κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ε αζζέλεηα απηή.
(κ.2)
Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ε αθξνπνζζία θαιύπηεη ηε βάιαλν θαη δελ επηηξέπεη
ηελ ειεύζεξε έμνδν ηεο. Θεξαπεύεηαη κε εγρείξηζε (πεξηηνκή) ή θαηάιιειεο θηλήζεηο
ηνπ γηαηξνύ ζηελ παηδηθή ειηθία.
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δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νξκόλεο ηνπ άληξα.
(κ.2)
ΟΡΜΟΝΗ
ΓΡΑΗ
Ωνζπιαθηνηξόπνο

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ

Τεζηνζηεξόλε

Πξσηεύνληα (νινθιήξσζε γελλεηηθώλ νξγάλσλ) θαη
δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ (ηξηρνθπία, κπηθή
δηάπιαζε θαη βαζηά θσλή).

ΜΔΡΟ Γ΄:
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε 1 (ΜΙΑ) από ηηο 2 (δύν) εξωηήζεηο.
Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 15 (δεθαπέληε) κνλάδεο.
1. Τν ζρήκα δείρλεη κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.
α. Τη αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί:

(κ.4)

1. Ωαγσγόο (ζάιπηγγα)
2. Ωάξην
3. Ωνζήθε (σνζπιάθην)
4. Μήηξα (ελδνκήηξην)
β. Πνηα δηαδηθαζία δείρλεη ην γξάκκα Α; (κ.1)
Ωνζπιαθηνξξεμία
γ. Πνηεο νξκόλεο πξνθαινύλ ηελ πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ;
(κ.2)
Η νηζηξαδηόιε θαη ε πξνγεζηεξόλε
δ. Τη είλαη ε έκκελε ξύζε;

(κ.2)

Δίλαη ε απνβνιή ηνπ αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ καδί κε ηνλ θαηαζηξεκκέλν βιελλνγόλν
θαη πνζόηεηα αίκαηνο.
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ε. Μηα γπλαίθα έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν δηάξθεηαο 28 εκεξώλ. Η πξώηε κέξα,
πνπ είρε αίκα ην κήλα απηό, ήηαλ ζηηο 5 Ινπλίνπ. Πνηεο κέξεο ηνπ Ινπλίνπ ζα
πξέπεη λα πξνζέμεη ε γπλαίθα απηή, ώζηε λα απνθύγεη κηα αλεπηζύκεηε
εγθπκνζύλε; Να δώζεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο.
(κ.2)
Θα πξέπεη λα πξνζέμεη ηελ (θξίζηκε) πεξίνδν από ηηο 15 κέρξη ηηο 20 ηνπ Ινύλε. Η
σνζπιαθηνξξεμία αλακέλεηαη λα γίλεη ζηηο 18 (ή 17 ή 19). Αλ ιάβνπκε ππόςε όηη ην
ζπεξκαηνδσάξην έρεη δηάξθεηα δσήο 72 ώξεο θαη ην σάξην 24 ώξεο, ε θξίζηκε
πεξίνδνο ππνινγίδεηαη από 15 κέρξη ηηο 20 ηνπ Ινύλε.
δ. Ο Γηαλλάθεο θαη ε Αληηγόλε είλαη δίδπκα αδέιθηα. Να γξάςεηε ηη είδνπο δίδπκα
είλαη θαη λα εμεγήζεηε πώο έρνπλ πξνθύςεη.
(κ.2)
Γελ κπνξεί λα είλαη κνλνδπγσηηθά δίδπκα γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθό θύιν. Δπνκέλσο
είλαη δηδπγσηηθά δίδπκα, ηα νπνία έρνπλ πξνθύςεη από ηε γνληκνπνίεζε δύν σαξίσλ
από δύν δηαθνξεηηθά ζπεξκαηνδσάξηα.
ε. Γηαηί κηα έγθπνο γπλαίθα πξέπεη λα απνθεύγεη ην θάπληζκα; Να αλαθέξεηε δύν
ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην θάπληζκα ζην παηδί ηεο.
(κ.2)
Γύν από ηνπο εμήο ηξεηο ιόγνπο:
i. Μπνξεί λα γελλεζεί ιηπνβαξέο.
ii. Μπνξεί λα παξνπζηάζεη κηθξόηεξε αλάπηπμε ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ.
iii. Μπνξεί λα είλαη επαίζζεην ζε αζζέλεηεο ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ.
2α. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα ζπκπηώκαηα, πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε β-κεζνγεηαθή
αλαηκία.
(κ.2)
Τέζζεξα από ηα αθόινπζα:

i.

Παζνινγηθά εξπζξνθύηηαξα κε κηθξή δηάξθεηα δσήο

ii.

Αξγή-κεησκέλε αλάπηπμε ηνπ αζζελή

iii.

Αλεπάξθεηα ζηε ιεηηνπξγία νξγάλσλ

iv.

Έληνλε σρξόηεηα-ίθηεξνο

v.

Αδπλακία-θόπσζε

vi.

Γηόγθσζε θνηιηάο ιόγσ επαην- θαη ζπιελνκεγαιίαο

vii.

Παξακόξθσζε νζηώλ ιόγσ δηόγθσζεο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ

β. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ, πνπ εκθαλίδνπλ
άηνκα κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία.
(κ.2)
i. Μεηαγγίζεηο αίκαηνο θάζε 4 κε 6 βδνκάδεο
ii. Απνζηδήξσζε κε εηδηθά ράπηα
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γ. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία από παηέξα,
θνξέα ηνπ γνληδίνπ ηεο ζαιαζζαηκίαο (ζηίγκα) θαη κεηέξα πνπ είλαη αζζελήο κε
β-κεζνγεηαθή αλαηκία; Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.
(κ.3)

P:

Kζ

Γακ.:

Κ, ζ

F1:

Κζ
50%
ζηίγκα

ζζ

X

ζ
ζζ
50%
ζαιαζζαηκία

Η πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε β
κεζνγεηαθή αλαηκία είλαη 50%

δ. Η Μαξίλα έρεη νκάδα αίκαηνο Α. Η κεηέξα ηεο Μαξίλαο έρεη νκάδα αίκαηνο Ο
θαη ν παηέξαο ηεο ΑΒ. Ο ζύδπγνο ηεο Μαξίλαο έρεη νκάδα αίκαηνο Β θαη
είλαη νκόδπγνο.
i. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο:
1. ηεο Μαξίλαο: ΙΑην

(κ.2)
Β Β

2. ηνπ ζπδύγνπ ηεο Μαξίλαο: Ι Ι
ν ν

3. ηεο κεηέξαο ηεο Μαξίλαο: η η

Α Β

4. ηνπ παηέξα ηεο Μαξίλαο: Ι Ι

ii. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ηηο πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο ησλ
παηδηώλ ηεο Μαξίλαο θαη ηνπ ζπδύγνπ ηεο.
(κ.3)
P:

ΙΑην

Γακ.:

ΙΑ , ην

ΙΒ

F1:

ΙΑΙΒ

ΙΒ ην

X

ΙΒ ΙΒ

Φαηλ. αλαι: ΑΒ
Β
50%
50%
Οη πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο ηωλ παηδηώλ είλαη ΑΒ θαη Β.
ε. Ο ζύδπγνο ηεο Μαξίλαο έπαζε έλα ζνβαξό αηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο
κεηάγγηζε αίκαηνο. Η Μαξίλα θαη ε κεηέξα ηεο πξόζθεξαλ αίκα θαη νη γηαηξνί
είπαλ όηη κόλν ην αίκα ηεο κηαο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε κεηάγγηζε.
Πνηα από ηηο δύν γπλαίθεο κπνξεί λα δώζεη αίκα θαη πνηα όρη; Να δώζεηε ηηο
απαξαίηεηεο εμεγήζεηο.
(κ.3)
Γελ κπνξεί λα δώζεη αίκα ε Μαξίλα γηαηί ζηα εξπζξνθύηηαξα ηεο ππάξρνπλ ηα
ζπγθνιιεηηλνγόλα Α, ηα νπνία ζπγθνιινύληαη από ηηο ζπγθνιιεηίλεο αληη-Α ηνπ
δέθηε (ζπδύγνπ). Αληίζεηα, ε κεηέξα ηεο Μαξίλαο, επεηδή δελ έρεη ζπγθνιιεηηλνγόλα
ζηα εξπζξνθύηηαξα ηεο, κπνξεί λα δώζεη αίκα ηόζν ζην ζύδπγν ηεο θόξεο ηεο, όζν
θαη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο αίκαηνο (παλδόηεο).
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΔΩ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 - 14

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Α’ ΛΥΚΔΙΟΥ
A΄ ΣΔΙΡΑ
Ηκεξνκελία: 26.05.2014

Βαζκόο:

Ηκέξα: Γεπηέξα Ώξα: 7:30 π.κ.
Υξόλνο: 2 ώξεο (Φπζηνγλσζηηθά-Υεκεία)

/50,

/20

Οινγξάθσο:…………………
Τπνγξαθή:…………………

Ονομαηεπώνςμο: …………………………………………..

Τμήμα:…………..

Οδηγίερ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
Γελ επηηξέπεηαη λα γξάθεηε κε κνιύβη παξά κόλν κε κπιε πέλλα.
Γελ επηηξέπεηαη λα δαλείδεζηε νηηδήπνηε από ζπκκαζεηέο ζαο.
Καηνρή θηλεηνύ ηειεθώλνπ = δνιίεπζε.
Να απαληήζεηε ζε όλα ηα κέξε.
Όιεο νη απαληήζεηο ζαο λα απαληεζνύλ πάλσ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην.
Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι ζςνολικά από 9 ζελίδερ.

ΜΔΡΟΣ Α: 15 Μονάδερ
Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο (1,2,3). Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο.

1.α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη δύν γελλεηηθά θύηηαξα. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.
((4x0,5) 2 μονάδερ)
i. ε πνην όξγαλν παξάγεηαη ην γελλεηηθό θύηηαξν Α; ............νξρηο..........................

Α

ii. ε πνην όξγαλν ζπκβαίλεη ε έλσζε ησλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Α θαη Β; .........σαγσγό...................

Β

iii. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έλσζεο ησλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Α θαη Β; ............δπγσηό....................
iv. Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία έλσζεο ησλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Α θαη Β; ................γνληκνπνηεζε.....
β) Να νλνκάζεηε δύν (2) κεραληθά θαη δύν (2) ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο.
Μεραληθά

((4x0,5) 2 μονάδερ)

Υεκηθά

.........πξνθπιαθηηθό.....

...........αληηζπιιππηηθά ράπηα.................

........δηάθξαγκα...........

...........ζπεξκαηνθηόλεο θξέκεο.............
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γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ηνλ ηό H.I.V.

((2x0,5)1 μονάδα)

i. ........................ζεμνπαιηθή επάθε κε πξνθύιαμε...............................................................................
ii. ...................απνθπγή ρξήζεο πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ..π.ρ.μπξαθ...........................................
2.α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν ρξσκαηνζώκαηα (Α θαη Β) ελόο αηόκνπ κε γελεηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηξία δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ.

Κ

((6x0,5)3 μονάδερ)

Μ ζ
Α
Β

Κ

μ

ζ

i. Να γξάςεηε πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα Α θαη Β.
............................νκόινγα.............................................................................
ii. Να γξάςεηε πώο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα Κ πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηα δύν
ρξσκαηνζώκαηα.
.....................αιιειόκνξθα.............................................................................................
iii. Να αλαθέξεηε πώο ραξαθηεξίδεηαη ην άηνκν σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ειέγρνπλ ηα γνλίδηα
Μ θαη κ ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.
.................................................εηεξόδπγν......................................................................................
iv. Να αλαθέξεηε πώο ραξαθηεξίδεηαη ην άηνκν σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ειέγρνπλ ηα γνλίδηα
Κ ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.
.................................................νκόδπγν...................................................................................
v. Να αλαθέξεηε, σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ειέγρνπλ ηα γνλίδηα Μ θαη κ, πνην γνλίδην ζα
εθδειώζεη ηε δξάζε ηνπ θαη πώο νλνκάδεηαη ην γνλίδην απηό.
......................................Μ επηθξαηέο.............................................................................................
β) Να αλαθέξεηε δύν (2) πγξά ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ ζηα νπνία βξίζθεηαη ν
ηόο H.I.V.

((2x0,5) 1 μονάδα)
i. .....αίκα

ii. ...............θνιπηθά/ζπέξκα..........................

γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ H.I.V.

((2x0,5) 1 μονάδα)

i. ....................................ζεμ. επαθή ρσξίο πξνθ....................................................................
ii. ..................................επαθή πιεγώλ -αίκαηνο...ηνθεηόο, ζειαζκόο..............................................
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3.α) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο
1-4 πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα.

((4x0,5) 2 μονάδερ)
2

1

1: ............νπξά..............
2: ........απρέλαο.....................
3: ............ππξήλαο.................

4
3

4: .......αθξόζσκα.................

β) Να αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ βνεζνύλ ζηελ θίλεζή ηνπ.
((2x0,5) 1 μονάδα)
i. ...............κηηνρόλδξηα./ζρήκα/δνκή........

ii. .............νπξά..........

γ) Να εμεγήζεηε, κε βάζε ηε δνκή ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ, πώο έλαο άληξαο κπνξεί λα αληηκεησπίδεη
πξόβιεκα ζηεηξόηεηαο.

((2x1) 2 μονάδερ)



...κηθξόο αξηζκόο κηηνρνλδξίσλ



Πεξηνξηζκέλε θηλεζε ιόγσ κηθξόηεσλ πνζνζηώλ ελεξγεηαο

ΜΔΡΟΣ Β: 20 Μονάδερ
Να απαληήζεηε μόνο ηιρ δύο (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε
δέκα (10) κνλάδεο.

1.α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε
αξηζκνύο 1-6 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.

((6x0,5) 3 μονάδερ)

3

2

1: ..........επηδηδπκίδα............

4

2: ......ζπεξκαηνδόρεηο θύζηεηο.........
3: ..........πξνζηάηεο....

5
6

4: .....ζπεξκαηηθόο πόξνο................
5: .............νπξήζξα...........
6: .........όζρεν...............

7

1
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β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα κε ηηο νξκόλεο πνπ δξνπλ ζην όξγαλν 8 ηνπ πην πάλσ
ζρήκαηνο.

((4x1) 4 μονάδερ)
Ονομαζία Οπμόνηρ
σνζπιαθηνηξόπνο

Γπάζη
Παξ. ζπεξκαηνδσαξίσλ

Ωνρξηλνηξόπνο/ηεζηνζηεξόλε Σεζηξνζηεξόλε/θπιεηηθά ραξαθηεξηζη.

γ) Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ
νξγάλσλ ζηνλ άλδξα θαζώο θαη ην όξγαλν από ην νπνίν παξάγεηαη.

((2x0,5) 1 μονάδα)

....................................σνρξηλνηξνπνο ππόθπζε.........................................................................
δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θξπςνξρία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηείξσζε.

((2x1) 2 μονάδερ)

.............................ε παξακνλή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ θνηιηαθή ρώξα
κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γακέηε- δελ παξάγεη γακέηεο

2. ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη δύν (2) θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ ανθρώπινο
οργανισμό.
Κπηηαξηθή δηαίξεζε Α

Κπηηαξηθή δηαίξεζε Β

θύηηαξν Α

θύηηαξν Β

α) Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο Β θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο
δύν ιόγνπο πνπ λα θαίλνληαη ζην ζρήκα.

((3x0,5) 1,5 μονάδερ)

................Μίησζε, 2 ζπγαηξηθά, κηα δηαίξεζε.................
β) Να αλαθέξεηε ζε ζρέζε κε ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε πνπ γίλεηαη ζηηο γνλάδεο:

((2x0,5) 1 μονάδα)

i. ηνλ ηύπν ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: ................κείσζε.........................................................
ii. ηη είδνπο ππξήλα έρνπλ ηα θύηηαξα πνπ πξνθύπηνπλ: ........απινεηδε.......................................
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γ) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό:

((2x0,5) 1 μονάδα)

i. απηνζσκαηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζην θύηηαξν Α: .............44...........................
ii. θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζην θύηηαξν Β: .......................1.......................................................

δ) Από ηε δηαζηαύξσζε πνληηθνύ κε καύξν ηξίρσκα θαη πνληηθνύ κε άζπξν ηξίρσκα πξνέθπςαλ ζηελ
πξώηε ζπγαηξηθή γελεά (F1) 5 πνληηθνί, όινη κε γθξίδν ηξίρσκα.
i. Να δείμεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.

Παηξηθή Γεληά:
Γακέηεο:
Πξώηε Θπγαηξηθή Γεληά:

.......ΜΜ.....

..........Μ...............

((5x0,5) 2,5 μονάδερ)

....ΑΑ............

X

.................Α........

..............ΜΑ...........................................................

ii. Οη απόγνλνη ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο δηαζηαπξώλνληαη κε έλα καύξν πνληηθό. Να δείμεηε ηε
ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα αλαθέξεηε ηνλ θαηλόηππν ησλ απνγόλσλ.

Παηξηθή Γεληά:
Γακέηεο:
Γεύηεξε Θπγαηξηθή Γεληά:
Φαηλόηππνο:

........ΜΑ.....
........Μ, Α.................

((8x0,5) 4 μονάδερ)

..........ΜΜ........

X

.......Μ..................

.......................ΜΜ, ΑΜ..................................................
.....50% καύξν 50% γθξίδν...........................................................

3. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη δύν (2) ηξόπνη δεκηνπξγίαο δηδύκσλ.
α) Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ζε πνηα από ηηο δύν (2) πεξηπηώζεηο ηα δίδπκα απνθιείεηαη λα είλαη
δηαθνξεηηθνύ θύινπ.

Α

((4x0,5) 2 μονάδερ)

Β

.......Β,
Μηα γνληκνπνηεζε......................................................................
..δπν κνλνδπγσηηθά..................

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

.θνηλό γελεηηθό πιηθό/ παλνκνηόηππνη νξγαληζκνί

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

.......................................................................................................
.......................................................................................................
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β) Να εμεγήζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ αλακεηγλύεηαη ην αίκα ηεο κεηέξαο κε ην αίκα ηνπ
εκβξύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.

((2x1) 2 μονάδερ)

i. ........ιόγσ ηεο κεγάιεο πίεζεο ηνπ κεηξηθνύ αίκαηνο.
ii. ....θηιηξάξεη νπζίεο
γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζην έκβξπν.
((3x0,5) 1,5 μονάδερ)
i. .....ηνμηθεο νπζίεο, θαπληζκα, αιθννι...........................
ii. .....κηθξννξγαληζκνί........................................................................................................................
iii. ......δπλαηό θηύπεκα ηεο κεηεξαο, δηαηξνθή κεηεξαο, ππεξβνιηθή αζθεζε κεηέξαο.......
δ) Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ηνπ εκβξύνπ κέζα ζην ζώκα ηεο κεηέξαο.
i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.

1

((4x0,5) 2 μονάδερ)

1: ......πιαθνύληαο..

2

2: ....νκθ. ιώξνο...........
3: .........κήηξα...........

3

4: ........θόιπνο...............

4

ii. Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 2.

((1x1) 1 μονάδα)

...................αληαιιαγή νπζηώλ/ κεηαθνξά νπζηώλ από θαη πξνο ην έκβξπν
ε) Να εμεγήζεηε ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο δίλνληαο ηξεηο (3) ιόγνπο.
((3x0,5) 1,5 μονάδερ)
i.
..........ζεξκνθξαζία..............................................................................................
ii.
αληηζσκαηα
iii.
......ζξεπηηθή αμία.........................................................................................................
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ΜΔΡΟΣ Γ: 15 Μονάδερ
Να απαληήζεηε μόνο ζε μία (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε
δεκαπένηε (15) κνλάδεο.
1. Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.

Β
Γ

1

2

Γηαδηθαζία 1

Γηαδηθαζία3

3
Γ

Γηαδηθαζία 2

Α

α) Να νλνκάζεηε:
i.

Σνπο αξηζκνύο 1, 2 θαη 3 θαη ηα όξγαλα Β, Γ θαη Γ
1: .....σαξην.....

2: ......σρξν ζσκάηην

Όξγαλν Β: . σαγσγόο.........
ii.

((6x0,5) 3 μονάδερ)
3: .......σνζπιαθην..........

Όξγαλν Γ: ...σνζήθε........

Όξγαλν Γ: ....κήηξα....

Σηο δηαδηθαζίεο 1, 2 θαη 3.

((3x1) 3 μονάδερ)

Γηαδηθαζία 1: ................γνληκνπνηεζε...........................................................................
Γηαδηθαζία 2: ................εκθύηεπζε...............................................................................
Γηαδηθαζία 3: ..............σξίκαλζε σαξίνπ...................................................................................

β) Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα.

((3x1) 3 μονάδερ)

i.

Πνην θαηλόκελν δείρλεη ην Α ζην ζρήκα; .............σνξξεμία....................................................

ii.

Πνηα κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 30 εκεξώλ γίλεηαη ην θαηλόκελν Α; ......14ε................

iii.

Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ην θαηλόκελν Α; ........σνρξηλνηξόπνο...................

γ) Να αλαθέξεηε ηελ νξκόλε πνπ επζύλεηαη γηα ηε δηαδηθαζία 3 θαζώο θαη κηα άιιε δξάζε ηεο νξκόλεο
απηήο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.

((2x1) 2 μονάδερ)

..σνζπιαθηνηξόπνο, παξαγσγή νηζηξαδηόιεο......................
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δ) Η νηζηξαδηόιε είλαη κηα νξκόλε πνπ επηδξά ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να
απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ νξκόλε νηζηξαδηόιε.
i.

Πνύ παξάγεηαη ε νηζηξαδηόιε;

((1x1) 1 μονάδα)

.......................σνζήθε...........................................................................................................
ii.

Να νλνκάζεηε ηξεηο (3) δξάζεηο ηεο νξκόλεο απηήο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.
((3x0,5) 1,5 μονάδερ)

θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πάρπλζε βιελλνγόλνπ, αλάπηπμε γελλεηηθώλ νξγάλσλ..................
ε) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ θόιπνπ;

((3x0,5) 1,5 μονάδερ)

..............έμνδνο εκβξύνπ, αίκαηνο θαηά ηελ έκκελε ξύζε, ηνπνζέηεζε ζπέξκαηνο
2.α) Σν γνλίδην γηα ην καύξν ρξώκα καιιηώλ επηθξαηεί έλαληη ηνπ γνληδίνπ γηα ην μαλζό ρξώκα καιιηώλ.
i.

Να ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα γηα ην καύξν θαη ην μαλζό ρξώκα.(Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην γξάκκα Α).
((2x0,5) 1 μονάδα)
Μαύξν: ...........ΑΑ........................

ii.

Ξαλζό: ............αα.......................

Ο Μάξθνο έρεη καύξα καιιηά. Να ζπκβνιίζεηε ηνλ γνλόηππό ηνπ.

((2x0,5) 1 μονάδα)

Γνλόηππνο Μάξθνπ: ..........ΑΑ, Αα................
β) Η Αληηγόλε έρεη ζγνπξά καιιηά θαη παληξεύεηαη ηνλ Νίθν πνπ έρεη ίζηα καιιηά. Η κεηέξα ηεο
Αληηγόλεο, ε θπξία Δξαηώ, έρεη ίζηα καιιηά. Σν γνλίδην Σ είλαη ππεύζπλν γηα ηα ζγνπξά καιιηά θαη ην
γνλίδην ζ είλαη ππεύζπλν γηα ηα ίζηα καιιηά.
i.

Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα γξάςεηε ηνλ θαηλόηππν ζηνπο απνγόλνπο.
((8x0,5) 4 μονάδερ)
Παηξηθή Γεληά:
Γακέηεο:
Πξώηε Θπγαηξηθή Γεληά:
Φαηλόηππνο:

ii.

........ζ.................
..........., ζ..............

.......ζζ..................

X

............ζ.............

...........ο, ζζ..............................................................
..........50% ζγνπξά, 50%ηζηα................................

Πνηα ε πηζαλόηεηα ν Νίθνο θαη ε Αληηγόλε λα απνθηήζνπλ παηδί κε ίζηα καιιηά;

(0, 5μονάδα)

.........................50%..........................................................................................................................
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γ) Ο Οξέζηεο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαδηπιώλεη ηε γιώζζα ηνπ. Οη γνλείο ηνπ, ν Κώζηαο θαη ε Διέλε,
δελ παξνπζηάδνπλ απηή ηελ ηθαλόηεηα.
i.

Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.

((8x0,5) 4 μονάδερ)

Αλ ρ= αλαδίπισζε θαη Υ απνπζία ηθαλόηεηαο γηα αλαδίπισζε
Παηξηθή Γεληά:

......ρΥ...................

Γακέηεο:

..........ρ,Υ...............

Πξώηε Θπγαηξηθή Γεληά:
ii.

iii.

..........Υρ...............

X

.........,ρ,Υ................

...................ρρ, ρΥ, ρΥ, ΥΥ......................................................

Να απνδώζεηε ηε θαηλνηππηθή θαη γνλνηππηθή αλαινγία.

((2x1) 2 μονάδερ)

Φαηλνηππηθή αλαινγία:

.......75% κε αλαδίπισζε, 25% αλαδίπισζε.........

Γνλνηππηθή αλαινγία:

.......25% ρρ, 50%ρΥ, 25% ΥΥ...

Πνηα ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί ρσξίο ηελ ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο ηεο γιώζζαο;
(0,5 μονάδα)
........................................75%................................................................................

iv.

Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε; Να ηνλ δηαηππώζεηε.
((2x1) 2 μονάδερ)
.......2νο λόκνο, ηνπ δηαρσξηζκνύ ραξαθηήξεο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ θαηλόηππν ησλ γνλέσλ
θαηά ηε δηαζηαύξσζε εηεξίδπγσλ αηόκσλ ηόηε έρνπλ πηζαλόηεηεο 25% λα εκθαληζηνύλ
θαηλνηππηθά
ΤΕΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τάσου Τάσος

Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 2013 – 2014

Σελίδα 9 από 9

1

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΙΣΗ ΛΕΜΤΘΟΤ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ:

Φυσιογνωστικά

ΣΑΞΗ: Α΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2014

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα

Βαθμόρ:
………/50
………/20

ΑΡ. ΜΑΘΗΣΩΝ: 20

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………..……. ΑΡ.: ……
Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, Β, Γ
και βαθμολογείηαι με πενήνηα (50) μονάδερ.
Οι απανηήζειρ να γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο
ηο οποίο θα επιζηπαθεί ζηο ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ.
Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ.

ΜΕΡΟΣ Α΄:
Να απαντιςετε ςε ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ 1 – 3. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5)
μονάδεσ.
1. Οι ερωτιςεισ που ακολουκοφν αφοροφν το ςφνδρομο του AIDS:

(2,5 μον.)

α. Να αναφζρετε τον πιο ςθμαντικό και άλλουσ τζςςερισ τρόπουσ μετάδοςθσ του ιοφ HIV:
I. Με τθν ςεξουαλικι επαφι
II. Με μολυςμζνο αίμα ι τα παράγωγα του
III. Με μολυςμζνεσ ςφριγγεσ
IV. Από τθ ζγκυο ςτο ζμβρυο κατά τθν εγκυμοςφνθ ι τον τοκετό
V. Κατά τον κθλαςμό

β. Πϊσ το AIDS προκαλεί τον κάνατο ενόσ ατόμου;

(1,5 μον.)

Το AIDS ςκοτϊνει ζμμεςα με το να καταςτρζφει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα ενόσ ατόμου,
οπότε το άτομο αυτό μπορεί να πεκάνει από μία πολφ απλι μόλυνςθ ι από τον καρκίνο.

γ. Τι ςθμαίνει να είςαι φορζασ του ιοφ;

(1 μον.)

Σθμαίνει ότι ζχεισ τον ιό ενςωματωμζνο μζςα ςου (ςτα κφτταρα ςου) όμωσ είςαι υγιισ,
χωρίσ ςυμπτϊματα. Μπορείσ όμωσ να μεταδόςεισ το ιό ςε άλλουσ.

2

2. α. Ονομάςτε τα μζρθ του γυναικείου γεννθτικοφ ςυςτιματοσ που δείχνουν τα γράμματα Α-Δ
(2 μον.)
Γ

Α. Ωοκικθ
Β. Μιτρα

Β

Τράχηλος

Α

Γ. Κόλποσ
Γ

Δ. Σάλπιγγα

Αιδοίο

β. Αναφζρετε ποιοσ ο ρόλοσ τθσ ωοκυλακιοτρόπου ορμόνθσ ςτθ γυναίκα;

(1 μον.)

Είναι υπεφκυνθ για τθν ωρίμανςθ του ωοκυλακίου και του ωαρίου και για τθν παραγωγι
τθσ οιςτραδιόλθσ.
γ.

Μετά τθν ωοκυλακιορρθξία (ωορρθξία) τα υπολείμματα του ωοκυλακίου πάνω ςτθν

ωοκικθ κα μετατραποφν ςτo ωχρό ςωμάτιο που παράγει τθν ορμόνθ προγεςτερόνθ. Ο
ρόλοσ αυτισ τθσ ορμόνθσ είναι να ςυνεχίςει τθν προετοιμαςία/ωρίμανςθ του ενδομθτρίου.
Επίςθσ αναςτζλλει τθν παραγωγι άλλου ωαρίου.

(2 μον.)

3. Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ζνα ανκρϊπινο ςπερματοηωάριο.

1
3
2
4

α) Ποια μζρθ του ςπερματοηωαρίου δείχνουν οι αρικμοί 1 – 4;
1. Ακρόςωμα
2. Πυρινασ
3. Μιτοχόνδρια
4. Ουρά

(1 μον.)

3

β) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των μερϊν 1 και 2;

(2 μον.)

1. Τα λυτικά ζνηυμα του ακροςϊματοσ διαλφουν τισ πρωτεΐνεσ τθσ διαφανοφσ ηϊνθσ και
ανοίγουν μία τρφπα για να ειςχωριςει θ κεφαλι του ςπερματοηωαρίου ςτο ωάριο.
2. Ο πυρινασ περιζχει το γενετικό υλικό του άντρα που κα δϊςει ςτο ζμβρυο, μετά τθν
γονιμοποίθςθ, όταν κα ενωκεί με τον πυρινα του ωαρίου.
γ) Να γράψετε δφο διαφορζσ μεταξφ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου.

(2 μον.)

1. Το ςπερματοηωάριο ζχει μακρόςτενο υδροδυναμικό ςχιμα ενϊ το ωάριο ζχει ςχιμα
ςφαιρικό.
2. Το ςπερματοηωάριο κινείται με τθν χριςθ τθσ ουράσ του ενϊ το ωάριο δεν ζχει δικά του
μζςα μετακίνθςθσ και χρειάηεται τθν βοικεια των βλεφαρίδων του βλεννογόνου τθσ
ςάλπιγγασ.
ΜΕΡΟΣ Β΄:
Από τισ τρεισ ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΔΥΟ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με
δζκα (10) μονάδεσ.
Τα ςχιματα δείχνουν δφο φανταςτικά κφτταρα με τζςςερα χρωματοςϊματα που διαιροφνται.
1. α. Με ποιον είδοσ διαίρεςθσ διαιρείται το κφτταρο,
ςτο ςχιμα Α και με ποιο ςτο ςχιμα Β; (1 μον.)

A

B

Α: Μίτωςθ
Β: Μείωςθ
β. Στον άνκρωπο, πόςα χρωματοςϊματα κα ζχουν
ςτο τζλοσ τα νζα κφτταρα ςτο ςχιμα Α
και πόςα ςτο ςχιμα Β;
(2 μον.)
Α: 46
Β: 23
γ. Ποιον ςκοπό εξυπθρετεί θ διαίρεςθ Β; (2 μον.)
Για τθν παραγωγι των ωαρίων και
Των ςπερματοηωαρίων.
δ. Στον άντρα και ςτθ γυναίκα, ποφ γίνεται
θ διαίρεςθ Β;
Άντρασ: Όρχεισ
Γυναίκα: Ωοκικεσ

(2 μον.)

ε. Οι πιο πάνω διαιρζςεισ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν κλθρονομικότθτα. Στα ςωματικά κφτταρα
ζχουμε 2 αλλθλόμορφα γονίδια για κάκε χαρακτθριςτικό μασ. Πόςα αλλθλόμορφα γονίδια
για κάκε χαρακτθριςτικό μασ ζχουμε ςτα ωάρια ι ςπερματοηωάρια; Ζνα

(1 μον.)

4

ςτ. Ποιον ςθμαντικό ρόλο παίηει θ γονιμοποίθςθ όςον αφορά τθ κλθρονομικότθτα;

(2 μον.)

Είναι υπεφκυνθ για τθν μεταβίβαςθ των χαρακτιρων από τουσ γονείσ ςτουσ απογόνουσ και
για τθν μεγάλθ ποικιλομορφία που υπάρχει μεταξφ των οργανιςμϊν ενόσ είδουσ.

2. Η Μεςογειακι Αναιμία ι Θαλαςςαιμία είναι μία κλθρονομικι πάκθςθ όπου ςτθν ομόηυγθ
(καλαςςαιμία) κατάςταςθ ο αςκενισ δεν παράγει κακόλου ι πολφ λίγθ αιμοςφαιρίνθ και
χρειάηεται ςυχνά μεταγγίςεισ αίματοσ, ενϊ ςτθν ετερόηυγθ (ςτίγμα) ο αςκενισ είναι φαινομενικά
υγιισ. Χαρακτθριςτικό τθσ είναι ότι δφο φαινομενικά υγιείσ γονείσ μπορεί να γεννιςουν παιδί
με καλαςςαιμία.
Εάν τα γονίδια είναι:
Κ = φυςιολογικό,
κ = καλαςςαιμία.
α. Να δείξετε τθ διαςταφρωςθ όπου οι δφο φυςιολογικοί γονείσ μπορεί να αποκτιςουν παιδί με
καλαςςαιμία και να δείξετε τισ αναλογίεσ του φαινότυπου των απογόνων.
(4 μον.)
Πατζρασ
Μθτζρα
Γονότυποι γονζων
……Κκ……….
……Κκ………
Γαμζτεσ

Γονότυποι παιδιϊν
Φαινότυποι
Αναλογία (%)

…Κ…,

…Θ…

…Κ…,

…Θ….

…ΚΚ..

…Κκ…

…Κκ….

…κκ…….

Φυςιολογικόσ

Φορζασ

Φορζασ

Θαλλαςςαιμία

25%

50%

25%

β. Εάν ζνασ άντρασ με καλαςςαιμία παντρευτεί μία φυςιολογικι γυναίκα ποιοσ πρζπει να είναι
ο γονότυποσ τθσ γυναίκασ για να κάνουν παιδί με καλαςςαιμία; Να δείξετε τθ διαςταφρωςθ
και τισ αναλογίεσ του φαινότυπου των απογόνων.
(4 μον.)
Πατζρασ
Μθτζρα
Γονότυποι γονζων
κκ
……Κκ…….
Γαμζτεσ

…κ……

…Κ…….,

……κ……

Γονότυποι παιδιϊν

…Κκ………..

……κκ………

Φαινότυποι

Φορζασ

Θαλαςςαιμία

Αναλογία (%)

…50%……..

…50%………
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γ. i. Στθν πιο πάνω περίπτωςθ, όπου το φυςιολογικό γονίδιο είναι πιο δυνατό από αυτό τθσ
καλαςςαιμίασ, τι είδουσ κλθρονομικότθτα ζχουμε;

(1 μον.)

Επικρατι
ii. Πϊσ κα ονομάηεται τότε ςτο ηευγάρι γονιδίων το γονίδιο τθσ καλαςςαιμίασ;

(1 μον.)

Υπολειπόμενο
3. α. Να γράψετε τα όργανα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτα οποία:
Παράγονται τα ωάρια:
Ωοκικεσ
Γονιμοποιείται το ωάριο:

(2 μον.)

Σάλπιγγα

β. Να αναφζρετε τα τρία κφρια γεγονότα του καταμινιου κφκλου.
(3 μον.)
…………Ωρίμανςθ του σαρίου……………………………………………………………………………………………….
…………Ωρίμανςθ – πάχυνςθ του ενδομθτρίου………………………………………………………………………
…………Ωοκφλακιορρθξία……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ. Ποια θ διάρκεια ηωισ:

(1 μον.)

Του ωαρίου: …………………24 ϊρεσ……………………………………
Του ςπερματοηωαρίου (μζςα ςτο γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ): ………72 ϊρεσ…………..
δ. Τι ονομάηουμε “κρίςιμθ περίοδο” ςτον κφκλο τθσ γυναίκασ;

(1 μον.)

Τι μζρεσ του καταμινιου κφκλου κατά τισ οποίεσ υπάρχει πικανότθτα να μείνει θ γυναίκα
ζγκυοσ αν ζρκει ςε ςεξουαλικι επαφι.
ε. Ποιεσ μζρεσ αποτελοφν τθ κρίςιμθ περίοδο όταν ο καταμινιοσ κφκλοσ περιλαμβάνει 30 μζρεσ;
(1 μον.)
……13θ – 17θ μζρα του κφκλου………………………………………………………………………………………………
ςτ. Να αναφζρετε δφο μθχανικά και δφο χθμικά μζςα αντιςφλλθψθσ.
Μθχανικά
Προφυλακτικό

Χθμικά
Αντιςυλλθπτικό χάπι

Ενδομιτριο ςπείραμα

Χάπι τθσ επόμενθσ θμζρασ

(2 μον.)
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ΜΕΡΟΣ Γ΄:
Από τισ δφο ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΙΑ.
Κάκε πλιρθσ απάντθςθ βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ.
1. α. Τα ςχιματα δείχνουν δφο περιπτϊςεισ δθμιουργίασ διδφμων:

A

B

i. Να ονομάςετε το είδοσ διδφμων ςτθν κάκε περίπτωςθ:
Α: Μονοηυγωτικά

Β:

Διηυγωτικά

(1 μον.)

ii. Σε ποια από τισ δφο περιπτϊςεισ τα παιδιά μπορεί να είναι διαφορετικοφ φφλου; Να
δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.

(3 μον.)

Μόνο ςτα διηυγωτικά, διότι εδϊ γονιμοποιοφνται ξεχωριςτά ωάρια από ξεχωριςτά
ςπερματοηωάρια άρα υπάρχει 50% πικανότθτα για αγόρι ι κορίτςι ςε κάκε
ζμβρυο.………………………………………………………………………………………………………………………………………
iii. Με ποιον τρόπο μετακινείται το ζμβρυο ςτθ ςάλπιγγα για να φτάςει ςτθ μιτρα και πόςο
χρόνο χρειάηεται;

(1 μον.)

Με τθν βοικεια των βλεφαρίδων του βλεννογόνου τθσ ςάλπιγγασ και χρειάηεται περίπου 45 μζρεσ να φτάςει ςτθν μιτρα…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. Οι πιο κάτω ερωτιςεισ αναφζρονται ςτθν ζγκυο και το ζμβρυο.
i. Σε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ γονιμοποίθςθ του ωαρίου; (0,5 μον.)
Στθν ςάλπιγγα (ςτθ λφκθκο)
ii. Σε ποιο μζροσ γίνεται θ εμφφτευςθ του εμβρφου;

(0,5 μον.)

Στθν μιτρα (ενδομιτριο)
iii. Μεγαλϊνοντασ το ζμβρυο και πριν να εμφυτευτεί κα περάςει από δφο ςτάδια ανάπτυξθσ
το

Μορίδιο

και το Βλαςτίδιο

(2 μον.)
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iv. Στθν περίπτωςθ Α να γράψετε τα τρία χαρακτθριςτικά που τα δίδυμα ζχουν τα ίδια και το
ζνα που διαφζρουν.
Ίδια χαρακτθριςτικά:

(2 μον.)
1. Πρόςωπο – ςϊμα

2. DNA

3. Φφλο
Διαφορετικό χαρακτθριςτικό:

4. Χαρακτιρασ

γ. Μια γυναίκα γζννθςε, ζπειτα από τεχνθτι γονιμοποίθςθ, πεντάδυμα. Τθ Μαρία, τθν Ελζνθ,
τον Ανδρζα, τον Μθνά και τθν Άννα. Η Μαρία και θ Ελζνθ είναι όμοιεσ. Ο Ανδρζασ και ο
Μθνάσ είναι όμοιοι μεταξφ τουσ.
i. Πόςα ωάρια και πόςα ςπερματοηωάρια ενϊκθκαν για τον ςχθματιςμό των πενταδφμων;
(2 μον.)
…………Τρία ωάριο και τρία ςπερματοηωάρια…………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................
ii. Πόςα ηυγωτά ςχθματίςτθκαν και πϊσ από αυτά ςχθματίςτθκαν τα πεντάδυμα;

(3 μον.)

Σχθματίςτθκαν τρία ηυγωτά. Από το πρϊτο ςχθματίςτθκαν θ Μαρία και θ Ελζνθ, από το
δεφτερο ο Ανδρζασ και ο Μθνάσ και το τρίτο ζδωςε τθν Άννα.………………………………………......
…………………………………………………………….…………………………………….............................................
2. Το ςχιμα δείχνει το γεννθτικό και μζροσ του
ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα.
α. Γράψετε ποια μζρθ αντιπροςωπεφουν
οι αρικμοί:
(5 μον.)
1. Σπερματικόσ πόροσ

1

2. Όρχισ
5

3. Επιδιδυμίδα
4. Ουρικρα
5. Προςτάτθσ αδζνασ
4
3
2

β. Ποια ορμόνθ τθσ υπόφυςθσ προκαλεί:
i. Τθν παραγωγι ςπερματοηωαρίων:

(1 μον.)
Ωοκυλακιοτρόποσ (FSH)

ii. Τθν αφξθςθ ςτθν παραγωγι τθσ τεςτοςτερόνθσ:

Ωχρινοτρόποσ (LH)

γ. Σε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα:
i. Παράγονται τα ςπερματοηωάρια: ;
ii. Παράγεται θ τεςτοςτερόνθ:

Όρχεισ
Όρχεισ

iii. Αποκθκεφονται προςωρινά τα ςπερματοηωάρια: Επιδιδυμίδα

(1,5 μον.)
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δ. Ποια είναι τα πρωτεφοντα και δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτον άντρα;
(2 μον.)
Πρωτεφοντα
Δευτερεφοντα
Δθμιουργία και ολοκλιρωςθ

Αλλαγι φωνισ, ζντονθ μυϊκι ανάπτυξθ,

των γεννθτικϊν οργάνων……...

εμφάνιςθ τριχοφυΐασ ςτισ μαςχάλεσ και

……………………………………………..

τα γεννθτικά όργανα.

Ποια ορμόνθ είναι υπεφκυνθ για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν;

(0,5 μον.)

Τεςτοςτερόνθ
ε. Ποιοι είναι οι δφο ρόλοι των εκκριμάτων (ςπερματικοφ υγροφ) με τα οποία εμπλουτίηονται τα
ςπερματοηωάρια κατά τθν πορεία τουσ;

(2 μον.)

i. Να προμθκεφουν τα ςπερματοηωάρια με κρεπτικά ςυςτατικά............................................
………………………………….…………………………………………………………………………....................................
ii. Να κάνουν δυνατι τθν κίνθςθ των ςπερματοηωαρίων.................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ςτ. Αναφζρετε δφο μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα που παράγουν τζτοια εκκρίματα.
i.

Προςτάτθσ αδζνασ

ii.

Σπερματοδόχοσ κφςτθ

(1 μον.)

η. i. Τι είναι θ κρυψορχία;

(1 μον.)

Είναι το φαινόμενο όπου ο ζνασ ι και οι δφο όρχεισ παραμζνουν ςτθν κοιλιά………………........
………….………………………………………………………………………………………………………………………..................
.......................................................................................................................................................
ii. Τι πρόβλθμα μπορεί να προκαλζςει ςτον άντρα και γιατί;

(1 μον.)

Στείρωςθ (ι υπογονιμότθτα) διότι οι όρχεισ για να παράγουν ςπερματοηωάρια πρζπει να
ευρίςκονται ςε κερμοκραςία περίπου 3 – 4 0C κάτω από τθν κερμοκραςία του
ςϊματοσ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ

Ο Διευκυντισ

Αλζξανδροσ Σπανόσ
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δ. Ποια είναι τα πρωτεφοντα και δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτον άντρα;
(2 μον.)
Πρωτεφοντα

Δευτερεφοντα

………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………………………..

Ποια ορμόνθ είναι υπεφκυνθ για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν;

(0,5 μον.)

………………………………………………………
ε. Ποιοι είναι οι δφο ρόλοι των εκκριμάτων (ςπερματικοφ υγροφ) με τα οποία εμπλουτίηονται τα
ςπερματοηωάρια κατά τθν πορεία τουσ;

(2 μον.)

i. ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ςτ. Αναφζρετε δφο μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα που παράγουν τζτοια εκκρίματα.
i. ………………………………………………………………….

(1 μον.)

ii. ………………………………………………………………….
η. i. Τι είναι θ κρυψορχία;

(1 μον.)

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
ii. Τι πρόβλθμα μπορεί να προκαλζςει ςτον άντρα και γιατί;

(1 μον.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΤΕΛΟΣ

Ο ειςθγθτισ

Η ςυντονίςτρια Β. Δ. Αϋ

Ο Διευκυντισ

Γιϊργοσ Παπαδόπουλοσ

Ανδροφλα Χαραλάμπουσ

Αλζξανδροσ Σπανόσ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΛΟΤΚΑ ΚΟΛΟΗΟΤ

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ-ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
Μάζεκα: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ

Σάμε: A΄ Δληαίνπ Λπθείνπ

Ζκεξνκελία: 05/06/2014

ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ

Σκήκα: A…… Αξηζκόο: ……. Βαζκόο: …………… Τπνγξαθή Καζεγεηή: ……………….
Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: .............................................................................................
Οδεγίεο:
1. Να γξάθεηε επαλάγλσζηα θαη κόλν κε κπιε κειάλη.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.
3. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία (3) κέξε.
4. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο.
5. Να απαληεζνύλ όιεο νη εξσηήζεηο πάλσ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην.
ΜΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε
πέληε (5) κνλάδεο. (ύλνιν: 15 κνλάδεο)
1.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ γπλαηθείνπ
αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ζηήιε Η.
(3 κνλάδεο)
Τμήματα
Ωοιθκη

Στήλη Ι
1

Τράχηλοσ

5

Κόλποσ

6

Ωαγωγόσ

3

Ωάριο

2

Μθτρα

4

β. Να αλαθέξεηε ηα κέξε απ’ όπνπ πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα από ηε ζηηγκή ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα.
(2 κνλάδεο)
Οξρεηο, Δπηδηδπκίδεο, πεξκαηηθόο Πόξνο, Οπξήζξα

1

2.α. Σν πην θάησ ζρήκα 1 αλαπαξηζηά ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο αλζξώπνπ. Να
ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα Η εμάγνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο από ην ζρήκα 1. (2,5 κνλάδεο)
Σχήμα 1: Ανθρώπινα
Χρωματοςώματα

Πίνακασ I
Πόζα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζηνπο
αλζξώπηλνπο νξγαληζκνύο;

46

Πόζα δεύγε νκνιόγσλ
ρξσκαηνζσκάησλ έρεη ζην ζρήκα 1;

22

Πόζα είλαη ηα απηνζσκαηηθά
ρξσκαηνζώκαηα ζην ζρήκα 1;

44

Πόζα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα
ζην ζρήκα 1;

2

Ο άλζξσπνο ηνπ ζρήκαηνο 1 είλαη
άληξαο ή γπλαίθα;

άντρασ

β. Άληξαο κε ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο ηεο γιώζζαο παληξεύεηαη γπλαίθα κε ηθαλόηεηα
αλαδίπισζεο ηεο γιώζζαο θαη ην πξώην παηδί ηνπο γελληέηαη ρωξίο ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο
γιώζζαο.Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ γξάθνληαο
θαη ην ιόγν πνπ επηιέμαηε απηνύο ηνπο γνλόηππνπο. Γνλίδην γηα ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο
γιώζζαο: A, Γνλίδην γηα κε ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο γιώζζαο: α
(2,5 κνλάδεο)
Γνλόηππνο Παηέξα: Αα , Γνλόηππνο Μεηέξαο: Αα , Γνλόηππνο Παηδηνύ: αα
Αθνύ ε κε ηθαλόηεηα αλαδίπιωζεο ηεο γιώζζαο νθείιεηαη ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην θαη
αθνύ νη γνλείο είραλ ηελ ηθαλόηεηα θαη ην παηδί ηνπο όρη ηόηε νη γνλείο ζα πξέπεη λα
ήηαλ εηεξόδπγνη ωο πξνο ην ππνιεηπόκελν γνλίδην.

3.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ σαξίνπ κε ηα νλόκαηα
ηνπο ζηε ζηήιε Η.
(2,5 κνλάδεο)
Σκήκαηα
Εειαηηλώδεο πεξίβιεκα

ηήιε Ι
1

Λεθηζηθή κεκβξάλε

3

Κπηηαξηθή κεκβξάλε

2

Ππξήλαο

4

Κπηηαξόπιαζκα κε ιεθηζίλε

5

2

β. Πνηα ζεσξείηαη ε θαιύηεξε ηξνθή γηα ην λενγλό; Να γξάςεηε δύν ιόγνπο.

(2,5 κνλάδεο)

Σν κεηξηθό γάια γηαηί παξέρεη αληηζώκαηα θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο
ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληεζνύλ
ΜΟΝΟ νη δύν (2). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
(ύλνιν: 20 κνλάδεο)
1.α. Να αλαθέξεηε ηη είλαη ε θίκσζε, ηη πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν θαη πώο
ζεξαπεύεηαη.

(3 κνλάδεο)

Πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηεο πόζζεο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα κε απνηέιεζκα λα
κελ επηηξέπεη ηελ έμνδν ηεο βαιάλνπ θαηά ηε ζηύζε. Πξνθαιέη πόλνπο θαηά ηε
ζεμνπαιηθή επαθή θαη κνιύλζεηο ιόγω αλεπαξθνύο θαζαξηζκνύ. Θεξαπεύεηαη κε
πεξηηνκή.
β. Πνηα είλαη ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο θαη πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε
γηα ηελ εκθάληζή ηνπο;

(2 κνλάδεο)

Γεπηεξεύνληα Χαξαθηεξηζηηθά: εκθάληζε καζηώλ, δηάπιαζε ηεο ιεθάλεο, ηξηρνθπία
ηωλ γελλεηηθώλ νξγάλωλ θαη ηωλ καζράιωλ. Σα πξνθαιεί ε Οηζηξαδηόιε.

γ. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ αλδξηθνύ
αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 5 ηνπ πην θάησ
ζρήκαηνο.

(5 κνλάδεο)

1: Πένο
2: Οπξήζξα
3: πεξκαηηθόο πόξνο
4: Πξνζηάηεο Αδέλαο
5: Δπηδηδπκίδα

3

2.α. Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.

(3 κνλάδεο)

-ηε κίηωζε πξνθύπηνπλ ζωκαηηθά θύηηαξα ελώ ζηε κείωζε γελλεηηθά.
-ηε κίηωζε γίλεηαη κηα δηαίξεζε ελώ ζηε κείωζε δύν δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο
-ηε κίηωζε πξνθύπηνπλ 2 θύηηαξα ελώ ζηε κείωζε 4 θύηηαξα

β. Έλαο άληξαο κε ίζηα καιιηά παληξεύεηαη γπλαίθα νκόδπγε κε ζγνπξά καιιηά θαη ην
πξώην ηνπο παηδί έρεη ζγνπξά καιιηά. Πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη
ηνπ παηδηνύ; ( ζ : ππνιεηπόκελν γνλίδην, : επηθξαηέο γνλίδην)

(3 κνλάδεο)

Άληξαο: ζζ
Γπλαίθα: 
Παηδί: ζ

γ. Πόζεο πηζαλόηεηεο έρεη ην ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη λα γελλήζεη παηδί κε ίζηα καιιηά; Να
θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.

(3 κνλάδεο)

P: ζζ Χ 
Γακέηεο: ζ Χ 
F1: ζ
Οη πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ παηδί κε ίζηα καιιηά είλαη 0%.
δ. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε;
1νο λόκνο ηνπ Mendel (ηεο Οκνηνκνξθίαο)
4

(1 κνλάδα)

3.α. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αθξνζώκαηνο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ;

(1 κνλάδα)

Δθθξίλεη ιπηηθά έλδπκα ηα νπνία δηαζπνύλ νξγαληθέο νπζίεο θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ
είζνδν ηνπ ζπεξκαηνδωαξίνπ ζην ωάξην.
β. Πνηνο είλαη ν δηπιόο ξόινο ησλ εθθξηκάησλ πνπ απνηεινύλ ην ζπέξκα; Να αλαθέξεηε δύν
αδέλεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ησλ εθθξηκάησλ.

(2 κνλάδεο)

Παξέρνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ θίλεζε ηωλ ζπεξκαηνδωαξίωλ.
Αδέλεο ππεύζπλνη γηα ηε παξαγωγή ηνπο: πεξκαηνδόρεο ή θύζηεηο ή Πξνζηάηεο
Αδέλαο ή επηδηδπκίδεο ή αδέλεο ηνπ Cowper
γ. Γεδνκέλνπ όηη ν θαηακήληνο θύθινο κηαο γπλαίθαο δηήξθεζε 32 κέξεο θαη ε σνξξεμία
έγηλε ηελ 18ε κέξα, πνηεο κέξεο απνηεινύζαλ γη’ απηή ηε γπλαίθα ηελ θξίζηκε πεξίνδν; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(3 κνλάδεο)
ε

ε

Η θξίζηκε πεξίνδνο είλαη από ηελ 15 κέρξη ηελ 20 κέξα. Σν ζπεξκαηνδωάξην δεη 72
ώξεο ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο κεηά ηελ εθζπεξκάηωζε, ην ωάξην δηαηεξείηαη δωληαλό
γηα πεξίπνπ 24 ώξεο άξα αλ γίλεη ε ωνξξεμία ηελ 18ε κέξα ηόηε ε γπλαίθα έρεη
πηζαλόηεηεο απηέο ηηο κέξεο λα κείλεη έγθπνο αλ έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή

δ. Να γξάςεηε ζηνλ θελό ρώξν θάησ από ηηο εηθόλεο πνηα δείρλεη κνλνδπγσηηθά δίδπκα θαη
πνηα δηδπγσηηθά δίδπκα.
(2 κνλάδεο)

Μνλνδπγωηηθά

Γηδπγωηηθά

ε. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ.
(2 κνλάδεο)

.

1) Σα κνλνδπγωηηθά είλαη παλνκνηόηππα κεηαμύ ηνπο ελώ ηα δηδπγωηηθά κνηάδνπλ απιά
ζαλ δύν αδέξθηα πνπ γελλήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο.
2) Σα κνλνδπγωηηθά είλαη πάληνηε ηνπ ηδίνπ θύινπ ελώ ηα δηδπγωηηθά κπνξεί λα είλαη
ηνπ ηδίνπ θύινπ ή δηαθνξεηηθνύ θύινπ.
5

ΜΔΡΟ Γ΄: Να απαληήζεηε κόλν κία (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε
βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. (ύλνιν: 15 κνλάδεο)
1.α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο ελδείμεηο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο.
(5 κνλάδεο)

.
1

Πιαθνύληαο

2

Ακληαθό πγξό

3

Ακληαθόο άθνο

4

Μήηξα

5

Οκθάιηνο Λώξνο

β. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζνύλ ζηε
γπλαίθα δύν νξκόλεο. Πνηεο είλαη απηέο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο;

(3 κνλάδεο)

Ωνζπιαθηνηξόπνο Οξκόλε ε νπνία αλαπηύζζεη ην ωνζπιάθηα θαη ωξηκάδνπλ κέζα ηα
ωάξηα θαη ε Ωρξηλνηξόπνο Οξκόλε ε νπνί πξνθαιεί ηελ Ωνζπιαθηνξξεμία.
γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πιαθνύληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ;

(3 κνλάδεο)

Σν έκβξπν εμαζθαιίδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη Ομπγόλν κέζω ηνπ πιαθνύληα.
δ. Να εμεγήζεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην αίκα ηεο εγθύνπ θαη ην αίκα ηνπ εκβξύνπ δελ
αλακεηγλύνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.

(2 κνλάδεο)

Η αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ζα είρε ωο απνηέιεζκα ηε ξήμε ηωλ αηκνθόξωλ αγγείωλ ηνπ
εκβξύνπ ιόγω ηεο κεγαιύηεξεο πίεζεο πνπ έρεη ην αίκα ηεο κεηέξαο.

ε. Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα λα πεξηγξάςεηε ηηο αιιαγέο ζην ελδνκήηξην (ηνηρώκαηα ηεο
κήηξαο) κεηαμύ ηεο 1εο θαη 5εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ
θύθινπ.
(2 κνλάδεο)
Σν ελδνκήηξην θαηαζηξέθεηαη, απνθνιιάηαη θαη
απνβάιιεηαη δηα κέζω ηνπ θόιπνπ
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2.α. Γπλαίθα κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο παληξεύεηαη άληξα κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο
θαη ην πξώην ηνπο παηδί έρεη αιθηζκό (όρη θπζηνινγηθό ρξώκα δέξκαηνο). Πνηνη είλαη νη
γνλόηππνη ηεο γπλαίθαο, ηνπ άληξα θαη ηνπ παηδηνύ; Α: πγηέο γνλίδην, α: γνλίδην αιθηζκνύ
(3 κνλάδεο)
Γνλόηππνο Παηέξα: Αα
Γνλόηππνο Μεηέξαο: Αα
Γνλόηππνο Παηδηνύ: αα

β. Κάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ λα βξείηε ηελ πηζαλόηεηα
πνπ έρνπλ λα γελλήζνπλ παηδί κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο.

(2 κνλάδεο)

F1: Αα Χ Αα
Γακέηεο: Α,α Χ Α,α
F2: ΑΑ, Αα, Αα, αα
Έρνπλ 75% πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο.

γ. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:

(3 κνλάδεο)

εηεξόδπγν άηνκν: Σν άηνκν πνπ έρεη δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα γνλίδηα, δειαδή
αιιειόκνξθα γνλίδηα πνπ εθδειώλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.
θαηλόηππνο: Δίλαη ην ζύλνιν ηωλ ραξαθηήξωλ πνπ εθδειώλνληαη ζε έλα άηνκν.
αιιειόκνξθα γνλίδηα: Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηωλ νκνιόγωλ
ρξωκαηνζωκάηωλ θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ρξαθηήξα
δ. Πνηνπο ραξαθηήξεο νλνκάδνπκε επίθηεηνπο; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα.

(2 κνλάδεο)

Δίλαη νη ραξαθηήξεο πνπ απνθηά ην άηνκν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ θαη δελ θιεξνλνκνύληαη
από ηνπο απνγόλνπο γηαηί νη πιεξνθνξίεο δελ ππάξρνπλ ζηα ρξωκαηνζώκαηα ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα, όηαλ θάπνηα βάθεη ηα καιιηά ηεο θάπνην άιιν ρξώκα.
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ε. Να δηαηππώζεηε ην 2ν λόκν ηνπ Μέληει.

(2 κνλάδεο)

Καηά ηε δηαζηαύξωζε ηωλ εηεξόδπγωλ αηόκωλ ηεο F1 γελεάο εκθαλίδεηαη δηαρωξηζκόο
ηωλ ραξαθηήξωλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλωο.

ζη. ηε ζηήιε Η θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα κεξηθώλ
νξγαληζκώλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηε ζηήιε ΗΗ ηνπ πην
θάησ πίλαθα.
Στήλη Ι
Αριιμόσ
χρωμοςωμάτων ςτα
ςωματικά κφτταρα
οργανιςμών
μέλιςςα 32
κότα 36
άνιρωποσ 46
καγκουρό 12
μπιζελιά 14

(3 κνλάδεο)
Κύτταρα οργανιςμών

Στηλη ΙΙ
Αριιμόσ
Χρωματοςωμάτων

Ζυγωτό του ςκφλου

78

Γονιμοποιημένα ωάρια του καγκουρό

12

Εγκεφαλικά κφτταρα του ανιρώπου

46

Μυϊκά κφτταρα τησ κότασ

36

Ωάρια τησ μπιζελιάσ

7

Σπερματοζωάρια τησ μέλιςςασ

16

ςκφλοσ 78

ΣΔΛΟ

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

...................................
σηεξνύια Μελνίθνπ
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ε. Να δηαηππώζεηε ην 2ν λόκν ηνπ Μέληει.

(2 κνλάδεο)

Καηά ηε δηαζηαύξωζε ηωλ εηεξόδπγωλ αηόκωλ ηεο F1 γελεάο εκθαλίδεηαη δηαρωξηζκόο
ηωλ ραξαθηήξωλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλωο.

ζη. ηε ζηήιε Η θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα κεξηθώλ
νξγαληζκώλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηε ζηήιε ΗΗ ηνπ πην
θάησ πίλαθα.
Στήλη Ι
Αριιμόσ
χρωμοςωμάτων ςτα
ςωματικά κφτταρα
οργανιςμών
μέλιςςα 32
κότα 36
άνιρωποσ 46
καγκουρό 12
μπιζελιά 14

(3 κνλάδεο)
Κύτταρα οργανιςμών

Στηλη ΙΙ
Αριιμόσ
Χρωματοςωμάτων

Ζυγωτό του ςκφλου

78

Γονιμοποιημένα ωάρια του καγκουρό

12

Εγκεφαλικά κφτταρα του ανιρώπου

46

Μυϊκά κφτταρα τησ κότασ

36

Ωάρια τησ μπιζελιάσ

7

Σπερματοζωάρια τησ μέλιςςασ

16

ςκφλοσ 78

ΣΔΛΟ

Οη εηζεγεηέο:

Ζ ζπληνλίζηξηα:

Ζ δηεπζύληξηα:

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

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

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

Θνπθπδίδεο Λντδίδεο

Άλδξε Ησάλλνπ

σηεξνύια Μελνίθνπ

.....................................
Αλδξέαο Κσλζηαληίλνπ
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΟΜΟΓΟΤ

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013 - 2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 29/05/14

ΣΑΞΖ: Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΥΡΟΝΟ: 60΄ ΛΔΠΣΑ

Όλνκα καζεηή/καζήηξηαο: ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

Σκήκα: A1 Αξ.: .………

Βαζκόο: ………………………………………………… . Τπνγξαθή θαζεγήηξηαο: ……………
ΠΡΟΟΥΗ: Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα έρεηε ππόςε ζαο όηη
απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 7 ζειίδεο
θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε. ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ.

ΜΔΡΟ Α΄
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5)
κνλάδεο.
ΔΡΩΣΖΖ 1
Α. ην ζρήκα θαίλεηαη έλα έκβξπν γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο α – δ.

α. ΜΖΣΡΑ......................
β. ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ......................
γ. ΟΜΦΑΛΗΟ ΛΩΡΟ................
δ. .ΑΜΝΗΑΚΟ ΑΚΚΟ..................
ε. ΑΜΝΗΑΚΟ ΤΓΡΟ…………………...
δ. ΔΜΒΡΤΟ…………………………………………
(3 κνλάδεο)
Β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ην γξάκκα ε;
ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΣΟ ΔΜΒΡΤΟ ΑΠΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΚΣΤΠΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΗΔΔΗ
…………………………………………………………………………………………………
(2 κνλάδεο)

1

ΔΡΩΣΖΖ 2
Α. Οη ειεύζεξνη ινβνί απηηώλ νθείινληαη ζε απηνζσκαηηθό γνλίδην πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην
γξάκκα Δ.
Σν γνλίδην πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ ζπκβνιίδνληαη κε ην γξάκκα ε.
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο έλλνηεο πνπ ζαο δίλνληαη
κε αιθαβεηηθή ζεηξά:
ειεύζεξνη ινβνί απηηώλ, εηεξόδπγν, νκόδπγν, πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ
(θάπνηεο έλλνηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο)
ΓΟΝΟΣΤΠΟ

ΦΑΗΝΟΣΤΠΟ

ΔΣΔΡΟΕΤΓΟ / ΟΜΟΕΤΓΟ ATOMO

ΔΔ

ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΛΟΒΟΗ ΑΤΣΗΩΝ

ΟΜΟΕΤΓΟ ΑΣΟΜΟ

Δε

ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΛΟΒΟΗ ΑΤΣΗΩΝ

ΔΣΔΡΟΕΤΓΟ ΑΣΟΜΟ

εε

ΠΡΟΚΟΛΛΖΜΔΝΟΗ ΛΟΒΟΗ ΑΤΣΗΩΝ

ΟΜΟΕΤΓΟ ΑΣΟΜΟ
(3 κνλάδεο)

Β. Πώο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα πνπ ζπκβνιίδνληαη κε θεθαιαίν γξάκκα θαη γηαηί;
ΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑΗ ΔΠΗΚΡΑΣΖ ΑΦΟΤ ΔΚΓΖΛΩΝΟΤΝ ΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΩΝ
ΑΛΛΖΛΟΜΟΡΦΟΩΝ…………………………………………………………………………………………
(2 κνλάδεο)
ΔΡΩΣΖΖ 3
Α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο
αξηζκνύο 1 – 9.
1

1. ΟΤΡΟΓΟΥΟ ΚΤΣΖ
2

2. ΟΤΡΖΣΖΡΑ…………………………………
3. ΟΡΥΗ…………….

9

4. ΟΤΡΖΘΡΑ…………………………….
7

8

5. ΟΥΔΟ
3

6
5

6. ΔΠΗΓΗΓΤΜΗΓΑ….
7. ΠΔΡΜΑΣΗΚΟ ΠΟΡΟ……………….

4

8. ΠΡΟΣΑΣΖ
9. ΠΔΡΜΑΣΟΓΟΥΟ ΚΤΣΖ
(4,5 κνλάδεο)

Β. Πνηα νξκόλε εθθξίλεηαη από ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 3;
Ζ ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΖ

………………………………

(0,5 κνλάδεο)
2

ΜΔΡΟ Β΄
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΓΤΟ από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.

ΔΡΩΣΖΖ 1
Ο Γηώξγνο έρεη κεζνγεηαθή αλαηκία. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηε Μηξάληα πνπ έρεη θάλεη εμεηάζεηο θαη
είλαη πγηήο (δελ έρεη ην ζηίγκα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο).
Α. Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηελ πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε Μεζνγεηαθή αλαηκία.
Γνλόηππνη γνληώλ ............ζζ.................Υ.........ΘΘ.................
Γακέηεο

..............ζ...............Υ................ζ..........

F1:

.....................Θζ......................................

Φαηλόηππνο:

...ΤΓΗΖ ΜΔ ΣΗΓΜΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ........................................

Πηζαλόηεηα γέλλεζεο παηδηνύ κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία: ……0%
(5 κνλάδεο)
Β. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να ηνλ δηαηππώζεηε.
Νόκνο Ο ΝΟΜΟ ΣΖ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΗΑ (1Οο ΝΟΜΟ).................. ( 1 κνλάδα)
Γηαηύπσζε λόκνπ ΟΣΑΝ ΓΗΑΣΑΤΡΩΝΟΝΣΑΗ ΟΜΟΕΤΓΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ Δ ΔΝΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ, ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΔΣΔΡΟΕΤΓΑ ΑΣΟΜΑ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ
(2 κνλάδεο)
Γ. Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε Μεζνγεηαθή αλαηκία
(ρσξίο ηαηξηθή πεξίζαιςε)


ΓΗΟΓΚΩΖ ΜΤΔΛΟΤ ΣΩΝ ΟΣΩΝ(ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΖ ΟΣΩΝ) / ΑΓΤΝΑΜΗΑ



ΔΝΣΟΝΖ ΩΥΡΟΣΖΣΑ / ΔΛΑΦΡΟ ΗΚΣΔΡΟ / ΔΤΚΟΛΖ ΚΟΤΡΑΖ

(2 κνλάδεο)

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ / ΚΑΚΖ ΟΞΤΓΟΝΩΖ ΣΩΝ ΗΣΩΝ

3

ΔΡΩΣΖΖ 2
Έλα δεπγάξη πεξηκέλεη κε αγσλία ην πξώην ηνπ παηδί. Ζ εγθπκνζύλε είλαη κόιηο ζηνλ πξώην κήλα.
Πνηα ε πηζαλόηεηα ην παηδί ηνπο λα είλαη αγόξη; Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε.
Γνλόηππνη γνληώλ ....ΥΤ...................Υ.............ΥΥ.............
Γακέηεο

............Υ Τ.................Υ................Υ..........
F1:

Φαηλόηππνο:

ΥΤ....................................

...................ΥΥ

ΑΓΟΡΗ................................

...............ΚΟΡΗΣΗ

Φαηλνηππηθή Αλαινγία

1

:

1

(10 κνλάδεο)
ΔΡΩΣΖΖ 3

Σν πην πάλσ ζρήκα δείρλεη ηε γνληκνπνίεζε δηδύκσλ.
Α. Η) Πνην είδνο δηδύκσλ είλαη;
……………………………ΜΟΝΟΕΤΓΩΣΗΚΑ………….

(2 κνλάδεο)

ΗΗ) Πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πην πάλσ δίδπκα παηδηά;
ΑΠΟ ΣΖ ΔΝΩΖ ΔΝΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟΤ ΜΔ ΔΝΑ ΩΑΡΗΟ( ΓΖΛΑΓΖ ΑΠΟ ΔΝΑ
ΕΤΓΩΣΟ)……………………………………….
……………………………………………………………………………………………

(2 κνλάδεο)

Β. Πνηα ε ζρέζε νκνηόηεηάο ηνπο;
…………ΔΗΝΑΗ ΠΑΝΟΜΟΗΟΣΤΠΑ

…………………………….

(2 κνλάδεο)

Γ. Θα κπνξνύζε ηα πην πάλσ δίδπκα λα είλαη αγόξη – θνξίηζη; Να εμεγήζεηε.
ΟΥΗ, ΑΦΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΝΣΔΛΩ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΗΓΗΟ DNA ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΦΤΛΟ
……………………………………………………………………………………………… (4 κνλάδεο)

4

ΜΔΡΟ Γ΄
Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ . Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
ΔΡΩΣΖΖ 1
Α. αο δίλεηαη ζρεδηαγξακκαηηθά κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Η) Να νλνκάζεηε ηε διαδικασία πνπ θαίλεηαη ζην
ζεκείν Α …ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ

(1 κνλάδα)

ΗΗ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 θαη 2.
1. ΜΖΣΡΑ (ΒΛΔΝΟΓΟΝΟ)
2. ΩΑΓΩΓΟ.
(2 κνλάδεο)
B. Να γξάςεηε 2 ξόινπο ηεο νξκόλεο πξνγεζηεξόλεο
Η). ΤΜΒΑΛΛΔΗ ΣΖΝ ΠΑΥΤΝΖ ΣΟΤ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΑ
ΗΗ) ΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΣΖΝ ΩΡΗΜΑΝΖ ΑΛΛΟΤ ΩΑΡΗΟΤ
(2 κνλάδεο)
Γ. I) Ζ Άλλα είρε πεξίνδν ηελ 1ε Μαΐνπ 2014. Πνηεο είλαη νη εκεξνκελίεο ηεο θξίζηκεο πεξηόδνπ
εάλ ν θύθινο ηεο είλαη 28 κέξεο; 11ε - 16ε Μαΐνπ 2014 ………

(2 κνλάδεο)

II) Ση είλαη ε έκκελε ξύζε; ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΑΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΣΟΤ ΩΑΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟΤ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………(2 κνλάδεο)
Γ. Σν έκβξπν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο:
Η) Πώο ηξνθνδνηείηαη κε ζξεπηηθέο νπζίεο; …ΜΔΩ ΣΟΤ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ ( ΑΠΟ ΣΟ ΑΗΜΑ ΣΖ
ΜΖΣΔΡΑ)
………………………………………………………………………………………..........

(1 κνλάδα)

ΗΗ) Πώο πξνκεζεύεηαη κε νμπγόλν; ΜΔΩ ΣΟΤ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ ( ΑΠΟ ΣΟ ΑΗΜΑ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ)
………………………………………….

(1 κνλάδα)

Δ. Γηαηί ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε ηξνθή γηα ην κσξό; Να γξάςεηε 2 ιόγνπο
Η)

ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΟΛΔ ΣΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΘΡΔΠΣΗΚΔ ΟΤΗΔ……………………………

ΗΗ)…………ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ

(2 κνλάδεο)

Σ) Να αλαθέξεηε δύν ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα παίξλεη κηα έγθπνο κε ηε δηαηξνθή ηεο.
Η)…ΠΡΩΣΔΗΝΔ…………………

ΗΗ)….ΑΛΑΣΑ ΑΒΔΣΗΟΤ / ΦΩΦΟΡΟΤ

(1 κνλάδα)

Ε) Να γξάςεηε δύν (2) ρεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην έκβξπν.
……ΜΟΛΤΒΓΟ / ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ / ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ /
……ΘΑΛΗΓΟΜΗΓΖ / ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

………………………

(1 κνλάδα)
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ΔΡΩΣΖΖ 2
Α. Η) Άληξαο δεμηόρεηξαο παληξεύηεθε γπλαίθα δεμηόρεηξα. Απέθηεζαλ 4 παηδηά από ηα νπνία ην
έλα είλαη αξηζηεξόρεηξαο. Τπάξρεη εμήγεζε γηα ην απνηέιεζκα ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο
ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο ηνπ Μέληει. Να βξείηε ηνπο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ
ηνπο.
Γνλόηππνη γνληώλ ......Γδ.......................Υ........Γδ..................
Γακέηεο
Γηαζηαύξσζε(F1)
Φαηλόηππνο

.Γ

δ ..................Υ.......Γ .... δ........
( ΓΓ Γδ Γδ)

δδ

……ΓΔΞΗΟΥΔΗΡΑ

Φαηλνηππηθή Αλαινγία: ………3

ΑΡΗΣΔΡΟΥΔΗΡΑ
:

(5 κνλάδεο)

1

ΗΗ) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να ηνλ δηαηππώζεηε.
Νόκνο ... Ο ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ (2Οο ΝΟΜΟ)
Γηαηύπσζε λόκνπ ..ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ ΔΣΔΡΟΕΤΓΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ
ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΩΝ ΠΟΤ ΔΗΥΑΝ ΑΝΑΜΔΗΥΘΔΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩ, ΜΔ
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ.
(2 κνλάδεο)
Β. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.
Η) Πώο νλνκάδεηαη απηόο ν ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ
ησλ ρξσκαηνζσκάησλ; ΚΑΡΤΟΣΤΠΟ

(1 κνλάδα)

ΗΗ) Μπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε εάλ ε απεηθόληζε ηνπ
δηπιαλνύ ζρήκαηνο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα;
Να εμεγήζεηε.

ΝΑΗ, ΑΝΖΚΔΗ Δ ΓΤΝΑΗΚΑ ΑΦΟΤ ΣΑ

ΦΤΛΔΣΗΚΑ ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΑ
ΔΗΝΑΗ ΥΥ……………………………………………………………
......................................................................................................

(1,5 κνλάδεο)
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ΗΗΗ) Αλήθεη ζε απινεηδέο ή δηπινεηδέο θύηηαξν; Να εμεγήζεηε……
ΑΝΖΚΔΗ Δ ΓΗΠΛΟΔΗΓΔ ΑΦΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΕΔΤΓΖ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΩΝ
………………………………………........(1,5 κνλάδεο)
IV) Από πνηα νπζία απνηεινύληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα; …DNA………………..
(1 κνλάδα)

Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:
Εεύγε όκνησλ ρξσκαηνζσκάησλ …………ΟΜΟΛΟΓΑ……………….
Αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ ζην αλζξώπηλν δπγσηό ……46………………..
Αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ ζηελ αλζξώπηλε επηδεξκίδα ……46………….
Σερλεηό κέζν αληηζύιιεςεο ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΗΚΟ / ΑΝΣΗΤΛΛΖΠΣΗΚΟ ΥΑΠΗ θιπ (2 κνλάδεο)

Γ. Μηα γπλαίθα έρεη θιεηζηνύο σαγσγνύο. ζα ρξεηαζηεί ππνβνεζνύκελε γνληκνπνίεζε;
Να εμεγήζεηε γηαηί ΝΑΗ ΘΑ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΑΦΟΤ ΣΟ ΩΑΡΗΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΓΔ ΘΑ
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΦΣΑΔΗ ΣΟΤ ΩΑΓΩΓΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΓΟΝΟΜΟΠΟΗΖΘΔΗ.
……………………………………………………………………………………………(1 κνλάδα)
ΣΔΛΟ ΓΗΚΗΜΗΟΤ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Παληειήο Ησάλλνπ

7

ΑΠΔΗΣΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΨΟΤ - IOYNIOY 2014
ΜΑΘΗΜΑ:ΦΤΙΟΓΝΧΣΙΚΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 02 / 06 / 2014

ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1 ΧΡΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ………………………………………………………………………….
ΣΜΗΜΑ :…………………………………………………………………………………………..
ΒΑΘΜΟ : ………………………………………………………………………………………..
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ……………………………………………………………………

ΟΓΗΓΙΔ
- Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 3 κέξε Α, Β, Γ θαη βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο.
- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλω ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο
εμέηαζεο.
- Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ.
- Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο.
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ
ΜΔΡΟ Α΄: (Μνλάδεο 15)
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο, 1, 2, 3. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5
κνλάδεο.
Δξώηεζε 1
Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ αλζξώπνπ.
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 4.
1. Οπξά
2. Απρέλαο
3. Κεθαιή
4. Αθξόζσκα

(Μ.2)

β. Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 4 ηνπ ζρήκαηνο.

(Μ.1,5)

Πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα (νπζίεο), κε ηα νπνία ηξππά ην δειαηηλώδεο πεξίβιεκα θαη ηε ιεθηζηθή
κεκβξάλε ηνπ σαξίνπ γηα λα θηάζεη ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε.
γ. Γηαηί ζην κέξνο 2 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ππάξρνπλ πνιιά κηηνρόλδξηα;

(Μ.1,5)

Παξάγνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.

Δξώηεζε 2
α. Να γξάςεηε ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη θαη ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο
δελ κεηαδίδεηαη ν ηόο HIV πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS.
Σξόπνη κεηάδνζεο

(Μ.3)

Σξόπνη κε κεηάδνζεο.

1 Από κνιπζκέλν αίκα ή παξάγσγα 1 Με ην θαγεηό ή κε νηθηαθά ζθεύε.
κνιπζκέλνπ αίκαηνο.
2 Από κνιπζκέλεο ζύξηγγεο ή από ηε θνηλή 2 Από ηηο ηνπαιέηεο.
ρξήζε ησλ ζπξίγγσλ.

3

Από

κνιπζκέλν

άηνκν

θαηά

ηε 3 Με ηε ρεηξαςία ή ηελ θνηλσληθή επαθή.

ζεμνπαιηθή επαθή κεηαμύ εηεξνθπιόθπισλ
ή νκνθπιόθπισλ αηόκσλ.
Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη κεηάδνζεο θαη κε κεηάδνζεο.
β. Να νλνκάζεηε δύν άιια ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.

(Μ.1)

ύθηιε , βιελλόξξνηα, θ.α
γ. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ηνλ ηό ηνπ AIDS.

(Μ.1)

Η ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ θαη ε απνθπγή ζεμνπαιηθήο επαθήο κε άγλσζηα άηνκα.

2

Δξώηεζε 3
Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ, αλαθέξνληαη ζηα ρξσκαηνζώκαηα.
α. ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη;
β. Από πνηα ρεκηθή νπζία απνηεινύληαη;

(Μ.5)

ηνλ ππξήλα
Από ην DNA

γ. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο ζηα αλζξώπηλα ζπεξκαηνδσάξηα; 23
δ. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο ηνπ αλζξώπνπ; 46
ε. Πώο ζπκβνιίδνληαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζηνλ άληξα θαη πώο ζηε γπλαίθα;
Άληξαο: XΦ

Γπλαίθα: ΥΥ
ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ

ΜΔΡΟ Β΄: (Μνλάδεο 20)
Να απαληήζεηε κόλν ζε ΓΤΟ από ηηο ηξεηο εξωηήζεηο.
Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα 10 κνλάδεο.
Δξώηεζε 1
Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 έσο 7.

(Μ.3,5)

1. Όζρεν
2. Δπηδηδπκίδα
3. πεξκαηηθόο πόξνο
4. Όξρηο
5. πεξκαηνδόρνο θύζηε
6 Πξνζηάηεο αδέλαο

3

β. Να αλαθέξεηε ηα κέξε από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα από ηε ζηηγκή ηεο
παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ έμνδν ηνπο από ην ζώκα ηνπ άληξα.

(Μ.1)

Όξρηο Δπηδηδπκίδα πεξκαηηθόο πόξνο  Οπξήζξα
γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ επηδηδπκίδσλ;

(Μ.1,5)

1.Απνζεθεύνπλ πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα
2.Παξάγνπλ εθθξίκαηα.
δ. Ση είλαη ε θξπςνξρία, πώο ζεξαπεύεηαη θαη ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλ δελ
δηνξζσζεί εγθαίξσο;

(Μ.2)

Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην αγόξη γελληέηαη, ρσξίο λα θαηεβνύλ ν έλαο ή θαη νη δύν
όξρεηο ηνπ ζην όζρεν, αιιά παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή. Θεξαπεύεηαη κε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η ζεξαπεία επηβάιιεηαη γηαηί ε ςειή ζεξκνθξαζία ηνπ
εζσηεξηθνύ ηνπ ζώκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηείξσζε αθνύ δελ επηηξέπεη ηελ
παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ.

ε. Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ ζηνλ άληξα.

(Μ.0,5)

Σεζηνζηεξόλε

ζη. Πνηα είλαη ηα δεπηεξεύνληα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άληξα;


Αιιαγή ηεο θσλήο (Υνληξή θσλή)



Αλάπηπμε ηξηρνθπίαο ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο



Έληνλε κπτθή αλάπηπμε

(Μ.1,5)
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Δξώηεζε 2
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4 ζην ζρήκα..

(Μ.2)

1. Οκθάιηνο ιώξνο
2. Πιαθνύληαο
3. Ακληαθό πγξό
4. Ακληαθόο ζάθθνο

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 3 ηνπ ζρήκαηνο;

(Μ.1)

Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα θαη πηέζεηο.
γ. Δίλαη γλσζηό όηη αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην έκβξπν γίλεηαη αληαιιαγή νπζηώλ ρσξίο λα
αλακεηγλύεηαη ην αίκα ηνπ εκβξύνπ θαη ηεο κεηέξαο.
η. Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπλέβαηλε ζην έκβξπν αλ γηλόηαλ αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ηνπ, κε ην
αίκα ηεο κεηέξαο.

(Μ.1,5)

Η αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε ξήμε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ
εκβξύνπ ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο πίεζεο πνπ έρεη ην αίκα ηεο κεηέξαο.

ii. Πνηεο νπζίεο αληαιιάδνληαη κεηαμύ κεηέξαο θαη εκβξύνπ;

(Μ.2)

Σν έκβξπν εμαζθαιίδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν από ηε κεηέξα θαη απνβάιιεη
άρξεζηεο νπζίεο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ πεξλνύλ από ην αίκα ηνπ, ζην αίκα ηεο
κεηέξαο.

5

δ. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλαο ηξόπνο δεκηνπξγίαο δηδύκσλ.

i. Σα δίδπκα απηά είλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά;

(Μ.0,5)

Δίλαη κνλνδπγσηηθά δίδπκα
ii. Με βάζε ηελ εηθόλα λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απηώλ ησλ δηδύκσλ. (Μ.2)
Έλα σάξην γνληκνπνηείηαη από έλα ζπεξκαηνδσάξην θαη δεκηνπξγείηαη ην δπγσηό. Σν
δπγσηό κεηά ηηο πξώηεο δηαηξέζεηο ηνπ δηαρσξίδεηαη ζηα δύν θαη εμειίζζεηαη ζε δύν
έκβξπα.

iii. Πνηα ζρέζε νκνηόηεηαο ζα έρνπλ ηα δίδπκα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πην πάλσ
θύεζε;

(Μ.1)

Θα είλαη παλνκνηόηππα θαη ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ην ίδην θύιν.
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Δξώηεζε 3
α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.
(Μ.2,5)
Σύπνο
Γηαίξεζεο

Έλαο ιόγνο γηα ηνλ
νπνίν γίλεηαη.
Γηα ηελ αύμεζε ηνπ
λένπ νξγαληζκνύ ή γηα
ηελ αλαπιήξσζε ησλ
θαηεζηξακκέλσλ
θπηηάξσλ θαη ηελ
επνύισζε πιεγώλ θ.α.
Γηα ηελ παξαγσγή ησλ
γελλεηηθώλ θπηηάξσλ.

Μίησζε

Αξηζκόο
Δίδνο παξαγόκελσλ
θπηηαξηθώλ θπηηάξσλ
δηαηξέζεσλ (Απινεηδή / Γηπινεηδή)
1
Γηπινεηδή
(Μηα
δηαίξεζε)

Αξηζκόο
παξαγόκελσλ
θπηηάξσλ
2 (Γύν)

2(Γύν
δηαηξέζεηο)

4 (Σέζζεξα)

Απινεηδή

Μείσζε

β. ηα θνπλέιηα, ην γνλίδην γηα ην καθξύ ηξίρωκα, «Μ», είλαη επηθξαηέο ζε ζρέζε κε ην
αιιειόκνξθν γνλίδην, «κ» πνπ ειέγρεη ην θνληό ηξίρσκα (ππνιεηπόκελν γνλίδην).
i. Να δηαζηαπξώζεηε έλα νκόδπγν θνπλέιη κε καθξύ ηξίρσκα , κε έλα θνπλέιη κε θνληό
ηξίρσκα θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηα.
Ρ: ΜΜ

Υ κκ

Γακέηεο: Μ

F1:

(Μ.1,5)

κ

Μκ

Φαηλόηππνο: Μαθξύ ηξίρσκα (100%)
ii. Πνηνο λόκνο ηνπ Μendel ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ.
(Μ.2)
Ιζρύεη ν Πξώηνο λόκνο ηνπ Mendel , ν λόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο.
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iii. Να δηαζηαπξώζεηε δύν εηεξόδπγα θνπλέιηα ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F1) κεηαμύ
ηνπο θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηα (γακέηεο, γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο απνγόλσλ,
θαηλνηππηθή θαη γνλνηππηθή αλαινγία).
F1 :

Μκ

Υ

Γακέηεο: Μ, κ
F2:

ΜΜ

(Μ.4)

Μκ
Μ, κ

Μκ

Μκ

κκ

Μαθξύ , Μαθξύ, Μαθξύ, Κνληό, (ηξίρσκα)
Φαηλνηππηθή αλαινγία: 3 : 1
Γνλνηππηθή αλαινγία: 1 : 2 : 1
ΣΔΛΟ Β΄ ΜΔΡΟΤ
ΜΔΡΟ Γ΄: (Μνλάδεο 15)
Να απαληήζεηε κόλν ζε ΜΙΑ από ηηο δύν εξωηήζεηο.
Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.
Δξώηεζε 1
α. Να ζπκπιεξσζνύλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 7 ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.

(Μ.3,5)

1. Ωαγσγόο
2. Ωάξην
3. Ωνζήθε
4. Μήηξα
5. Σξάρεινο
6. Κόιπνο
7. Αηδνίν

β. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν:

(Μ.2)

i. Παξάγνληαη ηα σάξηα. Χνζήθε
ii. Διεπζεξώλεηαη ην σάξην θάζε κήλα. Χαγωγόο
iii. Γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε. Χαγωγόο
iv. Γίλεηαη ε εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. Μήηξα
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γ. Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηνκή
αλζξώπηλεο σνζήθεο.
i. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία Α
θαη ην κέξνο Β.

(Μ.1)

Α. Ωνζπιαθηνξξεμία
Β. Ωρξό ζσκάηην
ii. Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ηε δηαδηθαζία Α;
Χρξηλνηξόπνο

Α

(Μ.0,5)

iii. Να γξάςεηε έλα ξόιν ηνπ σνζπιαθίνπ.

(Μ.1)

Δθεί βξίζθεηαη θαη σξηκάδεη ην σάξην.
Άιιεο απαληήζεηο : Πξνζηαηεύεη, ηξέθεη ην σάξην, παξάγεη νηζηξαδηόιε νξκόλε.
δ. Η θπξία Μαξία έρεη έλα ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Η πξώηε κέξα ηνπ
θύθινπ ηεο, είλαη ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ.
i. Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ κήλα, είλαη γη’ απηήλ ε θξίζηκε πεξίνδνο, ζηηο νπνίεο
κπνξεί λα κείλεη έγθπνο αλ ην ζέιεη. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(Μ.3,5)

Αλ ιάβνπκε ππόςε όηη ην σάξην δεη 24 ώξεο
θαη ην ζπεξκαηνδσάξην δεη 72 ώξεο ηόηε ε
θξίζηκε πεξίνδνο ζε έλα ζηαζεξό θαηακήλην
θύθιν 28 εκεξώλ είλαη από ηελ 11ε έσο ηελ
16ε εκέξα ηνπ θύθινπ, λννπκέλνπ όηη
ε σνζπιαθηνξξεμία γίλεηαη ηελ 14ε κέξα.
Η θπξία Μαξία, ηεο νπνίαο ε πξώηε κέξα
ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ είλαη ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ, ζα έρεη σνζπιαθηνξξεμία ζηηο 16
Ιαλνπαξίνπ θαη ε θξίζηκε πεξίνδνο ηεο ζα είλαη από ηηο 13 ηνπ κήλα κέρξη ηηο 18 ηνπ κήλα.
ii. Πνηα κέξα ηνπ θύθινπ ηεο, μεθίλεζε ε έκκελε ξύζε;

(Μ.1)

ηηο 3 Ιαλνπαξίνπ.
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iii. Ση είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζεο κέξεο δηαξθεί;

(Μ.3)

Δίλαη ε απνβνιή ηνπ θαηεζηξακκέλνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ αγνληκνπνίεηνπ
σαξίνπ πνπ ζπλνδεύνληαη από κηα πνζόηεηα αίκαηνο δηακέζνπ ηνπ θόιπνπ.
Γηαξθεί ζπλήζσο 4 -5 κέξεο.

Δξώηεζε 2
ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θάπνηνπ άληξα κε
δηάθνξα γνλίδηα πνπ αθνξνύλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Με θεθαιαίν γξάκκα δίλνληαη ηα
επηθξαηή γνλίδηα θαη κε κηθξό γξάκκα ηα ππνιεηπόκελα γνλίδηα.
Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο.
Λ = ιεπηά ρείιε
ι = ρπκώδε ρείιε
 = ζγνπξά καιιηά
ζ = ίζηα καιιηά
Μ = καύξα κάηηα
κ = γαιαλά κάηηα
Γ = γακςή κύηε
γ = γαιιηθή κύηε

α.. Ση νλνκάδνπκε νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα;

(Μ.2)

Οκόινγα , νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε δεύγε , αλά δύν όκνηα σο πξνο ηε
κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηύπν γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
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β.

Να γξάςεηε όινπο ηνπο γνλόηππνπο θαη ηνπο θαηλνηύπνπο ηνπ άληξα ζε ζρέζε κε ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ ζρήκαηνο θαη ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηνλ θάζε ραξαθηήξα.

Υαξαθηεξηζηηθό

Γνλόηππνο

Φαηλόηππνο

Μκ

Μαύξα κάηηα

ΛΛ

Λεπηά ρείιε

Γγ

Γακςή κύηε

ζζ

Ίζηα καιιηά

(Μ.4)

Υξώκα καηηώλ
ρήκα ρεηιηώλ
ρήκα κύηεο
ρήκα καιιηώλ

γ. Να δηαρσξίζεηε ηνπο γνλόηππνπο πνπ βξήθαηε ζηνλ πην πάλσ πίλαθα ζε νκόδπγνπο θαη
εηεξόδπγνπο.

(Μ.1)

Οκόδπγνη γνλόηππνη

Δηεξόδπγνη γνλόηππνη

ΛΛ, ζζ

Μκ, Γγ

δ. Πόηε δύν γνλίδηα είλαη αιιειόκνξθα;

(Μ.2)

Αιιειόκνξθα νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο πάλσ ζηα
νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα.
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ε. Δάλ ν άληξαο, ηνπ νπνίνπ ζαο δόζεθαλ ηα ρξσκαηνζώκαηα ζην ζρήκα, παληξεπηεί θαη θάλεη
παηδί κε γπλαίθα πνπ έρεη καύξα κάηηα (εηεξόδπγε), ηη πηζαλόηεηα έρεη λα θάλεη παηδί κε
γαιαλά κάηηα; Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε.
Άληξαο
Γνλόηππνη γνληώλ:
Γακέηεο:
Γνλόηππνη Παηδηώλ:

Μκ
Μ, κ
ΜΜ ,

(Μ.4)

Γπλαίθα
Υ

Μκ
Μ, κ
Μκ,

Μκ,

κκ

Φαηλόηππνη Παηδηώλ: Μαύξα κάηηα , Μαύξα κάηηα, Μαύξα κάηηα, γαιαλά κάηηα
Φαηλνηππηθή Αλαινγία: 3 : 1
Έρεη 25% πηζαλόηεηα λα θάλεη παηδί κε γαιαλά κάηηα.

ζη. Πνηνη ραξαθηήξεο νλνκάδνληαη επίθηεηνη θαη γηαηί δελ θιεξνλνκνύληαη;

(Μ.2)

Δπίθηεηνη νλνκάδνληαη νη ραξαθηήξεο πνπ απνθηά ην άηνκν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ. Γελ
θιεξνλνκνύληαη δηόηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ραξαθηήξεο απηνύο , δε βξίζθνληαη ζηα
ρξσκαηνζώκαηα.

ΣΔΛΟ Γ΄ ΜΔΡΟΤ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

………………………..
Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ
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ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ

Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

…………………...
Δηξήλε Γεσξγίνπ
……………………
σθξάηεο σθξάηνπο

…………………….
Δηξήλε Γεσξγίνπ

…………………………..
Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ
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ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014

ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ-ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
ΜΑΘΖΜΑ : ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 03/06/2014

ΣΑΞΖ : Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΥΡΟΝΟ : 60΄

Όλνκα καζεηή/ηξηαο …………………………………....................................ΣΜΖΜΑ..…… ΑΡ……
ΒΑΘΜΟ : …../50, ……./20 (νινγξάθσο)……….............……… Τπνγξαθή εμεηαζηή……………
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ 11 ΔΛΗΓΔ
ΜΔΡΟ Α΄
Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5
κνλάδεο.
1. ηελ πην θάησ εηθόλα απεηθνλίδεηαη ε εκβξπνγέλεζε κηαο θαηεγνξίαο δηδύκσλ.

α. ε πνηα θαηεγνξία δίδπκσλ αλήθνπλ ηα πην πάλσ δίδπκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή
ζαο.

(κνλ.1.5)

Αλήθνπλ ζηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα γηαηί δεκηνπξγνύληαη από έλα δπγσηό ην νπνίν δηαηξείηαη ζηελ
πξώηε κηησηηθή δηαίξεζε ζε δπν μερσξηζηά έκβξπα
β. Σα πην πάλσ έκβξπα κπνξεί λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθό θύιν ; Να δηθαηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο.
(κνλ.1.5)
Δίλαη ηνπ ηδίνπ θύινπ γηαηί πξνέξρνληαη από έλα δπγσηό ην νπνίν πξνέθπςε από ηε
γνληκνπνίεζε ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ κε έλα σνθύηηαξν (σάξην).
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γ. Καηά ηνλ πξνγελλεηηθό έιεγρν δηαγλώζηεθε όηη ην έλα από ηα δπν δίδπκα πάζρεη από
αιθηζκό. Ση πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ γηα ην άιιν έκβξπν λα πάζρεη θαη απηό από αιθηζκό;
θαη έρνπλ ην ίδην DNA
Δμεγήζηε.
(κνλ. 2)
Σίγνπξα ζα έρνπλ θαη ηα δπν αιθηζκό γηαηί έρνπλ ην ίδην DNA.
2 . αο δίλεηαη έλα δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θάπνηνπ νξγαληζκνύ.

α . Να γξάςεηε δύν ( 2 ) δεύγε αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν πνπ
θέξεη ηα πην πάλσ ρξσκαηνζώκαηα είλαη νκόδπγν .

(κνλ.1)

ΑΑ, cc, FF, dd, ll
β . Να γξάςεηε δύν ( 2 ) δεύγε αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν πνπ
θέξεη ηα πην πάλσ ρξσκαηνζώκαηα είλαη εηεξόδπγν .
(κνλ.1)
Bb, Ee,
γ . Οη γελεηηζηέο κειέηεζαλ ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζε έλα δείγκα
αλζξώπηλσλ θπηηάξσλ. αο δίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο από ηα παξαπάλσ θύηηαξα :

Να αλαθέξεηε αλ ν πην πάλσ θαξπόηππνο είλαη θπζηνινγηθόο ή παζνινγηθόο θαη λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(κνλ.2)
O πην πάλσ θαξπόηππνο είλαη παζνινγηθόο γηαηί έρεη 47 ρξσκαηνζώκαηα αληί 46
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δ .Πόζα από ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο πγηνύο ζσκαηηθνύ αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ είλαη
απηνζσκαηηθά;

(κνλ.0,5)

44
ε. Πόζα από ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο πγηνύο ζσκαηηθνύ αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ είλαη
θπιεηηθά;

(κνλ.0,5)

2
3 . ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη κηα κέζνδνο αληηζύιιεςεο .

α . Πνηα κέζνδνο απεηθνλίδεηαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα θαη ζε πνηα θαηεγνξία
αληηζπιιεπηηθώλ κεζόδσλ αλήθεη;
Απεηθνλίδεηαη ην ελδνκήηξην ζπείξακα θαη αλήθεη ζηνπο κεραληθνύο –ηερλεηνύο

(κνλ.1)
ηξόπνπο

αληηζύιιεςεο.
β . Να αλαθέξεηε δύν ( 2 ) άιιεο κεζόδνπο αληηζύιιεςεο.
(κνλ.1)
αληηζπιιεπηηθά ράπηα, πξνθπιαθηηθό ( ζπεξκαηνθηόλνο θξέκα, δηάθξαγκα…)
γ . Πνηα αληηζπιιεπηηθή κέζνδνο πξνζηαηεύεη θαη από ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ HPV από
άλζξσπν ζε άλζξσπν;

(κνλ.1)

Τν πξνθπιαθηηθό
δ . Μηα θπζηθή κέζνδνο αληηζύιιεςεο ζηεξίδεηαη ζηε θαζεκεξηλή κέηξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ηεο γπλαίθαο. Δίλαη αζθαιήο ε κέζνδνο απηή; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
(κνλ.2)
Όρη δελ είλαη αζθαιήο γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο αλεβαίλεη θαη όηαλ έρεη ππξεηό κηα
γπλαίθα ιόγσ αζζέλεηαο.
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ΜΔΡΟ Β΄
Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ (2).
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.
1 . Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαη κέξνο
ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.

α . Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α έσο Θ

(κνλ.2)

Α σαγσγόο , Β κήηξα , Γ σνζήθε ,Γ νπξνδόρνο θύζηε , Δ νπξήζξα ,Ε θόιπνο
Ζ θιεηηνξίδα, Θ πξσθηόο .
i. ε πνην κέξνο από ηα πην πάλσ εηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή γηα ηελ
αλαπαξαγσγή;

(κνλ.1)

Σηνλ θόιπν
ii. Πνύ γίλεηαη ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ;

(κνλ.1)

Σηε κήηξα
iii. Πνύ βξίζθεηαη ν παξζεληθόο πκέλαο θαη πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ;
(κνλ.1)
Βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ θόιπνπ θαη εκπνδίδεη ηα κηθξόβηα, ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα
πξνζβάινπλ ηα εζσηεξηθά όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο εηδηθά ηε κήηξα γηαηί εθεί
αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν θαη πξέπεη λα είλαη πγηήο. Έρεη έλα ή πεξηζζόηεξνπο πόξνπο γηα ηελ
έμνδν ηεο έκκελεο ξύζεο .
iv. Να αλαθέξεηε πνηα από ηα παξαπάλσ όξγαλα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηνλ θπζηνινγηθό
ηνθεηό.
(κνλ.2)
Σπκκεηέρνπλ ε κήηξα θαη ν θόιπνο.
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β . Να βξείηε κηα (1) δηαθνξά κεηαμύ ηεο νπξήζξαο ηνπ άληξα θαη ηεο νπξήζξαο ηεο
γπλαίθαο .
(κνλ.1)
Από ηε κήηξα ηεο γπλαίθαο εμέξρνληαη κόλν ηα νύξα ελώ από ηελ νπξήζξα ηνπ άληξα εμέξρνληαη
ηα νύξα θαηά ηελ νύξεζε θαη ην ζπέξκα θαηά ηελ εθζπεξκάησζε.(Αθόκε ε νπξήζξα ηεο γπλαίθαο
έρεη κηθξόηεξν κήθνο από ηελ νπξήζξα ηνπ άληξα)
γ .Να νλνκάζεηε δύν (2) όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ είλαη νκόινγα
κε δύν (2) όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο .

(κνλ.2)

Τν όζρεν είλαη νκόινγν όξγαλν κε ηα κεγάια ρείιε ηνπ αηδνίνπ θαη ην πένο κε ηελ θιεηηνξίδα.
2 . α .ην ζρήκα θαίλεηαη ε δνκή ελόο ρξσκνζώκαηνο κεηά ηνλ απηνδηπιαζηαζκό ηνπ DNA
ηνπ.
Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο παξαθάησ όξνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζην παξαθάησ ζρήκα :
(κνλ.1)
DNA , Υξσκόζσκα ,Αδειθέο Υξσκαηίδεο , Κεληξνκεξίδην

Β. Υξσκόζσκα
Γ. DNA

Α. θεληξνκεξίδην
Γ. Αδειθέο Υξσκαηίδεο

Πρωτεΐνη

β . Όπσο γλσξίδνπκε ππάξρνπλ δπν είδε θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ , ε κίησζε θαη ε κείσζε.
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, πνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο από ηηο
δηαθνξέο ησλ
δύν δηαηξέζεσλ.
ΔΗΓΟ ΓΗΑΗΡΔΖ

ΜΗΣΩΖ

ΜΔΗΩΖ

Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ
ρξσκαηνζσκάησλ ζηα
ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε
ζρέζε κε ην κεηξηθό;

Ο ίδηνο

Ο κηζόο

Πόζα ζπγαηξηθά θύηηαξα
ζρεκαηίδνληαη;

2

4

Γηαηί γίλεηαη ζηνπο
πνιπθύηηαξνπο
νξγαληζκνύο;

Γηα αύμεζε ηνπ ζώκαηνο, γηα
επνύισζε πιεγώλ, γηα
αλαπιήξσζε θζνξώλ

Φηα λα παξαρζνύλ γελλεηηθά
θύηηαξα

(κνλ.3)
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γ . Να ζππιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηνλ αξηζκό ρξσκνζσκάησλ
θάπνησλ νξγαληζκώλ.
(κνλ.1)

ΔΗΓΟ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΥΡΩΜΟΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΕΔΤΓΩΝ
ΥΡΩΜΟΩΜΑΣΩΝ ΣΑ
ΩΜΑΣΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΓΔΝΝΖΣΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ
ΥΡΩΜΟΩΜΑΣΩΝ

ΑΛΔΠΟΤ

34

ΚΤΛΟ

20

17

17
10

10

δ . Οη γάηεο Μαλμ δε δηαζέηνπλ νπξά. Ο ραξαθηήξαο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νπξά
ζηηο γάηεο ειέγρεηαη από δύν αιιειόκνξθα γνλίδηα . Μ= ρσξίο νπξά θαη κ =κε νπξά. Σν
γνλίδην Μ είλαη επηθξαηέο.

Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο νκόδπγνπ γάηνπ ρσξίο νπξά κε κηα νκόδπγε γάηα κε νπξά
πξνέθπςαλ ζηελ F1 ηέζζεξα γαηάθηα ρσξίο νπξά.
i. Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ην γνλόηππν θαη ην θαηλόηππν ησλ αηόκσλ
ηεο F1.
P : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΓΑΜΔΣΔ :

..........ΜΜ................... Υ .............κκ.................
............Μ...........................................κ..............

F1 : ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ ....................Μκ.....................................................

(κνλ0,5)
(κνλ0,5)
(κνλ.0,25)

ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ ………100%γαηάθηα ρσξίο νπξά ,Μαλμ......................................................
(κνλ 0,25 )
ii. Αθνινύζσο δύν ( 2 ) εηεξόδπγα άηνκα απόγνλνη ηεο F1 δηαζηαπξώζεθαλ κεηαμύ
ηνπο.
Να βξεζεί, κε δηαζηαύξσζε, πνηα είλαη ε γνλνηππηθή θαη πνηα ε θαηλνηππηθή αλαινγία
ησλ απνγόλσλ ηεο F2.
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F1 Υ F1

ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ
ΓΑΜΔΣΔ

F2

............Μκ................. Υ ...........Μκ...................

(κνλ 0,5)

.............Μ, κ, ...................................Μ , κ ...................

(κνλ 0,5)

ΓΟΝΟΣΤΠΟΗ .....ΜΜ, Μκ , κκ ............................................................ (κνλ 1.)
ΦΑΗΝΟΣΤΠΟΗ ….. Γαηάθηα Μαλμ ρσξίο νπξά3/4,Γαηάθηα κε νπξά ¼

(κνλ 0,5)

iii. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ θαίλεηαη λα ηζρύεη από ηα
απνηειέζκαηα ηεο F2.

(κνλ.1)

Δίλαη ν 2 νο Νόκνο ηνπ Μέληει ,ν Νόκνο ηνπ Γηαρσξηζκνύ : Καηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ
αηόκσλ ηεο F1 ,νη ραξαθηήξεο δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ F2 κε νξηζκέλε
αλαινγία.
3. α. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζύλεο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4.
(κνλ.2)

2

1 νκθάιηνο ιώξνο
2 πιαθνύληαο

1

3

3 ακληαθό πγξό
4 ακληαθόο ζάθνο

4

β . Ση εμππεξεηεί ην κέξνο 3 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο;
(κνλ. 1)
Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα θαη πηέζεηο.
γ . Πνηα κέξε από ηα πην πάλσ εμππεξεηνύλ ηε δηαηξνθή ηνπ εκβξύνπ;
(κνλ. 1)
Ο πιαθνύληαο θαη ν νκθάιηνο ιώξνο.
δ . Αλακεηγλύεηαη ην αίκα ηνπ εκβξύνπ κε ην αίκα ηεο εγθύνπ ; Ναη ή όρη θαη γηαηί; Γώζηε
δπν ιόγνπο.
(κνλ. 2)
Όρη δελ αλακεηγλύεηαη γηαηί i. κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αίκαηνο
ii ε πίεζε ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ηνπ
αίκαηνο ηνπ εκβξύνπ θαη αλ αλακεηρζεί ην αίκα ηνπο ηόηε ηα αηκνθόξα αγγεία ηνπ εκβξύνπ ζα
πάζνπλ ξήμε.
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ε . Ζ Αιεμάλδξα είλαη έγθπνο ζηνλ ηξίην κήλα. Δξγάδεηαη σο γξακκαηέαο ζε δηθεγνξηθό
γξαθείν. Οη ζπλάδειθνί ηεο ζην γξαθείν πνπ εξγάδεηαη θαπλίδνπλ ζπλέρεηα . Απηή δελ
θαπλίδεη αιιά πίλεη πνιιά θξαπέ ρσξίο γάια. Όηαλ βγαίλεη γηα θαΐ απνθεύγεη ηηο ζαιάηεο
θαη ηα θξνύηα θαη κεξηθέο θνξέο πίλεη θαη κπύξα. Κνπβεληηάδνληαο κε ηηο ζπλαδέιθνπο ηεο
δήισζε πσο δελ πξνηίζεηαη λα ζειάζεη νύηε κηα κέξα ην βξέθνο ηεο.
i . Από ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ Αιεμάλδξα λα επηζεκάλεηε
ηέζζεξεηο (4) δηθέο ηεο ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ
εκβξύνπ .
(κνλ. 2)
 Δίλαη παζεηηθή θαπλίζηξηα
 Παίξλεη πνιιή θαθείλε κε ηα θξαπέ
 Γελ ηξώεη ζαιάηεο θαη θξνύηα
 Πίλεη αιθνόι
ii. πκθσλείηε κε ηελ απόθαζε ηεο Αιεμάλδξαο λα κελ ζειάζεη ην βξέθνο ηεο; Να
ηεθκεξηώζεηε ηελ άπνςή ζαο δίλνληαο δύν (2) ιόγνπο.
(κνλ. 2)
Γηαθσλώ λα κελ ζειάζεη ην βξέθνο ηεο γηαηί ην κεηξηθό γάια είλαη θπζηθή
πιήξεο ζξεπηηθή ηξνθή θαη πεξηέρεη αληηζώκαηα ηα νπνία ην πξνζηαηεύνπλ από αζζέλεηεο κέρξη
λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ αληηζώκαηα, γύξσ ζην 2ν κε 3ν κήλα.
ΜΔΡΟ Γ΄
Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΜΗΑ (1).
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.
1 .Σα ζρεδηαγξάκκαηα δείρλνπλ ην ζπληνληζηηθό έιεγρν πνπ αζθνύλ νη γνλαδνηξόπεο
νξκόλεο θαη νη νξκόλεο ησλ σνζεθώλ ζηηο σνζήθεο θαη ζην ελδνκήηξην.

α . Να γξάςεηε δίπια από θάζε νξκόλε ην αληίζηνηρν γξάκκα ζην ζρήκα.
(κνλ.2)
σνζπιαθηνηξόπνο Α , νηζηξαδηόιε Γ , σρξηλνηξόπνο Β , πξνγεζηεξόλε Γ
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β . Γηαηί ε ζπγθέληξσζε ηεο νξκόλεο Γ ζην αίκα ηεο γπλαίθαο είλαη ειάρηζηε πξηλ ηελ 14ε
κέξα ηνπ πην πάλσ θαηακήληνπ θύθινπ;
(κνλ.1)
Γηαηί εθθξίλεηαη από ην σρξό ζσκάηην ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κεηα ηελ σνζπιαθηνξεμία.
γ . Ση παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα Ζ θαη Θ;
(κνλ.2)
Ζ είλαη ην σνθύηηαξν (σάξην) θαη ην Θ είλαη ην σρξό ζσκάηην.
δ . Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ Θ;
(κνλ.1)
Τν σρξό ζσκάηην εθθξίλεη ηα νηζηξνγόλα νηζηξαδηόιε θαη πξνγεζηεξόλε ,ηα νπνία αλαπηύζζνπλ θ
αγγεηώλνπλ θαη πξνεηνηκάδνπλ ην ελδνκήηξην γηα λα ππνδερηεί έλα έκβξπν αλ κείλεη έγθπνο ε
γπλαίθα.
ε . Να γξάςεηε δύν (2) νξκνληθνύο ξόινπο πνπ δηαδξακαηίδεη ε σνζπιαθηνηξόπνο νξκόλε
ζηνλ θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο.
(κνλ.2)
Ζ σνζπιαθηνηξόπνο νξκόλε : i Αλαπηύζζεη ην σνζπιάθην θαη σξηκάδεη ην σνθύηηαξν πνπ
πεξηέρεηαη ζην σνζπιάθην. ii Γξα ζηα θύηηαξα ηνπ αλαπηπζζόκελνπ σνζπιαθίνπ θαη απηά
εθθξίλνπλ ηελ νξκόλε νηζηξαδηόιε.
δ . Πνηα νξκόλε εκπνδίδεη ηελ σνζπιαθηνξεμία ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο;

(κνλ.1)

Ζ πξνγεζηεξόλε θπξίσο.
ε . Ση είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζεο κέξεο δηαξθεί πεξίπνπ;
(κνλ.2)
Όηαλ ε γπλαίθα δελ είλαη έγθπνο ηόηε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ελδνκεηξίνπ
θαηαζηξέθεηαη θαη απνβάιιεηαη καδί κε ην αγνληκνπνίεην σνθύηηαξν θαη κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο.
ζ . Ση είλαη ε εκκελόπαπζε;
(κνλ.1)
Όηαλ νη δπν σνζήθεο ηεο γπλαίθαο ζηακαηνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηογνλαδνηξόπεο νξκόλεο
FSH θαη LH ζηακαηά θαη ε εκθάληζε ηεο έκκελεο ξύζεο. Απηό ζπκβαίλεη ζηελ ειηθία ησλ 45 κε 55.
η. Ση αθξηβώο αληρλεύεηαη κε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, πόηε πξέπεη λα γίλεηαη θαη πόζν
ζπρλά; (κνλ.1)
Με ην ηεζη Παπαληθνιάνπ αληρλεύνληαη θαξθηληθά θύηηαξα ζην ηξάρειν ηεο κήηξαο. Πξέπεη λα
γίλεηαη κηα θνξά ην ρξόλν κεηά ηε πξώηε ζεμνπαιηθή επαθή ηεο γπλαίθαο.
θ . Να ππνινγίζεηε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ζε θαηακήλην θύθιν ησλ 28 εκεξώλ. Να θάλεηε ηηο
θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.
(κνλ.2)
28 – 14= 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ ηεο θύθινπ έρεη σνζπιαθηνξεμία.
14ε-3=11ε. Αθαηξνύκε 3 γηαηί ηόζν κπνξεί λα δήζνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζην γελλεηηθό ζύζηεκα
ηεο γπλαίθαο.
14ε+ 2= 16ε .Πξνζζέηνπκε 2 γηαηί δεη κηα κέξα ην σνθύηηαξν θαη αθόκε κηα γηα επηπιένλ αζθάιεηα.
Άξα ε θξίζηκε ηεο πεξίνδνο είλαη από ηελ 11ε έσο θαη ηελ 16ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ ηεο θύθινπ.
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2 . Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη κέξνο ηνπ νπξνγελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.
α . Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο κε ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο.(κνλ.2 )
1. όζρεν
3. νπξήζξα
6. ζπεξκαηηθόο πόξνο
8. νπξνδόρνο θύζηε
9. ζπεξκαηνδόρνο θύζηε
10. πξνζηάηεο αδέλαο
11. αδέλαο Cowper
12. επηδηδπκίδα
β . Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 12;
(κνλ.1)
Σηηο δπν επηδηδπκίδεο απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη εκπινπηίδνληαη κε
εθθξίκαηα.
γ . Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα από ην ζεκείν
παξαγσγήο ηνπο σο ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άλδξα .
(κνλ.2)
Τα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο δπν όξρεηο. Αθνινύζσο απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζηηο
δπν επηδηδπκίδεο, κεηά κπαίλνπλ ζηνπο δπν ζπεξκαηηθνύο πόξνπο πνπ ε ζπλέρεηα ηνπο είλαη νη
δπν εθζπεξκαηηθνί πόξνη πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ νπξήζξα.
δ. Να πεξηγξάςεηε ηελ πάζεζε ηεο θίκσζεο θαη λα αλαθέξεηε πώο αληηκεησπίδεηαη
ηαηξηθά;(κνλ. 2)
Όηαλ ην άλνηγκα ηεο αθξνπνζζίαο είλαη κηθξό ,θαηά ηελ νύξεζε θαη ηελ εθζπεξκάησζε δελ
απνθαιύπηεηαη ε βάιαλνο κε απνηέιεζκα ηε ζπζζώξεπζε κηθξνβίσλ ζηε πεξηνρή ηνπ ραιηλνύ. Τα
κηθξόβηα δεκηνπξγνύλ κνιύλζεηο ζηελ πεξηνρή. Αλ δελ ζεξαπεπηεί κε θαηάιιειεο θηλήζεηο θαηά
ηελ παηδηθή ειηθία ηόηε αληηκεησπίδεηαη ρεηξνπξγηθά κε πεξηηνκή. Βέβαηα πεξηηνκή γίλεηαη θαη γηα
ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ζηνπο Δβξαίνπο.
ε. Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη ζπλνπηηθά ηελ νξκνληθή
ξύζκηζε ζηνλ άληξα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα απαληήζεηε
ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:
i.Πνην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ απεηθνλίδεηαη κε ηνλ αξηζκό 1;
(κνλ.0.5)
Ζ ππόθπζε
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ii. Πνηεο νξκόλεο απεηθνλίδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 2, 3 θαη 4; (κνλ.1.5)
νξκόλε 2: LH
νξκόλε 3: FSH
νξκόλε 4: ηεζηνζηεξόλε
iii. Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε αλαιπηηθά ηνπο ξόινπο πνπ έρνπλ
νη νξκόλεο 2 , 3 θαη 4 ζηνλ αληξηθό νξγαληζκό.
Ρόινο ηεο νξκόλεο 2 :

(κνλ.1)

Γηεγείξεη ηνπο δπν όξρεηο θαη παξάγνπλ ηα αλδξνγόλα θπξίσο ηεζηνζηεξόλε
Ρόινο ηεο νξκόλεο 3 :

(κνλ.1)

Γηεγείξεη ηνπο δπν όξρεηο θαη παξάγνπλ ζπεξκαηνδσάξηα.
Ρόινο ηεο νξκόλεο 4 :

(κνλ.1)

Δίλαη ππεύζπλε γηα ηα πξσηεύνληα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άληξα θαη θαηά ηελ εθεβεία είλαη
ππεύζπλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη γηα ηελ εκθάληζε θαη
αλάπηπμε ησλ δεπηεξεπόλησλ θπιεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ άληξα.
δ. Πόηε παξνπζηάδεηαη ε πάζεζε πνπ νλνκάδεηαη θξπςνξρία, πώο ζεξαπεύεηαη θαη γηαηί
επηβάιιεηαη λα γίλεη έγθαηξα ε ζεξαπεία;
(κνλ.2)
Όηαλ ν έλαο ή θαη νη δπν όξρεηο δελ θαηεβνύλε κέζα ζην όζρεν κέρξη ηνλ 7ν κήλα ηεο
εγθπκνζύλεο ηόηε παξνπζηάδεηαη ε πάζεζε ηεο θξπςνξρίαο. Θεξαπεύεηαη κε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο δειαδή πξηλ αξρίζεη ε έθθξηζε ησλ γνλαδνηξόπσλ
νξκνλώλ από ηελ ππόθπζε. Αλ δελ γίλεη έγθαηξα ε ζεξαπεία ηόηε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο
ζηελ θνηιηαθή ρώξα ηόηε ζα πάζεη ζηείξσζε ν άληξαο. Οη όξρεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
θπζηνινγηθά, πξέπεη λα βξίζθνληαη νπσζδήπνηε ζην όζρεν, γηαηί ε ζεξκνθξαζία ζε απηό είλαη
θαηά 1.5-20 C πην ρακειή από ην ππόινηπν ζώκα.
ε .Μεηά από πξόζθαηεο ηαηξηθέο έξεπλεο ζπλίζηαηαη ζηνπο άληξεο λα απνθεύγνπλ ηα
ζπρλά δεζηά πδαηόινπηξα jacuzzi .Μπνξείηε λα δώζεηε κηα πηζαλή εμήγεζε;

(κνλ.1)

Γηαηί κε ηα ζπρλά δεζηά πδαηόινπηξα επεξεάδνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ παξάγνληαη ζηνπο
δπν όξρεηο πνπ δελ αληέρνπλ ζεξκνθξαζίεο ςειόηεξεο από ηνπο 35 βαζκνύο Κειζίνπ θαη παύνπλ
λα είλαη γόληκα.

Οη δηδάζθνπζεο

Ο Γηεπζπληήο

Μαξία Κπξηάθνπ
Μαξία Μηηή
Παλαγηώηα Μαηζνύθα

Υαξάιακπνο Καξακαλώιεο
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ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ
χολική χρονιά : 2013 - 2014

ΒΑΘΜΟ: ..................................................
ΟΛΟΓΡΑΥΩ: ..........................................
ΤΠΟΓΡΑΥΗ: .............................................

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Ημερομηνία : 05/06/2014Ώρα: 10.30
Διάρκεια: Μία (1) ώρα
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................ Σμήμα:............. Αρ: ...........

ΟΔΗΓΙΕ: Να γράφετε μόνο με μπλε πέννα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
Σο γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες.
ΜΕΡΟ Α΄:(ύνολο μονάδων15)
Να απαντηθούν ΟΛΕ οι ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5)
μονάδες.
Ερώτηση 1.
Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: ( η κάθε πρόταση είναι 1 μονάδα) (μ. 5)
i.

Η απελευθέρωση του ωαρίου την 14ημέρα σε ένα καταμήνιο κύκλο 28 ημερών
ονομάζεται ωοθυλακιορρηξία.

ii.

Αν δε γίνει γονιμοποίηση το φαινόμενο της αποβολής της πάχυνσης του ενδομητρίου με
βλέννα και αίμα ονομάζεται έμμηνη ρύση.

iii.

Σο αναπτυσσόμενο έμβρυο τρέφεται και αναπνέει μέσω του πλακούντα.(ή του ομφάλιου
λώρου)

iv.
v.

Οι γαμέτες στους ζωικούς οργανισμούς είναι το ωάριο και το σπερματοζωάριο.
Η ορμόνη που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
του φύλου στην γυναίκα ονομάζεται οιστραδιόλη.
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Ερώτηση 2.
α) Να ονομάσετε τα μέρη του ωαρίου με τα γράμματα Α έως Ε που φαίνονται στο πιο κάτω
σχεδιάγραμμα. (μ. 2,5)
Α. Πυρήνας

Δ

Α

Β. Κυτταρική μεμβράνη
Γ. Κυτταρόπλασμα (με λεκιθίνη)
Δ. Ζελατινώδες Περίβλημα
Ε. Λεκιθική μεμβράνη

Ε

Β

Γ

β) ε ποια ουσία οφείλεται το μεγάλο μέγεθος του ωαρίου και τι χρησιμεύει η ουσία αυτή; (μ. 1)
Το μεγάλο μέγεθος του ωαρίου οφείλεται στην λεκιθίνη. Η ουσία αυτή παρέχει θρεπτικές ουσίες
στο αναπτυσσόμενο έμβρυο.
γ) Να γράψετε τρεις(3) διαφορές μεταξύ του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου. (μ. 1,5)
ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΙΟ

ΩΑΡΙΟ

1. Μικρότερο μέγεθος
2. Υδροδυναμικό ή ατρακτοειδές σχήμα
3. Κινείται ( με τη βοήθεια της ουράς)

1. Μεγαλύτερο μέγεθος
2. Σφαιρικό σχήμα
3. Ακίνητο ή κινείται παθητικά με τη
βοήθεια των βλεφαρίδων του ωαγωγού

Ερώτηση 3.
α) Να αναφέρετε δύο(2) νοσήματα που σχετίζονται με το γεννητικό σύστημα του ανθρώπου
και οφείλονται α) σε ιούς και β) σε βακτήρια. (μ. 2)
ε ιούς οφείλονται: Το aids, ο έρπης των γεννητικών οργάνων (και η ηπατίτιδα Β).
ε βακτήρια οφείλονται: η σύφιλη και η βλεννόρροια.
β) Να γράψετε τρία(3) βιολογικά εκκρίματα του μολυσμένου ανθρώπινου οργανισμού στα
οποία ανιχνεύεται ο ιός HIV που προκαλεί το AIDS; (μ. 1,5)
Στο αίμα, στο σπέρμα, στα κολπικά υγρά, στα δάκρυα, στο μητρικό γάλα, στο σάλιο κτλ.
γ) Να αναφέρετε τρία(3) μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται για να αποτραπεί ο
κίνδυνος μετάδοσης του ιού HIV. (μ. 1,5)
i.
ii.
iii.
iv.

Η εγκράτεια
Η χρήση προφυλακτικού
Η αποφυγή της σεξουαλικής επαφής με άγνωστα άτομα ή
Οι φορείς ή οι πάσχοντες από aids δεν πρέπει να είναι αιμοδότες ή να δίνουν σπέρμα για
τεχνική γονιμοποίηση ή όργανα για μεταμόσχευση.
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ΜΕΡΟ Β΄:(ύνολο μονάδων 20)
Να απαντήσετε ΜΟΝΟ σε δύο (2) από τις τρεις (3) ερωτήσεις του Β΄ μέρους. Κάθε σωστή
απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Ερώτηση 1.
α) Σο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει το ανδρικό γεννητικό σύστημα. Να ονομάσετε τα μέρη
που υποδεικνύονται με τους αριθμούς 1έως 8. (μ. 4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ουρήθρα
περματοδόχος κύστη
περματικός πόρος
Προστάτης αδένας
Επιδιδυμίδα
Όρχεις
Όσχεο
Πόσθη (ή Πέος)

β) Να αναφέρετε δύο (2) λειτουργίες των όρχεων. (μ. 2)
Παράγουν τα σπερματοζωάρια και την ορμόνη τεστοστερόνη.
γ) Να εξηγήσετε:
i.

τι είναι η πάθηση της κρυψορχίας; (μ. 1)

Κρυψορχία είναι η πάθηση κατά την οποία ο ένας ή και οι δύο όρχεις παραμένουν στην κοιλιακή
περιοχή.
ii.

γιατί επιβάλλεται η θεραπεία της; (μ. 1)

Επιβάλλεται η θεραπεία της γιατί η ψηλή θερμοκρασία του εσωτερικού του σώματος μπορεί να
προκαλέσει στείρωση γιατί δεν επιτρέπει την παραγωγή σπερματοζωαρίων.
δ) Να αναφέρετε την ορμόνη που είναι υπεύθυνη:
i.
για την σπερματογένεση (παραγωγή σπερματοζωαρίων)στον άνδρα. (μ. 1)
Ωοθυλακιοτρόπος.
ii.
για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του άνδρα. (μ. 1)
Τεστοστερόνη.
Ερώτηση 2.
το πιο κάτω σχήμα φαίνεται η διαίρεση ενός κυττάρου.
α) Να ονομάσετε το είδος της κυτταρικής διαίρεσης (μίτωση ή μείωση) και
να δώσετε ένα(1) λόγο που να δικαιολογεί την απάντηση σας. (μ. 2)
Μίτωση γιατί από ένα κύτταρο παράγονται δύο θυγατρικά. (ή Τα θυγατρικά
κύτταρα έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με το αρχικό κύτταρο ή
γίνεται μια απλή διαίρεση ή προκύπτουν διπλοειδή κύτταρα.)
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β) Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κύτταρα ενός οργανισμού διαιρούνται
με αυτό τον τρόπο. (μ. 2)
Για την ανάπτυξη του οργανισμού και για την αναπλήρωση των φθορών( ή για την επούλωση των
πληγών).
Γ) Να συμπληρώσετε το πιο κάτω πίνακα που αφορά ίδιος διαφορές μεταξύ μίτωσης και
μείωσης. (μ. 4)
ΔΙΑΥΟΡΑ

ΜΙΣΩΗ

ΜΕΙΩΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΙΡΕΕΩΝ

Απλή διαίρεση

Διπλή διαίρεση

ΑΡΙΘΜΟ
ΦΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΩΝ
ΦΕΗ ΜΕ ΣΟ ΑΡΦΙΚΟ

Ε Ίδιος με το αρχικό κύτταρο

ΑΡΙΘΜΟ
ΚΤΣΣΑΡΩΝ
ΠΟΤ Δύο
ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ
ΕΙΔΟ
ΚΤΣΣΑΡΩΝ
ΠΟΤ Απλοειδή
ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ(ΑΠΛΟΕΙΔΗ/ΔΙΠΛΟΕΙΔΗ)

Ο
μισός
αριθμός
χρωμοσωμάτων σε σχέση
με το αρχικό
Τέσσερα
Διπλοειδή

δ) Να διαβάσετε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και να συμπληρώσετε κατάλληλα τον
πίνακα που ακολουθεί. (μ. 2)
<< Ο Μιχάλης είναι ένα γειτονόπουλο μας. Είναι κοντός, με πράσινα μάτια. Παρουσιάζει
όμως μια δυσκολία στο περπάτημά του. ύμφωνα με τους γονείς του, αυτό οφείλεται σε
ιατρικό σφάλμα κατά τον τοκετό. Πρόσφατα ο Μιχάλης έβαψε τα μαλλιά του ξανθά....>>
Κληρονομικά
Μιχάλη

χαρακτηριστικά

1) Είναι κοντός
2) Έχει πράσινα μάτια

του Επίκτητα χαρακτηριστικά του Μιχάλη

1) Παρουσιάζει
δυσκολία
στο
περπάτημα του που οφείλεται σε
ιατρικό σφάλμα.
2) Έβαψε τα μαλλιά του ξανθά

Ερώτηση 3.
α) Να εξηγήσετε τι είναι το γονίδιο. (μ. 2)
Γονίδιο είναι ένα μικρό τμήμα του DNA που ελέγχει τον τύπο των πολυπεπτιδικών αλυσίδων
(πρωτεϊνών)
i.
ισοδύναμα γονίδια. (μ. 1)
Είναι τα γονίδια που το αποτέλεσμα της δράσης τους είναι το ενδιάμεσο της δράσης του
καθενός ξεχωριστά.
ii.
γονότυπος ενός ατόμου. (μ. 1)
Είναι το σύνολο των γονιδίων που έχει ένα άτομο.(είτε εκδηλώνονται, είτε δεν
εκδηλώνονται)
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iii.

φαινότυπος ενός ατόμου. (μ. 1)
Είναι το σύνολο των χαρακτήρων που εκδηλώνονται στο άτομο.

γ) το σχήμα φαίνονται δύο χρωματοσώματα ενός ατόμου τα οποία
έχουν το ίδιο σχήμα, το ίδιο μέγεθος και φέρουν γονίδια που ελέγχουν
τους ίδιους χαρακτήρες.
i.

ii.
iii.
iv.

v.

Πώς ονομάζονται τα ζεύγη των γονιδίων ΑΑ, ββ, Λλ, που βρίσκονται
στις αντίστοιχες θέσεις των χρωματοσωμάτων αυτών και ελέγχουν
τους ίδιους χαρακτήρες; (μ. 1)
Αλληλόμορφα.
Πώς ονομάζεται το άτομο αυτό ως προς τα γονίδια ΑΑ ή ββ; (μ. 1)
Ομόζυγο.
Πώς ονομάζεται το άτομο αυτό ως προς τα γονίδια Λλ; (μ. 1)
Ετερόζυγο.
Ποια σχέση έχουν τα γονίδια Λ και λ μεταξύ τους όσον αφορά το είδος της
κληρονομικότητας; (μ. 1)
Το γονίδιο Λ είναι επικρατές σε σχέση με το λ που είναι υπολειπόμενο. (ή το γονίδιο Λ
επικρατεί και δεν αφήνει το γονίδιο λ να εκδηλωθεί)
Αν το γονίδιο Λ ελέγχει τον χαρακτήρα σαρκώδη χείλη και το γονίδιο λ ελέγχει το
χαρακτήρα λεπτά χείλη να γράψετε τον φαινότυπο ενός ατόμου που έχει γονότυπο
λλ.(μ. 1)
Λεπτά χείλη.

ΜΕΡΟ Γ΄:(ύνολο μονάδων 15)
Να απαντήσετε ΜΟΝΟ σε μία (1) από τις δύο (2) ερωτήσεις του Γ΄ μέρους. Κάθε σωστή
απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
Ερώτηση 1.
α) Σο πιο κάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζει το γεννητικό σύστημα της γυναίκας.
i.
Να ονομάσετε τα μέρη που δείχνουν
οι αριθμοί από 1 έως 5. (μ. 2,5)
1. ωοθήκη
2. ωαγωγός ή σάλπιγγα
3. μήτρα
4. τράχηλος της μήτρας
5. κόλπος
ii.

ε ποιο όργανο γίνεται η ωρίμανση των ωαρίων; (μ. 1)
Στην ωοθήκη.

iii.

ε ποιο όργανο γίνεται η εναπόθεση των σπερματοζωαρίων κατά τη σεξουαλική επαφή;
Στον κόλπο.
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iv.

ε ποιο όργανο γίνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο; (μ. 1)
Στον ωαγωγό.

v.

ε ποιο όργανο γίνεται η ανάπτυξη του εμβρύου; (μ. 1)
Στη μήτρα.

β) Σι ονομάζουμε κρίσιμη περίοδο του καταμήνιου κύκλου και ποιο χρονικό διάστημα
περιλαμβάνει σε ένα καταμήνιο κύκλο 28 ημερών; (μ. 2)
Κρίσιμη περίοδος ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η γυναίκα
να μείνει έγκυος. Περιλαμβάνει την 11η μέχρι την 16η μέρα.
γ) Ένα ωάριο ελευθερώνεται (ωοθυλακιορρηξία) από την ωοθήκη μιας γυναίκας με καταμήνιο
κύκλο 28 ημερών, την 1η Αυγούστου.
i.

Ποια είναι η πιο πιθανή ημερομηνία γονιμοποίησής του; (μ. 0,5)
Η 1η Αυγούστου.

ii.

iii.

Αν το ωάριο δεν γονιμοποιηθεί, ποια είναι η πιθανότερη ημερομηνία εμφάνισης της
περιόδου στη γυναίκα αυτή; (μ. 0,5)
Η 15η Αυγούστου.
Ποια είναι η πιθανότερη ημερομηνία απελευθέρωσης του επόμενου ωαρίου; (μ. 0,5)
Η 28η Αυγούστου.

δ) Η λειτουργία του γεννητικού συστήματος στη γυναίκα (όπως και στον άνδρα) ελέγχεται και
κατευθύνεται από τις γοναδοτρόπες ορμόνες.
i.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης στην ωοθήκη;
(μ. 1)
Η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη προκαλεί την ανάπτυξη του ωοθυλακίου και την ωρίμανση του
ωαρίου.
ii.
Ποια είναι τα αποτελέσματα της δράσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης στην ωοθήκη; (μ. 2)
Η ωχρινοτρόπος ορμόνη προκαλεί την ρήξη του ωοθυλακίου και την απελευθέρωση του
ωαρίου.
ε) το σχήμα φαίνεται το εσωτερικό της μήτρας μιας εγκύου γυναίκας .
Α
Να ονομάσετε τα όργανα με τον αριθμό Α και Β και
να γράψετε τον ρόλο τους. (μ. 2)
Όργανο Α: Πλακούντας. Ο πλακούντας χρησιμεύει για τη
μεταφορά θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου από το αίμα
της μητέρας στο έμβρυο. Επιπλέον απομακρύνει τις
άχρηστες ουσίες και το διοξείδιο του άνθρακα που παράγονται
από το έμβρυο.
Όργανο Β: Αμνιακό υγρό. Χρησιμεύει για την προστασία του
εμβρύου από εξωτερικά κτυπήματα και πιέσεις.

Β
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Ερώτηση 2
α)Να εξηγήσετε τους όρους. (μ. 2)
i.

Επικρατής κληρονομικότητα.
Είναι η κληρονομικότητα που το ένα αλληλόμορφο γονίδιο επικρατεί έναντι του άλλου
(που είναι υπολειπόμενο)
ii.
Ενδιάμεση κληρονομικότητα.
Είναι η κληρονομικότητα ενός γνωρίσματος που ελέγχεται από ισοδύναμα αλληλόμορφα
γονίδια. ( το αποτέλεσμα της δράσης τους είναι ενδιάμεσο της δράσης του καθενός
ξεχωριστά.
β) Ο άνθρωπος έχει στα κύτταρα του 46 χρωματοσώματα. (23 ζεύγη ).
i.

Από που τα κληρονόμησε; (μ. 1)
Τα 23 χρωματοσώματα τα κληρονόμησε από το σπερματοζωάριο του πατέρα του και τα
άλλα 23 τα κληρονόμησε από το ωάριο της μητέρας του.

ii.

ε ποιες δύο(2) κατηγορίες διακρίνονται τα χρωματοσώματα αυτά; (μ. 1)
Αυτοσωματικά (ή Αυτοσώματα) και φυλετικά.

γ) Πολλά χαρακτηριστικά και κάποιες από τις παθήσεις στο άνθρωπο ελέγχονται από γονίδια
που βρίσκονται στα αυτοσώματα του και κληρονομούνται σύμφωνα με τους νόμους του
Mendel.
i.
Ποια πάθηση ονομάζεται αλφισμός; (μ. 2)
Είναι η πάθηση κατά την οποία δεν παράγεται μελανίνη.
ii.
Να αναφέρετε δύο(2) χαρακτηριστικά ενός αλφικού ατόμου. (μ. 2)
Έχει άσπρο χρώμα δέρματος και άσπρες τρίχες. (ή κόκκινη ίριδα)
δ) Ο Γιώργος και η Ελένη είναι φαινοτυπικά υγιείς γονείς και αποκτούν παιδί με αλφισμό. Ο
αλφισμός κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο γονίδιο.
i.
Ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο παιδί τους να έχει αλφισμό; (Να συμβολίσετε τα
γονίδια με Α και α και κάνετε τη σχετική διασταύρωση.) (μ. 5)
Γονότυποι γονέων :
Γαμέτες γονέων :

Αα
Α

Χ
α

Αα
Α

α

Γονότυποι απογόνων : ΑΑ,
Αα,
Αα,
αα
Υαινότυποι απογόνων : 1 Φυσιολογικό : 2 φορείς του αλφισμού : 1 αλφικό ή
(3 φυσιολογικά : 1 αλφικό)
Πιθανότητα να έχει αλφισμό το επόμενο παιδί : 25%
ii. Να ονομάσετε και να δώσετε τον ορισμό του νόμου του Mendel που ισχύει στην πιο πάνω
περίπτωση. (μ. 2)
Νόμος του διαχωρισμού. Κατά την διασταύρωση των ετερόζυγων ατόμων της πρώτης θυγατρικής
γενιάς εμφανίζεται διαχωρισμός των χαρακτήρων που είχαν αναμειχθεί προηγουμένως.
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ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΨΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΧΣΗΚΑ
ΣαΣΑΞΖ: Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : Σξίηε 03/06/2014
XΡΟΝΟ : 60 ΛΔΠΣΑ

Όλνκα καζεηή/ηξηαο: .................................................................... Σκήκα: ......... Αξηζκόο: …...
Βαζκόο: ……../50, Βαζκόο: ……../20

Τπνγξαθή θαζεγεηή/ηξηαο: ………………………...

ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΔΛΑΝΙ ΜΠΛΔ Ή ΜΑΤΡΟ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (Tipp-Ex)
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 7 ΔΛΙΓΔ

ΜΔΡΟ Α΄: (κνλάδεο 15)
Να απανηήζεηε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης 1—3. Κάζε ερώηεζε βαζμολογείηαη με 5 μονάδες.
1. α. (η) Να νλνκάζεηε ηα μέπη ηνπ σαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα κε
ηνπο αξηζκνύο 1—5.
(κ. 2,5)

1 : θπηηαξόπιαζκα κε ιεθηζίλε
2 : ππξήλαο
3 : θπηηαξηθή κεκβξάλε
4 : ιεθηζηθή κεκβξάλε
5 : δειαηηλώδεο πεξίβιεκα
(ηη) Πνύ σξηκάδεη ην σάξην ; σνζήθε/σνζπιάθην

(κ. 0,5)

β. Να γξάςεηε ζε ηι σπηζιμεύοςν μεηά ηη γονιμοποίηζη ηος υαπίος
(η) ε οςζία πνπ ππάξρεη ζην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1:

(κ. 1)

Παξέρεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζην αλαπηπζζόκελν έκβξπν.
(ηη) ην μέπορ κε ηνλ αξηζκό 4 :
Παραίλεη θαη ζθιεξαίλεη παξεκπνδίδνληαο ηελ είζνδν άιινπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.
(κ. 1)

1

2. α. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.
(η) Διπλοειδή κύηηαπα :
Έρνπλ ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπο αλά δεύγε.

(κ. 1)

(ηη) Ομόλογα σπυμαηοζώμαηα :
Εεύγε νκνίσλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ έρνπλ ίδην κέγεζνο, κνξθή θαη ηύπν γελεηηθώλ
πιεξνθνξηώλ.

(κ. 1)

β. Πόζα ζεύγη ομολόγυν σπυμαηοζυμάηυν ππάξρνπλ ζηα ζυμαηικά θύηηαξα

κίαο γπλαίθαο : 23

ελόο άληξα : 22

γ. (η) Να αλαθέξεηε 1 διαθοπά κεηαμύ επίθηεησλ θαη θιεξνλνκηθώλ ραξαθηήξσλ.

(κ. 1)
(κ. 1)

Οη θιεξνλνκηθνί ραξαθηήξεο βξίζθνληαη ζην DNA ηνπ νξγαληζκνύ ζε αληίζεζε κε ηνπο
επίθηεηνπο πνπ δελ ηνπο βξίζθνπκε ζην DNA ηνπ νξγαληζκνύ.
(ηη) Να νλνκάζεηε 2 επίκηηηοςρ ραξαθηήξεο.
1. βακκέλα καιιηά/λύρηα

(κ. 1)

2. νπιή

3. α. Να αλαθέξεηε δύο διαθοπέρ κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ .
Χάρηο

περμαηοδωάρηο

1.

θαηξηθό

επίκεθεο

2.

Γελ θηλείηαη από κόλν ηνπ/ελεξγεηηθά

Κηλείηαη ελεξγεηηθά

β. Πνηνο είλαη ν πόλορ ησλ κηηνρνλδξίσλ ζην ζπεξκαηνδσάξην ;


(κ. 1)

(κ. 1)

Παξάγνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο.

γ. Ση είλαη ε θίμυζη;


Σν άθξν ηεο πόζζεο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα.

(κ. 1)

Πώο θεπαπεύεηαι;
Με πεξηηνκή
δ. Να νλνκάζεηε δύο μέζα ανηιζύλλητηρ : Πξνθπιαθηηθό, ελδνκήηξην ζπείξακα. (κ. 1)
ε. Πόζο δηαξθεί ε εγθπκνζύλε ; 280-290 εκέξεο/ελλέα κήλεο.
-2-

(κ. 1)

ΜΔΡΟ Β΄: (κνλάδεο 20)
Να απανηήζεηε ηης 2 από ηης 3 ερωηήζεης. Κάζε ερώηεζε βαζμολογείηαη με 10 μονάδες.
1. α. Να νλνκάζεηε ηα μέπη ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη
αξηζκνί 1—4 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.
(κ. 2)

1 : σαγσγόο
2 : σνζήθε
3 : θόιπνο
4 : κήηξα

β. ε θαηακήλην θύθιν 30 ημεπών
να εξηγήζεηε γηαηί ε θξίζηκε πεξίνδνο δηαξθεί από ηελ 13η—18η εκέξα.


16ε σνζπιαθηνξξεμία



πεξκαηνδσάξην δεη 72 ώξεο, σαξην 24 ώξεο



Ζ σνζπιαθηνξξεμία κπνξεί λα γίλεη ηελ 15ε ή 17ε εκέξα.

γ. ε ποιο από ηα πην πάλσ κέξε γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ ;

(κ. 3)

(κ. 1)

σαγσγό
δ. (η) Από πνην μέπορ ζρεκαηίδεηαη ην σρξό ζσκάηην ;
θαηεζηξακκέλν σνζπιάθην

(κ. 1)

(ηη) Να γξάςεηε κίαλ οπμόνη πνπ παξάγεηαη από ην σρξό ζσκάηην.

(κ. 1)

πξνγεζηεξόλε
(ηηη) Να αλαθέξεηε δύο σπηζιμόηηηερ ηεο πην πάλσ νξκόλεο.


πλερίδεη ηελ πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο



Παξεκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ

(κ. 1)

ε. Να γξάςεηε δύο οςζίερ / μικποοπγανιζμούρ πνπ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ δηακέζνπ ηνπ
πιαθνύληα από ηελ κεηέξα ζην έκβξπν θαη λα πξνθαιέζνπλ ζε απηό απνβνιή ή θαη
αλσκαιίεο.
(κ. 1)


Σνμόπιαζκα



Ηόο ηεο εξπζξάο/αλεκνβινγηάο



Υεκηθέο νπζίεο
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2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζε θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο.
(κ. 5,5)
Αρηζμός Δίδος παξαγόκελσλ
Αρηζμός
δηαηξέζεσλ
θπηηάξσλ :
παξαγόκελσλ
πνπ
Απινεηδή / Γηπινεηδή,
θπηηάξσλ
γίλνληαη Γελλεηηθά / σκαηηθά

Λόγοη γηα ηνπο
νπνίνπο γίλεηαη

Σύπος
Γηαίξεζεο

1 Αλαπιήξσζε θζνξώλ
ΜΙΣΧΗ

ΜΔΙΧΗ

δηπινεηδή

1

2 Αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ

1 παξαγσγή γελλεηηθώλ θπηηάξσλ

2

ζσκαηηθά

απινεηδή

2

4

γελλεηηθά

β. 1. Πόζα θςλεηικά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ.
(κ. 1)
(η) ζπθσηηνύ : 2 (ηη) σάξην : 1 (ηηη) ζπεξκαηνδσάξην : 1 (ηλ) επηδεξκηθό : 2
2. Ποια θςλεηικά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ αλζξώπηλα θύηηαξα;
(κ. 1,5)
(η) επηδεξκίδαο γπλαίθαο : ΥΥ

(ηη) σάξην : Υ

(ηηη) επηδεξκίδαο άληξα : ΥΤ
3. Πόζα αςηοζώμαηα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ
αλζξώπνπ;
(η) ζπεξκαηνδσάξην : 22

(ηη) επηδεξκηθό : 44

(κ. 1)

4. Ο πην θάησ πίλαθαο αθνξά ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.Να ανηιζηοισίζεηε
ζε θάζε αζζέλεηα ηεο ζηήιεο Α ένα ζηνηρείν από ηε ζηήιε Β.
(κ. 1)
Α

Α–Β

Β

1. Βιελλόξξνηα

1Β

Α. Πξνθαιείηαη από ηό

2. Ζπαηίηηδα Β

2Α

Β. Πξνθαιείηαη από βαθηήξην

3. ύθηιε

3Β

4. Γελλεηηθόο έξπεο

4Α
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3. Ζ Μαξγαξίηα, πνπ είλαη αιθηθή, παληξεύηεθε ην Γηώξγν, ν νπνίνο δελ πάζρεη από
αιθηζκό. Ο παηέξαο ηνπ Γηώξγνπ είλαη αιθηθόο. Σν δεύγνο απέθηεζε δίδπκα, ηε
Μαξία θαη ηελ Άληξεα. Ζ Μαξία ηνπο ήηαλ θςζιολογική, ελώ ε Άληξεα ηνπο
αλθική.
Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πσο πήξακε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα.
(πκβνιίζηε κε Α ην θπζηνινγηθό γνλίδην θαη κε α ην παζνινγηθό γνλίδην).
α Να γξάςεηε ην γονόηςπο: ηεο Μαργαρίτας: αα

ηνπ Γιώργοσ: Αα

(κ. 2)

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ
Ρ : Αα Υ αα
Γαμέτες:

Α,α

α

F1 : γονότσποι :

Αα

αα

φαινότσποι :

Τγηέο αιθηθόο

(κ. 1,5)
(κ. 1)
(κ. 1)

β. Να αλαθέξεηε
(η) δύν θαινοηςπικά ραξαθηεξηζηηθά ελόο αιθηθνύ αηόκνπ.


Άζπξν ρξώκα δέξκαηνο



Κόθθηλε ίξηδα ζηα κάηηα

(ηη) έναν θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδεη έλα αιθηθό άηνκν.


(κ. 2)

(κ. 0,5)

Μεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πάζνπλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

γ. (η) Ση είδοςρ δίδπκα είλαη ε Μαξία θαη ε Άληξεα ; Να δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κ. 1)


Γηδπγσηηθά



Θα ήηαλ θαη νη δύν θπζηνινγηθνί ή αιθηθνί

(ηη) Πώρ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πην πάλσ δίδπκα;


2 σάξηα + 2 ζπεξκαηνδσάξηα
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(κ. 1)

ΜΔΡΟ Γ΄: (κνλάδεο 15)
Να απανηήζεηε ηε 1 από ηης 2 ερωηήζεης. Κάζε ερώηεζε βαζμολογείηαη με 15 μονάδες.
1. Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα .
α. Να νλνκάζεηε ηα μέπη πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6 .

1: ζπεξκαηνδόρνο θύζηε

(κ. 3)

1

2: πξνζηάηεο αδέλαο
3: επηδηδπκίδα
4: όξρεηο

2

6

5: νπξήζξα
6: ζπεξκαηηθόο πόξνο

5
3

4
β. Ση εμππεξεηνύλ ηα μέπη κε ηνπο αξηζκνύο 5 θαη 6 .
Μέρος 5: 1 εθζπεξκάησζε
2 απνβνιή νύξσλ

(κ. 2)

Μέρος 6: αγσγόο δηακέζνπ πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα
γ. (η) Να αλαθέξεηε ηα 4 μέπη ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζηα νπνία
παξάγνληαη εθθξίκαηα – ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.


Δπηδηδπκίδεο



Πξνζηάηεο αδέλαο



πεξκαηνδόρεο θύζηεηο



Αδέλεο ηνπ Cowper

(ηη) Πνηα ε σπηζιμόηηηα ησλ ζπζηαηηθώλ απηώλ γηα ηα ζπεξκαηνδσάξηα;

(κ. 1)
(κ. 2)

(κ. 2)

Δκπινπηίδνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη βνεζνύλ ζηελ θίλεζε ηνπο.
δ. (η) Πνηα οπμόνη επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηεο ηεζηνζηεξόλεο θαη από ποιον αδέλα
παξάγεηαη απηή;
(κ. 2)
Ορμόνη : Χρξηλνηξόπνο

αδένας : Τπόθπζε

(ηη) Να γξάςεηε ηπία αποηελέζμαηα ηεο δξάζεο ηεο ηεζηοζηεπόνηρ ζηνλ άληξα. (κ. 3)


Αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ



Αιιαγή θσλήο-ρνληξαίλεη



Έληνλε κπτθή αλάπηπμε

-6-

2. α. Άληξαο θνξέαο (με ζηίγμα) ηεο β- κεζνγεηαθήο αλαηκίαο παληξεύεηαη γπλαίθα πγηή.
Μ = θπζηνινγηθό γνλίδην
μ = παζνινγηθό γνλίδην
(η) Να γξάςεηε ηνπο γονόησποσς ηνπ άλδξα:: Μκ

ηεο γπλαίθαο: ΜΜ

(κ. 2)

(ηη) Να βξείηε, θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε, πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί
παηδί θορέας.
ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ
Ρ : Μκ Υ ΜΜ
Γαμέηερ : Μ,κ
F1 : γονότσποι : ΜΜ
φαινότσποι : Τγηέο

Μ

(κ. 1,5)

Μκ

(κ. 1)

Φνξέαο

(κ. 1)

πιθανότητες για παιδί φορέα: 500/0
β. Να αλαθέξεηε 3 ζςμπηώμαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από
β-κεζνγεηαθή αλαηκία.


Έληνλε σρξόηεηα



Διαθξόο ίθηεξνο



Γηόγθσζε ηεο ζπιήλαο πνπ πξνθαιεί δηόγθσζε ηεο θνηιηάο

γ. Πνηα άηνκα ραξαθηεξίδνληαη σο θοπείρ ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ;

(κ. 0,5)
(κ. 1,5)

(κ. 2)

Σα εηεξόδπγα άηνκα/ έρνπλ ην ππνιεηπόκελν παζνινγηθό γνλίδην.
δ. (η) Από ηε δηαζηαύξσζε 2 θπηώλ Αληίξξηλνπ (ζθπιιάθη) πήξακε 125 θπηά από ηα νπνία ηα
65 έθαλαλ ποζ άλζε, ηα 33 θόθθηλα θαη ηα 27 ιεπθά.
Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε:
ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ
Ρ : ΚΛ Υ ΚΛ
Γαμέηερ : Κ,Λ

(κ. 1)

Κ,Λ

(κ. 1)

F1 : γονότσποι : ΚΚ ΚΛ ΚΛ ΛΛ

(κ. 1)

φαινότσποι : Κόθ. ξνδ ξνδ ιεπθά

(κ. 1,5)

(ηη) Ση είδοςρ θιεξνλνκηθόηεηα ηζρύεη ζην πην πάλσ πξόβιεκα; Δλδηάκεζε

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ
Κώζηαο Υαηδεησάλλνπ

Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ

(κ. 1)

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

Θάλνο Νηθνιάνπ Β.Γ

Λνπθία Φαξά-Καξαθαηζάλε

Κσλζηαληία Καινγήξνπ
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ΛΤΚΔΙΟ ΒΔΡΓΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ : 2013 – 2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
ΣΑΞΗ : Α΄

ΥΡΟΝΟ: 60 ιεπηά

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014
Όλνκα καζεηή/ηξηαο: ………………………………………………………Σκήκα: …… Aξ: …….
Βαζκόο: …………………………………….Τπνγξαθή θαζεγεηή: …………………………………
ΟΓΗΓΙΔ:
1) Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηα κέξε Α, Β θαη Γ. ηα κέξε Β θαη Γ ππάξρεη
επηινγή.
2) Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε.
3) Να γξάθεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε
εξώηεζε.
4) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ.
5) Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη.
6) Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο.
ΜΔΡΟ Α΄
Να απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5)
κνλάδεο.
1
2
1. (α) ην ζρήκα βιέπεηε ην σάξην.
η) Να νλνκάζεηε ηα κέξε: (κ.2)
1. δειαηηλώδεο πεξίβιεκα
2. ππξήλαο
3. θπηηαξόπιαζκα κε ιεθηζίλε
4. θπηηαξηθή κεκβξάλε

4

ηη) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν βαζηθόο ξόινο ηεο ιεθίζνπ.

3
(κ.1)

Η νπζία απηή παξέρεη ζξεπηηθέο νπζίεο ζην αλαπηπζζόκελν έκβξπν

(β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.
πεξκαηνδωάξην
επθίλεην

Ωάξην
αθίλεην

κηθξόηεξν

κεγαιύηεξν

1

(κ.2)

2. (α) η) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξάγεη ηελ
νξκόλε πξνγεζηεξόλε.
(κ.0,5)
σνζήθε(σρξό ζσκάηην)
ηη) Να αλαθέξεηε δύν (2) ξόινπο ηεο πην πάλσ νξκόλεο.


Σπλερίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο



Αλαζηέιιεη ηελ σξίκαλζε άιινπ σαξίνπ

(β) Να γξάςεηε δύν (2) κέζα αληηζύιιεςεο.


πξνθπιαθηηθό



δηάθξαγκα

(κ.2)

(κ.1)

(γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη λα νλνκάζεηε ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ηελ νπνία
ζεξαπεύεηαη.
(κ.1,5)
Είλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηεο πόζζεο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα θαη έηζη εκπνδίδεηαη
ε ειεύζεξε έμνδνο ηεο βαιάλνπ θαηά ηε ζηύζε.
Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ηελ νπνία ζεξαπεύεηαη νλνκάδεηαη πεξηηνκή.

3. (α) ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη κία πεξίπησζε
δίδπκεο θύεζεο.
η) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο δίδπκεο θύεζεο.
(κ.0,5)
Δεκηνπξγία κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ.
ηη) Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πην πάλσ θύεζε. (κ.1)


ζα έρνπλ ην ίδην ρξώκα καηηώλ



ζα έρνπλ ην ίδην ζρήκα πξνζώπνπ( θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα αλαθέξνπλ)

(β) Ο παηέξαο ησλ πην πάλσ παηδηώλ είρε έλα αηύρεκα κε θξνηίδα όηαλ ήηαλ δεθαπέληε
ρξνλώλ θαη έραζε δύν δάθηπια ηνπ δεμηνύ ηνπ ρεξηνύ. Θα θιεξνλνκήζνπλ ηα παηδηά ηνπ απηή
ηελ αλαπεξία; Να δώζεηε ηηο αλάινγεο εμεγήζεηο.
(κ.1,5)
Τα παηδηά ηνπ δελ ζα θιεξνλνκήζνπλ ηελ αλαπεξία απηή γηαηί είλαη επίθηεην ραξαθηεξηζηηθό
δειαδή ην απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη δελ ππάξρεη ζηα ρξσκαηνζώκαηά ηνπ
θαη ζην DNA ηνπ άξα δελ θιεξνλνκείηαη.

2

(γ) Σν γνλίδην γηα ηα γνπξά καιιηά είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ γηα ηα Ίζηα καιιηά.

(κ.2)

η) Να γξάςεηε ηα θαηάιιεια ζύκβνια γηα ηα γνλίδηα απηά (λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην γξάκκα ).
Δπηθξαηέο γνλίδην: .......Σ............

Τπνιεηπόκελν γνλίδην: .......ζ..........

ηη) Πνηνο ζα είλαη ν γνλόηππνο θαη πνηνο ν θαηλόηππνο ελόο αηόκνπ πνπ είλαη εηεξόδπγνο γηα
απηό ην ραξαθηεξηζηηθό;
Γνλόηππνο: .................Σζ..........................

Φαηλόηππνο: ζγνπξά καιιηά

ΜΔΡΟ Β΄
Από ηηο ηξεηο εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ. Κάζε πιήξωο νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
1. (α) ην ζρήκα θαίλεηαη ην έκβξπν θαηά ηελ
εγθπκνζύλε.
η) Να γξάςεηε ηα κέξε: (κ.3)
1. πιαθνύληαο
2. νκθάιηνο ιώξνο
3. ακληαθό πγξό
4. έκβξπν
5. κήηξα
6. ακληαθόο ζάθνο
ηη) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ.

(κ.1)

Πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά ρηππήκαηα θαη πηέζεηο
ηηη) Να γξάςεηε πνηεο νπζίεο κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ.
Από ηε κεηέξα ζην έκβξπν

(κ.2)

Από ην έκβξπν ζηε κεηέξα

1

νμπγόλν

Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα

2

γιπθόδε

νπξία

(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη ην αίκα ηεο κεηέξαο
κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ.

(κ.2)



Γηα λα κελ κεηαθέξνληαη κηθξόβηα



Θα ζπάζνπλ ηα αηκνθόξα αγγεία ηνπ εκβξύνπ ιόγσ ηεο κεγάιεο πίεζεο πνπ έρεη ην αίκα
ηεο κεηέξαο
3

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηνμηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη κία έγθπνο γπλαίθα. (κ.1)
 ληθνηίλε


θπηνθάξκαθα

(δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε θαιύηεξε
ηξνθή γηα έλα λενγέλλεην.
(κ.1)
 πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο


πεξηέρεη αληηζώκαηα

2. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα.
(α) ηνλ θήπν ηεο θπξίαο Μαξίαο θπηέςακε θπηά Αληίξξηλνπ (ζθπιάθη). Σα κηζά είραλ ρξώκα
θόθθηλν θαη ηα άιια κηζά άζπξα. Σνλ επόκελν ρξόλν όια ηα θπηά είραλ ρξώκα ξνδ.
πκβνιίδνπκε ην θόθθηλν ρξώκα κε Κ θαη ην άζπξν ρξώκα κε Α.
Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ θπηώλ κε θόθθηλα άλζε κε νκόδπγα θπηά κε άζπξα άλζε
θαη λα γξάςεηε ην γνλόηππν θαη ην θαηλόηππν ησλ απνγόλσλ.
Γνλόηππνη γνλέσλ: Ρ:

............ΚΚ...............

Γακέηεο γνλέσλ:

Υ

...........ΛΛ.............

(κ.1)

Λ

(κ.1)

Κ

ΚΛ
Γνλόηππνη απνγόλσλ: F1:

(κ.0,5)

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:
(κ.0,5)

όια ξνδ

(β) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε.
(κ.2)
Από ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ αηόκσλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο έλα ραξαθηήξα πξνθύπηνπλ
εηεξόδπγα άηνκα όια όκνηα κεηαμύ ηνπο.
(γ) Πνηα είλαη ε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηεο F2 γεληάο;
( Να κε γίλεη δηαζηαύξσζε)
25% θόθθηλα ,

50% ξνδ,

25% άζπξα

4

(κ.1)

(δ) Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.

(κ.2)

Ιζρύεη ε ελδηάκεζε θιεξνλνκηθόηεηα όπνπ ηα γνλίδηα είλαη ηζνδύλακα θαη ην απνηέιεζκα ηεο
δξάζεο ηνπο είλαη ελδηάκεζν εθείλνπ ηεο δξάζεο ηνπ θαζελόο μερσξηζηά.
(ε) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:

(κ.2)

η) ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα; Σην ππξήλα
ηη) Από πνηα ρεκηθή νπζία απνηεινύληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα; DNA

3. (α) ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ πνληηθνύ.
Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα κε ηε βνήζεηα
ηεο εηθόλαο.
η) Πόζα είλαη ζπλνιηθά ηα ρξσκνζώκαηα ζηνλ
πνληηθό; 20 δεύγε(ή 40 ρξσκαηνζώκαηα)

(κ.1)

ηη) Να γξάςεηε πόζα είλαη:

(κ.2)



Σα απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα. 19 δεύγε



Σα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα 1δεύγνο

ηηη) Πνην είλαη ην θύιν ηνπ πνληηθνύ; Να δηθαηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο.
(κ.2)
Ο πνληηθόο είλαη ζειπθνύ γέλνπο γηαηί έρεη ΧΧ θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα

(β) Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πην θάηω ζρήκα, πνπ αλαπαξηζηάλεη έλα
θύηηαξν κε ηέζζεξα (4) ρξωκνζώκαηα.
η) Σν θύηηαξν είλαη ζσκαηηθό ή γελλεηηθό;

(κ.1)

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
Είλαη γελλεηηθό γηαηί δελ ππάξρνπλ δεύγε νκόινγσλ
ρξσκαηνζσκάησλ
ηη) Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξάγεηαη;

(κ.1)

Με κείσζε
ηηη) Να γξάςεηε πόζα ρξσκνζώκαηα πξέπεη λα έρεη ην κεηξηθό θύηηαξν από ην νπνίν πξνέξρεηαη.
Τν κεηξηθό θύηηαξν πξέπεη λα έρεη 8 ρξσκαηνζώκαηα.

5

(κ.1)

(γ) Να γξάςεηε ηνπο νξηζκνύο:

(κ. 2)

η) αιιειόκνξθα γνλίδηα
είλαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ
θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα
ηη) γνλόηππνο
είλαη ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ελόο αηόκνπ
ΜΔΡΟ Γ΄
Από ηηο δύν εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΜΙΑ. Η ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε
δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ζην ζρήκα. (κ.3)
1 ζπεξκαηνδόρνο θύζηε
2 πξνζηάηεο
3 ζπεξκαηηθόο πόξνο
4 επηδηδπκίδα
5 όξρηο
6 πένο
(β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγάλσλ: (κ.2)
Όξγαλν κε αξηζκό 6:
Είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο
Όξγαλν κε αξηζκό 4:
ηελ επηδηδπκίδα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη παξάγεη εθθξίκαηα.
(γ) Να γξάςεηε δύν (2) αδέλεο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.

(κ.1)

 πξνζηάηεο
 Αδέλεο ηνπ Cowper
(δ) Η ιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλδξα ειέγρεηαη από δύν νξκόλεο ηεο ππόθπζεο.
Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο νξκόλεο ηεο ππόθπζεο πνπ δξνπλ ζην γελλεηηθό
ζύζηεκα ηνπ άλδξα, θαζώο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο:
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(κ.3)

Οξκόλεο ηεο ππόθπζεο
1

Γξάζε

σνζπιαθηνηξόπνο

Δξα ζηνπο όξρεηο θαη δηεγείξεη ηελ παξαγσγή
ζπεξκαηνδσαξίσλ

2

σρξηλνηξόπνο

Δξα ζηνπο όξρεηο θαη δηεγείξεη ηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγήο ηεο ηεζηνζηεξόλεο

(ε) Να γξάςεηε ηξία (3) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα θαζώο θαη ηελ
νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.
Οξκόλε: νηζηξαδηόιε

(κ.1)

Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά:

(κ.3)

η) αλάπηπμε καζηώλ
ηη) δηάπιαζε ιεθάλεο
ηη) ηξηρνθπία ζηε πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ζηηο καζράιεο

(ζη) αο δίλεηαη έλαο θαηακήληνο θύθινο 28
εκεξώλ.
η) Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη
θαηά ηε 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.
σνζπιαθηνξξεμία

(κ.1)

ηη) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαδηθαζία
ηεο 14εο κέξαο;

(κ.1)
Καηακήληνο θύθινο

σρξηλνηξόπνο

2.(α) Ο θύξηνο Αληξέαο αγόξαζε 10 θπηά κπηδειηάο, ηα νπνία θύηεςε ζηνλ θήπν ηνπ. Σα θπηά
απηά είραλ όια ςεινύο βιαζηνύο. Σνλ επόκελν ρξόλν όκσο παξαηήξεζε όηη από ηα 120
θπηά πνπ παξήγαγε ηα 90 είραλ ςεινύο βιαζηνύο θαη ηα 30 είραλ ρακεινύο βιαζηνύο.
η) Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε κεηαμύ νκόδπγσλ ςειώλ θαη νκόδπγσλ ρακειώλ θπηώλ
κπηδειηάο.
Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ην γξάκκα Μ γηα ηνπο ςεινύο βιαζηνύο θαη ην κ γηα ηνπο ρακεινύο
βιαζηνύο.
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Γνλόηππνη γνλέσλ: Ρ:

Υ

..........ΜΜ.............

Γακέηεο γνλέσλ:

...........κκ............

Μ

κ

Γνλόηππνη απνγόλσλ: F1:

(κ.1)

Μκ

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:

(κ.1)

(κ.0,5)

όια ςειά

(κ.0,5)

ηη) Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο λα δώζεηε ηνπο απνγόλνπο ηεο F2
γεληάο.
Γνλόηππνη F1:
Γακέηεο:

Γνλόηππνη απνγόλσλ F2 :

........Μκ.............

(κ.1)

Μ , κ

(κ.1)

Μ , κ

ΜΜ ,

Φαηλόηππνη απνγόλσλ :

ςειά

Γνλνηππηθή αλαινγία :

25% ΜΜ,

Φαηλνηππηθή αλαινγία :

Υ

.........Μκ.............

Μκ ,

, ςειά

,

50% Μκ ,

75% ςειά ,

Μκ ,

κκ

(κ.1)

ςειά ,

ρακειά

(κ.1)

25% κκ

25% ρακειά

(κ.0,5)
(κ.0,5)

ηηη) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηε 2ε ζπγαηξηθή γεληά (F2).
(κ.3)
Ιζρύεη ν δεύηεξνο λόκνο ηνπ Mendel ,ν λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ πνπ αλαθέξεη όηη θαηά ηε
¨

δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ ηεο F1γεληάο εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκόο ησλ ραξαθηήξσλ
πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο.
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(β) ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα θαίλνληαη ηα δύν είδε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.
Αξρηθό θύηηαξν

Θπγαηξηθό θύηηαξν
ρήκα Α

ρήκα Β

η) Να νλνκάζεηε ηα δύν είδε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.

(κ.1)

ρήκα Α : κείσζε
ρήκα Β : κίησζε
ηη) Να παξαηεξήζεηε ηα δύν ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ζαο δίδνληαη πην πάλσ θαη λα γξάςεηε
ηξεηο (3) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν είδε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.
Μίησζε
η)

δίλεη 2 ζπγαηξηθά θύηηαξα

(κ.3)

Μείσζε
δίλεη 4 ζπγαηξηθά θύηηαξα

ηη) είλαη απιή δηαίξεζε

είλαη δηπιή δηαίξεζε

ηηη) ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα έρνπλ

ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα έρνπλ ην κηζό αξηζκό

ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ
κε ην κεηξηθό

ρξσκαηνζσκάησλ ζε ζρέζε κε ην κεηξηθό

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Βαξβάξα Πηηζηιιίδνπ Αλαζηαζίνπ

Θενράξεο Μαζνύξαο

Καηεξίλα Γεκεηξίνπ Γηαλλάθε
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2013 – 2014
ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ

ΣΑΞΗ: Α’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/ 2014

ΦΡΟΝΟ: 60

λεπτά
50

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ:………………………………….

20

ΒΑΘΜΟ ΟΛΟΓΡΑΥΩ: …………………………………………
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: Λύσεις

ΣΜΗΜΑ: ………. ΑΡ.: ….

ΟΓΗΓΙΔΣ: Να γπάθεηε μόνο με μπλε μελάνι.
Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (tip–ex).
Το γπαπηό αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ.
ΜΔΡΟΣ Α΄: Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔΣ ηηο εξσηήζεηο από 1 κέρξη 3.
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πένηε (5) μονάδερ.
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο

(μ.2)

Εμσηεξηθή γνληκνπνίεζε
Είλαη ε γνληκνπνίεζε πνπ γίλεηαη έμσ από ην ζώκα ηνπ ζειπθνύ αηόκνπ.
Γνλάδεο
Είλαη ηα αλαπαξαγσγηθά όξγαλα ζηα νπνία παξάγνληαη νη γακέηεο (ηα
αλαπαξαγσγηθά θύηηαξα).
β) Σην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην αλδξηθό γελλεηηθό θύηηαξν.
ι) Να νλνκάζεηε απηό ην θύηηαξν.

(μ.0,5)

1

2

3

πεξκαηνδσάξην
ιι) Πώο νλνκάδνληαη ηα κέξε 1 – 5; (μ.2,5)

4

1 νπξά (καζηίγην)
2 απρέλαο

4 ππξήλαο

3 θεληξόζσκα

5 αθξόζσκα

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
α) Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο
αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ.
ι) Να εξηγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο.
(μ.1)
Είλαη ε απεηθόληζε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ελόο
ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ζε δεύγε, θαηά ζεηξά
κεγέζνπο, από ην κεγαιύηεξν ζην κηθξόηεξν.
ιι) Να κςκλώζεηε ζηο ζσήμα ηα
απηνζσκαηηθά
θαη
ηα
θπιεηηθά
ρξσκαηνζώκαηα.
(μ.1)

1

5

Ζεύγε
από
ρξσκαηνζώκαηα

1-

22

απηνζσκαηηθά

Σν 23ν δεύγνο θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα
ιιι) Τν άηνκν κε ην ζπγθεθξηκέλν θαξπόηππν είλαη αξζεληθό ή ζειπθό; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(μ.1)
ν
Σν άηνκν κε ην ζπγθεθξηκέλν θαξπόηππν είλαη ζειπθό δηόηη ην 23 δεύγνο ησλ
θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ είλαη νκόινγα, έρεη δπν Υ ρξσκαηνζώκαηα.
β) Ο Φξηζηόθνξνο κεηά από κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απέθηεζε κηα νπιή
ζην ρέξη. Τη είδνπο ραξαθηήξαο είλαη ε νπιή;
(μ.1)
Η νπιή ηνπ Υξηζηόθνξνπ είλαη επίθηεηνο ραξαθηήξαο.
γ) Υπάξρεη πηζαλόηεηα απηόο ν ραξαθηήξαο λα θιεξνλνκεζεί ζηα παηδηά ηνπ;
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(μ.1)
Όρη, ε νπιή ηνπ Υξηζηόθνξνπ δελ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί ζηα παηδηά ηνπ
αθνύ ηελ απέθηεζε κεηά ηε γέλλεζή ηνπ.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο δηαθνξέο ηεο κίησζεο από ηε κείσζε, ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί.
(μ.4)
Δηαθνξέο σο πξνο:
ΜΙΤΩΣΗ
ΜΕΙΩΣΗ
ηνλ αξηζκό ησλ
ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ
2
4
πνπ δεκηνπξγνύληαη
ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό
Ίδηνο αξηζκόο
Μηζόο αξηζκόο
ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ρξσκαηνζσκάησλ ζηα
ρξσκαηνζσκάησλ ζηα
ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε
ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε
ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε
ζρέζε κε ην κεηξηθό
ζρέζε κε ην κεηξηθό
ζρέζε κε ην κεηξηθό
θύηηαξν
θύηηαξν
ην είδνο ησλ θπηηάξσλ
σκαηηθά θύηηαξα
Αλαπαξαγσγηθά θύηηαξα
πνπ παξάγνληαη
ηνλ
αξηζκό
ησλ
δηαηξέζεσλ
1
2
β) Να αλαθέξεηε ένα (1) ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κηησηηθή δηαίξεζε ζηνπο
νξγαληζκνύο.
(μ.1)
- αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ ή
- αλαπιήξσζε θζνξώλ ζηνλ νξγαληζκό ή
- αλαπιήξσζε λεθξώλ θπηηάξσλ
ΜΔΡΟΣ Β΄: Να απαληήζεηε ζηηο ΓΥΟ από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο.
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέκα (10) μονάδερ.
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
α) Σην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. Να
νλνκάζεηε ηα κέξε 1 – 8. (μ.4)
1. όξρηο
2. νπξήζξα
3. πένο
4. ζπεξκαηηθόο πόξνο
5. νπξνδόρνο θύζηε
6. ζπεξκαηνδόρνο θύζηε
7. πξνζηάηεο αδέλαο
2

8. επηδπδηκίδα
β) Να νλνκάζεηε ηέζζεπιρ (4) αδέλεο πνπ εκπινπηίδνπλ κε ηα εθθξίκαηά ηνπο
ην ζπέξκα.
(μ.2)
1. επηδηδπκίδα

2. ζπεξκαηνδόρεο θύζηεο

3. πξνζηάηεο αδέλαο

4. αδέλεο ηνπ Cowper

γ) Σε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε
εθζπεξκάησζε και πνηα πνξεία αθνινπζνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα από ηνλ
ηόπν πνπ παξάγνληαη έσο όηνπ θηάζνπλ ζην σάξην;
(μ.2,5)
Η εθζπεξκάησζε γίλεηαη ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο.
Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο, κεηαθέξνληαη θαη
απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζηηο επηδηδπκίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο
ζπεξκαηαγσγνύο θηάλνπλ ζηελ νπξήζξα απ’ όπνπ απνβάιινληαη έμσ από ην
ζώκα.
δ) Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξηζηάλεη ηηο νξκόλεο πνπ ειέγρνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα
θελά ηνπ.
(μ.1,5)
Οξκόλε
Τόπνο
Τόπνο δξάζεο
Δξάζε
παξαγσγήο
Ωνζπιαθηνηξόπνο

ππόθπζε

όξρεηο

Παξαγσγή
ζπεξκαηνδσαξίσλ

Ωρξηλνηξόπνο

ππόθπζε

όξρεηο

Αύμεζε παξαγσγήο
ηεζηνζηεξόλεο από ηνπο
όξρεηο

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
α) Σηελ Αθξηθή ππάξρνπλ κεγάινη ζθίνπξνη κε 32 ρξσκαηνζώκαηα θαη ζηελ
Ακεξηθή κηθξόηεξνη ζθίνπξνη κε 26 ρξσκαηνζώκαηα. Μνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο.
Αλήθνπλ ζην ίδην είδνο ή όρη; Να δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (μ.1,5)
Σα άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο ραξαθηεξίδνληαη από ην όηη όια ζηα θύηηαξά ηνπο
έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ. Άξα νη δπν ζθίνπξνη αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθά είδε.
β) Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ηεο εηθόλαο; Να
δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(μ.1,5)
Σα ρξσκαηνζώκαηα ηεο εηθόλαο είλαη νκόινγα δηόηη έρνπλ ην ίδην
κέγεζνο, ηελ ίδηα κνξθή θαη ηνλ ίδην ηύπν ησλ γελεηηθώλ
πιεξνθνξηώλ (έρνπλ ηα ίδηα γνλίδηα).
γ) Πνηνη από ηνπο πνην θάησ γνλόηππνπο ΚΚ, Ον, Λι, θθ, ΟΟ.

(μ.1,5)

ι) αλήθνπλ ζε νκόδπγα άηνκα;
ΚΚ, θθ, ΟΟ
ιι) έρνπλ ηνλ ίδην θαηλόηππν κε ην ΟΟ;
Ον
ιιι) αλήθνπλ ζε εηεξόδπγα άηνκα;
Ον, Λι
δ) Τν γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ην καύξν ρξώκα καιιηώλ είλαη επηθξαηέο (Μ) θαη
ην αληίζηνηρν αιιειόκνξθό ηνπ πνπ θαζνξίδεη ην μαλζό ρξώκα καιιηώλ (κ)
είλαη ππνιεηπόκελν.
3

Ο Άδσλεο θαη ε Μαξθέιια είλαη δεπγάξη. Καη νη δπν έρνπλ καύξα καιιηά όκσο
ν πηόο ηνπο έρεη μαλζά καιιηά.
ι) Να γξάςεηε ηνπο γνλνηύπνπο ησλ:
Άδσλε
Μαξθέιια
Υηόο

(μ.0,75)

Μκ
Μκ
κκ

ιι) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πώο πξνέθπςε ν γνλόηππνο ηνπ πηνύ ηνπ
δεπγαξηνύ.
(μ.2)
Μκ
x
Μκ
Γακέηεο:

Μ, κ

Μ, κ

Πηζαλνί γνλόηππνη απνγόλσλ:

ΜΜ, Μκ, Μκ, κκ

ιιι) Η Μαξθέιια θπνθνξεί ην δεύηεξν παηδί ηεο.
- Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα απηό ην παηδί λα είλαη νκόδπγν γηα ηα καύξα
καιιηά;
(μ.0,25)
25% (ΜΜ)
- Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα απηό ην δεύηεξν παηδί λα έρεη μαλζά καιιηά
αθνύ ήδε ν κεγάινο πηόο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη μαλζά καιιηά; Να
δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(μ.1)
25% (κκ), δηόηη νη γακέηεο ζπλδπάδνληαη θάζε θνξά κε ηπραίν ηξόπν
αλεμάξηεηα από ηηο πξνεγνύκελεο εγθπκνζύλεο ηνπ δεύγνπο.
ιv) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel εθαξκόδεηαη ζε απηό ην παξάδεηγκα; Να ηνλ
δηαηππώζεηε.
(μ.1,5)
Ο δεύηεξνο λόκνο, ν λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ.
Καηά ηε δηαζηαύξσζε εηεξόδπγσλ αηόκσλ ηεο F1 γεληάο εκθαλίδεηαη
δηαρσξηζκόο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ είραλ αλακεηρζεί πξνεγνπκέλσο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
α) Οη αθόινπζεο πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε θπζηνινγηθά αλζξώπηλα θύηηαξα.
- Πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ
ζηα κπηθά θύηηαξα 2

(μ.1)

ζηα σάξηα

1

- Πνηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα
επηδεξκίδαο γπλαίθαο

ΥΥ

Ωάξηα

επηδεξκίδαο άλδξα

ΥΤ

Σπεξκαηνδσάξηα

(μ.2)

Υ
ΥήY

- Πόζα ζπλνιηθά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ
ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα

(μ.1)

ζηα γελλεηηθά θύηηαξα
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β) Σαο δίλεηαη ν πην θάησ θαηακήληνο θύθινο 30 ημεπών.
0

5

10

15

20

25

30

Να ζεκεηώζεηε ζε πνηεο κέξεο αςηού ηος καηαμήνιος κύκλος κπνξνύλ λα
ζπκβνύλ ηα αθόινπζα ζεκαληηθά γεγνλόηα.
(μ.3)
- Κξίζηκε πεξίνδνο

11ε – 16ε
4

- Ωνζειαθηνξξεμία

14ε

- Έκκελε ξύζε

1ε – 5ε

γ) Να γξάςεηε έλα (1) ιόγν πνπ νδεγεί ζε δπζθνιία γνληκνπνίεζεο
ζηε γπλαίθα και λα νλνκάζεηε ηε κέζνδν κε ηελ νπνία νη πην πάλσ
γπλαίθεο πηζαλόλ λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά.

(μ.1)

Ο θιεηζηόο σαγσγόο ζε θάπνηεο γπλαίθεο είλαη έλαο ιόγνο πνπ δπζθνιεύεη ηε
ζύιιεςε. Η κέζνδνο κε ηελ νπνία απηέο νη γπλαίθεο κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ
παηδηά είλαη ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε.
δ) Η ηεζηνζηεξόλε είλαη ε νξκόλε πνπ επζύλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ
δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ ζηνλ άλδξα. Να θαηαγξάςεηε
δύο (2) από απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.
(μ.0,5)
Έληνλε κπτθή αλάπηπμε
Η αιιαγή ηεο θσλήο
Η αλάπηπμε ηξηρνθπταο ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο
ε) Να αλαθέξεηε αθόκε κηα δξάζε ηεο ηεζηνζηεξόλεο.

(μ.0,5)

Η αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ.
ζη) Ο Επζύβνπινο είλαη 18 ρξνλώλ θαη ππνβιήζεθε ζε πεξηηνκή. Από πνηα
πάζεζε έπαζρε ν Επζύβνπινο και ηη αθξηβώο είλαη ε πεξηηνκή;
(μ.1)
Ο Επζύβνπινο πάζρεη από θίκσζε.
Η πεξηηνκή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ηελ νπνία αθαηξείηαη ε
αθξνπνζζία ζην άηνκν πνπ πάζρεη από θίκσζε.

ΜΔΡΟΣ Γ΄
Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο.
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεκαπένηε (15) μονάδερ.
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
α) ι) Σην ζρήκα απεηθνλίδνληαη ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 – 5.
(μ.2,5)
1. σνζήθε
2. σαγσγόο ή ζάιπηγγα
3. κήηξα
4. ηξάρεινο ηεο κήηξαο
5. θόιπνο

5

ιι) Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ ε δξάζε ηεο αληηζηνηρεί ζε θάζε κία από
ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο.
- Δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ.

(μ.2,5)
Η σνζειαθηνηξόπνο νξκόλε

- Πξνθαιεί αύμεζε ζηελ παξαγσγή ηεο νηζηξαδηόιεο. Η σνζειαθηνηξόπνο
νξκόλε
- Πξνθαιεί ηε ξήμε ηνπ ώξηκνπ σνζπιαθίνπ.

Η σρξηλνηξόπνο νξκόλε

- Εκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε σαξίνπ.

Η πξνγεζηεξόλε

- Επζύλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ πξσηεύνλησλ θαη ησλ δεπηεξεύνλησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.

Οηζηξαδηόιε

ιιι) Τα εμσηεξηθά γελλεηηθά όξγαλα ηεο γπλαίθαο απνηεινύλ ην αηδνίν. Από
πνηα κέξε απνηειείηαη ην αηδνίν και πνηα αλνίγκαηα πεξηιακβάλεη; (μ.2,5)
Σν αηδνίν απνηειείηαη από ηα κεγάια θαη ηα κηθξά ρείιε θαη ηελ θιεηηνξίδα.
Σν αηδνίν πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα ηνπ θόιπνπ (αλαπαξαγσγηό ζύζηεκα) θαη
ηεο νπξήζξαο (νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα).
β) Σε πνηα πεξίπησζε δηδύκσλ απνθιείεηαη ηα άηνκα λα είλαη δηαθνξεηηθνύ
θύινπ θαη γηαηί;
(μ.1)
Σα κνλνδπγσηηθά δίδπκα πξνέξρνληαη από ην ίδην δπγσηό (ζηα πξώηα ζηάδηα
ησλ απιαθώζεσλ ηνπ δπγσηνύ απηό δηαρσξίδεηαη ζε δπν νξγαληζκνύο) άξα
έρνπλ αθξηβώο ην ίδην γελεηηθό πιηθό. Επνκέλσο αθνύ έρνπλ ην ίδην γελεηηθό
πιηθό ζα είλαη πάληα άηνκα ηνπ ίδηνπ θύινπ.
γ) Να αλαθέξεηε ηπία (3) γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο
θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνύ.
(μ.1,5)
Ρπζκηθέο ζπζπάζεηο ησλ κπώλ ηεο κήηξαο
πζπάζεηο ησλ κπώλ ηεο θνηιηάο
Δηαζηνιή ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο
δ) Πνηεο αιιαγέο ζην λενγλό πξνθαινύλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
πλεπκόλσλ ηνπ;
(μ.1)
Η απόηνκε αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ηνπ λενγλνύ θαη ε αύμεζε
ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αίκα ηνπ λενγλνύ ζέηνπλ ζε
ιεηηνπξγία ηνπο πλεύκνλέο ηνπ.
ε) ι) Πώο νλνκάδεηαη ν ηόο πνπ πξνθαιεί ην AIDS;

(μ.0,25)

HIV (Human Immunodeficiency Virus)
ιι) Να γξάςεηε ηπία (3) βηνινγηθά εθθξίκαηα ελόο κνιπζκέλνπ νξγαληζκνύ
όπνπ βξίζθεηαη ν ηόο ηνπ AIDS.
(μ.0,75)
αίκα, ζπέξκα, θνιπηθά πγξά, ζάιην, κεηξηθό γάια, δάθξπα
ιιι) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

(μ.3)
6

Τπόποι μεηάδοζηρ ηος ιού ηος
AIDS

Τπόποι μη μεηάδοζηρ ηος ιού ηος
AIDS

1.

Με κνιπζκέλν αίκα ή παξάγσγά
ηνπ

Με ην θαγεηό ή κε νηθηαθά ζθεύε

2.

Από κνιπζκέλε κεηέξα ζην παηδί
ηεο θαηά ηελ εγθπκνζύλε ή θαηά
ηνλ ηνθεηό

Από ηηο ηνπαιέηεο

3.

Από κνιπζκέλε κεηέξα θαηά ηνλ
ζειαζκό

Από ηα θαηνηθίδηα δώα

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:

(μ.4)

Γνλίδην: είλαη κηθξό ηκήκα ζην ρξσκαηόζσκα ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ ηύπν ησλ πξσηετλώλ πνπ παξάγεη ην θύηηαξν θαη αθνύ νη πξσηετλεο
είλαη δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά πιηθά ηνπ νξγαληζκνύ, ην γνλίδην ιακβάλεη κέξνο
ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηεο κνξθήο ηνπ.
Απινεηδή θύηηαξα: νη γακέηεο είλαη απινεηδή θύηηαξα αθνύ πεξηέρνπλ κόλν ην
έλα από ηα δύν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα πνπ έρνπλ ηα ζσκαηηθά θύηηαξα.
Γνλόηππνο: είλαη ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ελόο αηόκνπ είηε απηά εθθξάδνληαη
είηε όρη.
Οκόδπγν άηνκν: είλαη ην άηνκν πνπ έρεη ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα ηα νπνία
εθδειώλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν.
β) Τν γνλίδην πνπ επζύλεηαη γηα ηελ πάζεζε ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο (θ) είλαη
ππνιεηπόκελν ελώ ην θπζηνινγηθό γνλίδην είλαη επηθξαηέο (Φ).
Ο Κώζηαο πάζρεη από θαηλπιθεηνλνπξία θαη παληξεύεηαη ηελ Αλαζηαζία πνπ
είλαη εηεξόδπγε γηα ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην.
ι) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ δεπγαξηνύ:
Κώζηαο:

(μ.1)

θθ

Αλαζηαζία: Φθ
ιι) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηε γνλνηππηθή θαη ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ
απνγόλσλ ηνπ δεπγαξηνύ.
(μ.2)
Δηαζηαύξσζε:
θθ x Φθ
Γακέηεο:

θ, θ

Φ, θ

Πηζαλνί γνλόηππνη απνγόλσλ: Φθ, Φθ, θθ, θθ
Γνλνηππηθή αλαινγία απνγόλσλ:

50% Φθ, 50% θθ

Φαηλνηππηθή αλαινγία απνγόλσλ: 50% θπζηνινγηθό θαηλόηππν
50% θαηλόηππν θαηλπιθεηνλνπξίαο
γ) Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Mendel.

(μ.1)
(μ.1)
(μ.1)

Από ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ αηόκσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε έλα ραξαθηήξα
πξνθύπηνπλ εηεξόδπγα άηνκα νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο.
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δ) ι) Τη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 – 4 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα;

(μ.2)

1. νκθάιηνο ιώξνο
2. ακληαθόο ζάθνο
3. ακληαθό πγξό
4. πιαθνύληαο
ιι) Γηαηί ην έκβξπν πεξηβάιιεηαη από πγξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο;
(μ.1)
Πξνζηαζία από κεραληθά ρηππήκαηα θαη πηέζεηο.
ιιι) Να εμεγήζεηε πσο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ νπζηώλ θαη αεξίσλ κεηαμύ
εκβξπηθνύ θαη κεηξηθνύ αίκαηνο ζηνλ πιαθνύληα.
(μ.2)
Θξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη O2 κεηαθέξνληαη, από ηελ κεηέξα ζην έκβξπν θαη
αληίζεηα άρξεζηα πξντόληα ηεο πέςεοθαη CO2 από ην έκβξπν ζηε κεηέξα,
κέζσ ησλ αγγείσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ. Η αληαιιαγή ησλ
νπζηώλ θαη ησλ αεξίσλ γίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ πιαθνύληα κε ηα ηξηρνεηδή
αγγεία κεηέξαο θαη εκβξύνπ ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηνλ πιαθνύληα.
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ΠΡΟΟΥΗ!
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο.
 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ.
 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε πέλα.
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο θαη απνηειείηαη από
ηξία κέξε Α,Β θαη Γ.
 Να απαληήζεηε θαη ηα ηξία κέξε ζύκθσλα κε ηηο επί κέξνπο νδεγίεο.
Καλή επιτυχία!

Σελίδα 1 από 11

ΜΔΡΟ Α: Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης (1-3). Κάζε ορζή απάληεζε
βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.
Δρώηεζε 1
(α)Η εηθόλα πνπ αθνινπζεί δείρλεηπεξίπησζε δεκηνπξγίαο δηδύκσλ.

(i)Πνην είδνο δηδύκσλ πξνθύπηεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δείρλεη ε εηθόλα;
(0,5)
..........................................Μονοζσγωηικά Δίδσμα..............................................................
(ii) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα δίδπκα ηεο εηθόλαο απνθιείεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ.
(1)
......Προήλθαν από ηο ίδιο ζσγωηό ηο οποίο είτε διατωριζηή ζηα δύο καηά ηις κσηηαρικές
διαιρέζεις ηοσ..................................................................................................................
(β) Η εηθόλα αλαθέξεηαη ζηελ θύεζε. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί.

(2,5)

1. ..........Πιαθνύληαο………………
2. ..........νκθάιηνο ιώξνο..........
3. ...........ακληαθόο ζάθνο............
4. ............Σξάρεινο……………….
5. .............θόιπνο.......................

(γ) Να δώζεηε δύν ιόγνπο γηα λα ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςε όηη ην κεηξηθό γάια είλαη ε
θαιύηεξε ηξνθή γηα ην λενγέλλεην.

(1)

...1.Πεξηέρεη όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην λενγέλλεην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ2.
Πεξηέρεη αληηζώκαηα από ηε κεηέξα, πνπ ην πξνζηαηεύνπλ ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ από
ηηο δηάθνξεο κνιύλζεηο θαη αζζέλεηεο.…….............................................................
Σελίδα 2 από 11

Δρώηεζε 2
(α)Να ραξαθηεξίζεηε σο θιερολοκηθούς ή επίθηεηοσς ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ αλζξώπνπ
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: (2)

1

Υαξαθηήξεο
Γηνξζσκέλν ζρήκα κύηεο κεηά από πιαζηηθή
εγρείξεζε

2

Οκάδα αίκαηνο

3

Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ
Έληνλε κπηθή αλάπηπμε ζηνλ άληξα κεηά από
καθξνρξόληα άζθεζε

Κιεξνλνκηθόο/επίθηεηνο
Δπίθηεηνο
Κιεξνλνκηθόο
Κιεξνλνκηθόο

4

Δπίθηεηνο

(β)Να εμεγήζεηε γηαηί δελκπνξεί λα θιεξνλνκεζεί έλαο επίθηεηνο ραξαθηήξαο.
(0,5)
...............Γηόηη ν επίθηεηνο ραξαθηήξαο δελ νθείιεηαη ζην DNA ηνπ νξγαληζκνύ ......
(γ)ηελπαξαθάησεηθόλα, απεηθνλίδεηαη έλα δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θαη θάπνηα
από ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζ’απηά.
Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, σο νξζέο ή ιαλζαζκέλεο.
(2.5)

1

Σα δύν γνλίδηα Γ θαη δ είλαη αιιειόκνξθα.

Οξζή/
Λαλζαζκέλε
νξζή

2

Σα γνλίδηα Α θαη Γ είλαη αιιειόκνξθα.

ιαλζαζκέλε

3

Οη γνλόηππνη Γγ, εε θαη Γδ είλαη όινη
εηεξόδπγνη.

4

Σν άηνκν είλαη νκόδπγν γηα ηα γνλίδηα εε.

5

Αλ ην γνλίδην Γ ειέγρεη ηνλ ραξαθηήξα «ρξώκα
καηηώλ», ην γνλίδην γ, κπνξεί λα ειέγρεη ην
ζρήκα ηεο ηξίραο ησλ καιιηώλ.

Σελίδα 3 από 11

Δρώηεζε 3
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη
αξηζκνί ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.
(3)
1. ...ζπεξκαηηθόο πόξνο.....
2. ..ζπεξκαηνδόρνο θύζηε….
3. ...προςτάτησ αδένασ….....
4. ...επηδπδηκίδα…………….
5. .......όξρηο.......................
6. …….Οπξήζξα…………..

(β)Μηα πάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα είλαη ε θίκσζε. Να
αλαθέξεηε δύν πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ λα πξνθαιεί ε πάζεζε απηή ζηνλ άληξα, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ζεξαπεπηεί.

(1)

......1.Δκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε έμνδν ηνπ άθξνπ ηνπ πένπο (ηεο βαιάλνπ) θαηά ηε ζηύζε,
πξάγκα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη πόλν θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή .
2. Παξνπζηάδνληαη κνιύλζεηο ζην πένο ιόγσ αλεπαξθνύο θαζαξηζκνύ ηεο πεξηνρήο.......
(γ)Να εηζεγεζείηε δύν(2) ηξόπνπο γηα πξνθύιαμε ελόο αηόκνπ από ηνλ ηόHIV πνπ
πξνθαιεί ην AIDS.

(1)

...........Υξήζε πξνθπιαθηηθνύ θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή……………………………………..
………Πξνζνρή από κνιπζκέλεο ζύξηγγεο ή από θνηλή ρξήζε ησλ ζπξίγγσλ, όπσο π.ρ νη
ηνμηθνκαλείο…………………………………………………………………………………………...

ΜΔΡΟ Β΄:Από ηης ηρεης ερωηήζεης (4-6) λα απαληήζεηεΜΟΝΟ ηης δύο
Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δέθα (10) κολάδες.

(2).

Δρώηεζε 4
ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αιθηζκό δελ παξάγεηαη ε ρξσζηηθή κειαλίλε. Τπεύζπλν γηα
ηελ πάζεζε απηή είλαη ην γνλίδην α. Σν γνλίδην α είλαη ππνιεηπόκελν ζε ζρέζε κε ην
αιιειόκνξθό ηνπ, ην γνλίδην Α, πνπ είλαη επηθξαηέο.
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(α) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δίλνληαη νη γνλόηππνη ηξηώλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηνλ
αιθηζκό. Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνλ θαηλόηππν ηνπο.
(1,5)
Άηνκν 1
Άηνκν 2
Άηνκν 3

Γνλόηππνο
ΑΑ
αα
Αα

Φαηλόηππνο
Τγηέο
Αιθηθό
Φνξέαο Αιθηζκνύ

(β)Σν πξώην θαη ην δεύηεξν παηδί ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Λέλαο, γελλήζεθε ρσξίο θαλέλα
πξόβιεκα, όκσο ην ηξίην παηδί, ν Γεκήηξεο, έρεη αιθηζκό. Σόζν ν Γηάλλεο όζν θαη ε
γπλαίθα ηνπ Λέλα, δελ έρνπλ ηελ πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ.
(i)Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Λέλαο θαη λα θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε.
Γνλόηππνη:

..........Aα.............. Υ

...............Αα............

(1)

Γακέηεο: .......Α,…α........................Υ....................Α...,α.............

(1)

Γνλόηππνη παηδηώλ...........ΑΑ,………..Αα,…………………Αα,………..αα,….

(1)

Φαηλόηππνη παηδηώλ: ........Τγηέο -......θνξείο Αιθηζκνύ.........– Αιθηθό………

(1)

(ii)Αλ ην δεπγάξη απηό απνθαζίζεη λα θάλεη θαη ηέηαξην παηδί, πνηα πηζαλόηεηα ππάξρεη λα
γελλεζεί κε ηελ πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ;
(0,5)
.....................25% Αιθηθό......................................................................................................
(iii)Αλ ππνζέζνπκε όηη ν Γεκήηξεο είλαη ελήιηθαο, ηη γνλόηππν πξέπεη λα έρεη ε γπλαίθα ηνπ
ώζηε
 λα απνθιεηζζεί ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε αιθηζκό;......ΑΑ.......... (0,5)
 λα ππάξρεη πηζαλόηεηα 50% λα απνθηήζνπλ παηδηά κε αιθηζκό; ......Αα........ (0,5)
(γ)Να γξάςεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνηύπνπ ησλ αιθηθώλ αηόκσλ.

(1,5)

i. ............................................................ Άςπρο τρίχωμα …………………………………………………….
ii. ........................................................... Άςπρο δζρμα.............................................
iii. ............................................................ Κόκκινη ίριδα των ματιών

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

(δ)Να αλαθέξεηε ηξία πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ όζνη πάζρνπλ από αιθηζκό. (1,5)
i. ........................... Δυςκολία ςτην όραςη ςε ζντονο φωτιςμό ..................................
ii. .......... Παθαίνουν πολφ εφκολα ςτο δζρμα από τισ ηλιακζσ ακτίνεσ………………....
iii. ………………............. Καρκίνο του δζρματοσ ..................................................................
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Δρώηεζε 5
(α)Οη πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγία
νξγάλσλ ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Να ζπκπιεξώζεηε ζηε ζηήιε Β ην
αληίζηνηρν όξγαλν.
(2,5)
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ

............Επιδιδυμίδα………………

2

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ

............. Όρχεισ……………………

3

Γηνρέηεπζε ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν

.............πένο....................

4

Πξνζηαζία ησλ όξρεσλ

..............όζρεν .................

5

Έμνδνο ζπέξκαηνο θαη νύξσλ

.............νπξήζξα.................

(β) Πνην θαηλόκελν πξνεγείηαη ηεο εθζπεξκάησζεο; Να εμεγήζεηε πώο επηηπγράλεηαη ην
θαηλόκελν απηό.
(2)
………ιι) ηύζε ……ηη) Δπηηπγράλεηαη κε ηε ζπζζώξεπζε κεγάιεο πνζόηεηαο αίκαηνο ζην
πένο κε ηε δηαζηνιή ησλ αξηεξηώλ θαη ζπζηνιήο ησλ θιεβώλ ηνπ……………………………
(γ) Καηά ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, δηάθνξνη αδέλεο εθθξίλνπλ ηηο νπζίεο πνπ ηα
ηξέθνπλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ θίλεζή ηνπο. Πνηνη είλαη απηνί νη αδέλεο;
(2)
........1. Δπηδηδπκίδα …. . 2. πεξκαηνδόρεο θύζηεηο……3. Πξνζηάηεο αδέλαο……………
…….4. ... Αδέλεο cowper………………………………………………………………………….
(δ) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη ζεκαληηθό νη όξρεηο λα βξίζθνληαη έμσ από ην ζώκα.
............... Η ςειή ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζώκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη

(1,5)

ζηείξσζε γαηί δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ. ……………………………..
(ε)Η ιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ειέγρεηαη από ηηο γνλαδνηξόπεο
νξκόλεο,ηελ σνζπιαθηνηξόπν(FSH) θαη ηελ σρξηλνηξόπν νξκόλε(LH), πνπ εθθξίλνληαη
από ηελ ππόθπζε. ε πνην όξγαλν ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο επηδξνύλ θαη πνηα
είλαη ε δξάζε ησλ νξκνλώλ απηώλ;
(2)
(i)Ωνζπιαθηνηξόπνο(FSH): ...→ όξρεηο, παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ……………………………...
(ii)Ωρξηλνηξόπνο (LH)→........... όξρεηο, δηεγείξεη ηνπο όξρεηο θαη απμάλεηαη ε παξαγσγή
ηεζηνζηεξόλεο........................................................................................................................
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Δρώηεζε 6
(α)Έλα δηπινεηδέο θύηηαξν ελόο ππνζεηηθνύ νξγαληζκνύ, έρεη 40ρξσκαηνζώκαηα ζηνλ
ππξήλα ηνπ. Ο πίλαθαοπνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζηνπο δύο ηρόποσς δηαίξεζεο γηα ην
θύηηαξν απηό. Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε.
(3)
ΜΙΣΩΗ

ΜΔΙΩΗ

1

Αξηζκόο ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ

.............1..........

............2...........

2

Αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζπγαηξηθά
θύηηαξα

............40............

.............20.........

Δίδνο θπηηάξσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη (γελλεηηθά
ή ζσκαηηθά)

.....ζσκαηηθά......... ...γελλεηηθά......

3

(β) Να γξάςεηε δύο (2) ζθνπνύο πνπ εμππεξεηεί ε κίησζε ζηνπο ποισθύηηαροσς
νξγαληζκνύο.

(1)

............. Γηα αύμεζε ηνπ λένπ νξγαληζκνύ..............................................................................
………… Γηα αλαπιήξσζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ…………………………………….
(γ)Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηνλ θαξπόηππν αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.
(i)Να βξείηε αλ πξνέξρεηαη από ζωκαηηθό ή γελλεηηθόθύηηαξν θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
(1,5)
........ σκαηηθό...........................................
…….. Σα ρξσκαηνζώκαηα βξίζθνληαη αλά
δεύγε………………………………………….
(ii) Πνην είλαη ην θύιν ηνπ αηόκνπ ζην
νπνίν αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν θύηηαξν; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (1,5)
......Θειπθό... ,ην 23ν δεύγνο απνηειείηαη
από όκνηα ρξσκαηνζώκαηα.......................
(iii) Πόζα είλαη ηα θπιεηηθά
ρξσκαηνζώκαηα ζ’ έλα ζπεξκαηνδσάξην
ηνπ αλζξώπνπ;
(0,5)
.................1(έλα).........................................
....................................................................
(iv)Πόζα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζ’ έλα λεπξηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ;
(0,5)
..................................................................2(δύν).....................................................................
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(δ)Πνηα είλαη ε βαζηθή ρεκηθή νπζία – ζπζηαηηθό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ;
(0,5)
....................................................DNA......................................................................................
(ε)ηελΔπξώπε, ζπλαληνύκε αιεπνύδεο κε κηθξό κέγεζνο,πνπ έρνπλ 36 ρξσκαηνζώκαηα
θαη αιεπνύδεο κε κεγαιύηεξν κέγεζνο, πνπ έρνπλ 28 ρξσκαηνζώκαηα, αιιά κνηάδνπλ
πνιύ κεηαμύ ηνπο. Να γξάςεηε αλ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο ή όρη θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.

(1,5)

................. Γελ αλήθνπλ ην ίδην είδνο…………………………………………………………….
…………… Γελ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ……………………………………
………….0 αξηζκόο ρξσκαηνζσκάησλ θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ νξγαληζκνύ……………….
ΜΔΡΟ Γ: Από ηης δύο ερωηήζεης 7- 8 λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηε κία (1). Κάζε ορζή
απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δεθαπέληε (15) κολάδες.
Δρώηεζε 7
ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ξύζκηζε ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο από ηηο
νξκόλεο ηεο ππόθπζεο θαη ησλ σνζεθώλ.Ο θαηακήληνο θύθινο έρεη δηάξθεηα 28 εκεξώλ.
(α)Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε Α θαη λα
αλαθέξεηε δύν (2)δξάζεηο ηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ. (2,5)
..... Ωσζπιαθηνηξόπνο , η)....... δηεγείξεη
ηελ αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ γηα λα
αξρίζεη σξίκαλζε ηνπ σαξίνπ. ………..
………ηη) Παξάιιεια κε ηε δξάζε ηεο,
πξνθαιείηαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο
ηεο νηζηξαδηόιεο………………………..
(β)(i)Πνηεο είλαη νη νξκόλεο Γ θαη Γ; (1)
Ορκόλε Γ: ........ νηζηξαδηόιε .........
Ορκόλε Γ: .......πξνγεζηεξόλε.........
(ii)Πνηνο είλαη ν θνηλόο ξόινο ησλ
νξκνλώλ Γ θαη Γ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαηακήληνπ θύθινπ;
(1)
…… πλερίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
βιελλνγόλνπ θαη βνεζνύλ ζηε
δηαηήξεζε ηνπ………………………..
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(γ) (i)Πόηε γίλεηαη ε σνζπιαθηνξξεμία θαη πνηα νξκόλε ηελ πξνθαιεί;
(1)
........ 14ε κέξα – σρξηλνηξόπνο νξκόλε...............................................................................
(ii)Αλ ν θαηακήληνο θύθινο ηεο εηθόλαο, αθνξά γπλαίθα πνπ είρε ζεμνπαιηθή επαθή ηελ 12ε
κέξα ηνπ θύθινπ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα έρεη κείλεη έγθπνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.

(2)

............ Τπάξρεη πηζαλόηεηα λα κείλεη έγθπνο .….. Η θξίζηκε πεξίνδνο θπκαίλεηαη από ηελ
11ε-16ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ δηόηη ηα ζπεξκαηνδσάξηα έρνπλ δηάξθεηα δσήο ζην
γπλαηθείν ζώκα 3 κέξεο θαη ηα σάξηα 24 ώξεο…………………………………………………….
(δ) Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη από ηελ 1ε κέρξη ηελ 5ε κέξα ηνπ
θαηακήληνπ θύθινπ θαη λα εμεγήζεηε πώο πξνθαιείηαη.

(2,5)

… i. Έκκπλε ξύζε ……………………………………………………………………………………
….ii. Με ηε κείσζε παξαγσγή ηεο νξκόλεο πξνγεζηεξόλεο θαη ηεο νηζηξαδηόιεο……………
πξνθαιείηαη θαηαζηξνθή ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο…………………………………………..
(ε)Η Έιελα έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν δηάξθεηαο 32 εκεξώλ. Η ηειεπηαία έκκελε ξύζε
ηεο εκθαλίζηεθε ζηηο 22 Μαΐνπ. Πόηε ζα γίλεη ε σνζπιαθηνξεμία;
(0,5)
......................................................9ε κέξα ηνπ Ινπλίνπ ………………………………………….
(ζη)(i)Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηεο γπλαίθαο;
(0,5)
......................................................... Οηζηξαδηόιε...................................................................
(ii) Nα αλαθέξεηε δύν από ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ.

(1)

.................... Η δηάπιαζε ηεο ιεθάλεο………………………………………………………………
………………Η ηξηρνθπία ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ……………………………………………..
(δ) Να αλαθέξεηε δύν κεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα
γπλαίθα.

(1)

............... Γηάθξαγκα…………………………………………………………………………………
………… Δλδνκήηξην ζπείξακα…………………………………………………………………….
(ε) Να αλαθέξεηε δύν πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζην λενγέλλεην ζηε
πεξίπησζε πνπ ε έγθπνο θαπλίδεη.

(2)

…η) Δκπνδίδεη ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ κε απνηέιεζκα ην λενγέλλεην λα έρεη
ιηγόηεξν βάξνο από ην θαλνληθό θαη ειαηησκαηηθή αλάπηπμε αξγόηεξα. ηη) Δπαίζζεην ζηηο
αξξώζηηεο, θαηά ηηο πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπ……………………………………………
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Δρώηεζε 8
(α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:
(i)Οκόιογατρωκαηοζώκαηα:..... Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζε
θάζε ζσκαηηθό θύηηαξν ελόο νξγαληζκνύ πνπ είλαη αλά δύν όκνηα σο πξνο ην κέγεζνο, ηε
κνξθή θαη ηνλ ηύπν ησλ γελλεηηθώλ πιεξνθνξηώλ..........................................................(1,5)
(ii) Γολόησπος: ....... Γνλόηππνο είλαη ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ πνπ έρεη έλα άηνκν...........(1)
(β)Αλ δηαζηαπξώζνπκε θπηά γαξπθαιιηάο πνπ θάλνπλ θόθθηλα γαξύθαιια, κε θπηά πνπ
θάλνπλ ιεπθά γαξύθαιια, όιοη νη απόγνλνη πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ F1, θάλνπλ
ξνδόρξσκα άλζε.
(i)Πνηνο είλαη ν ηύπνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε;
…………………… Δλδηάκεζε θιεξνλνκηθόηεηα…………………………………………….. (0,5)
(ii)Να ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν θαη λα θάλεηε ηελ πην πάλσ
δηαζηαύξσζε.
Γνλόηππνη (P):

....................ΠΠ...............

(1)

Γακέηεο: .............................................Κ............................................Π.................

(1)

............ΚΚ...........Υ

Γνλόηππνη F1:..................................................ΚΠ.............................................................(0,5)
(iii)Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel επαιεζεύεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαζηαύξσζεο; Να
ηνλ δηαηππώζεηε:
(2)
......... Α’ λόκνο ηνπ Mendel ε νκνηνκνξθίαο.

Ο λόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο ιέεη όηη από ηε

δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ αηόκσλ πνπ δηαθέξνπλ ζ’έλα ραξαθηήξα πξνθύπηνπλ εηεξόδπγα
άηνκα νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο……………………………………………………………………..
(γ) Μηα ζειπθή δξνζόθηια (κύγα) κε καύρο ζώκα, δηαζηαπξώζεθε κε αξζεληθή κε θαθέ
ζώκα. Όινη νη απόγνλνη ηνπο, δειαδή εγεληάF1, πξνθύςαλ κε καύρο ζώκα. Από ηε
δηαζηαύξσζε κεηαμύ αηόκσλ ηεο F1, πξνθύςαλ ζηελ F2 γεληά,208δξνζόθηιεο κε καύξν
ζώκα θαη 69 κε θαθέ ζώκα.
(i)Πνηνο είλαη ν ηύπνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ζηε πεξίπησζε απηή;
................. Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα .........................................................................(0,5)
(ii)Να ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν.
(0,5)
……… M→καύξν ρξώκα (επηθξαηέο γνλίδην κε θεθαιαίν γξάκκα)…………………………..
………. κ→θαθέ ρξώκα (ππνιεηπόκελν γνλίδην κε ην αληίζηνηρν κηθξό γξάκκα)……………
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(iii)Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ ηεο πρώηεςδηαζηαύξσζεο.

(1)

Γνλόηππνο ζειπθήο δξνζόθηιαο:... Μκ...... Γνλόηππνο αξζεληθήο δξνζόθηιαο:.... Μκ......
(iv)Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο F1:
Γνλόηππνη (F1):

.........Μκ............

Υ

..............Μκ.......

(1)

Γακέηεο: ................Μ …….κ........................................................Μ......κ………................ (1)
Γνλόηππνη F2:....... ΜΜ,…….. ..Μκ,……………Μκ, ……………..κκ….............................. (1)
Φαηλόηππνη F2:.....καύξν …….. καύξν………..κάπξν……………θαθέ……………………. (1)
(v) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel επαιεζεύεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο
δηαζηαύξσζεο; Να ηνλ δηαηππώζεηε:

(1,5)

........... 1. Β’ λόκνο ηνπ Mendel ή δηαρσξηζκνύ…………………………………………………..
2. Ο λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ αλαθέξεη όηη θαηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ
ηεο F1 γελεάο εκθαλίδνληαη ραξαθηήξεο πνπ είραλ αλακεηρζεί
πξνεγνπκέλσο………………

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

Δηζεγεηέο:

Η Γηεπζύληξηα

Μαξίλα Μηραήι Β.Γ.Α.
Μαξία Υαηδεπέηξνπ Β.Γ.

Μαξία Υαηδεγηάλλε

Μαξία Μηηή
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ
ρνιηθή ρξνληά 2013-2014

ΒΑΘΜΟ: ________________
ΟΛΟΓΡΑΦΩ: _____________
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ______________

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
Ηκεξνκελία: 5.6.2014

Ώξα: 7.45 π.κ.

Γηάξθεηα: Υεκεία-Φπζηνγλσζηηθά: 2 ώξεο
Ολνκαηεπώλπκν: __________________________ Σκήκα:_____ Αξ:____
ΟΓΗΓΙΔ:

Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο.
Σν γξαπηό απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο.

ΜΔΡΟ Α΄
Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε
πέληε (5) κνλάδεο.
1. Να

κειεηήζεηε

ην

ζρεδηάγξακκα

ηνπ

γπλαηθείνπ

αλαπαξαγσγηθνύ

ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηπιαλέο δειώζεηο. Δίπια από θάζε δήισζε λα γξάςεηε
ηνλ αξηζκό πνπ ηαηξηάδεη.

(5.0κ)
Εθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ: 1
Εθεί γίλεηαη ε εκθύηεπζε ηνπ εκβξύνπ: 3
Εθεί

γίλεηαη

ε

εθζπεξκάησζε

θαηά

ηε

ζεμνπαιηθή επαθή: 5
Εθεί παξάγνληαη ηα σάξηα: 2
Γηαζηέιιεηαη θαηά ηνλ ηνθεηό γηα λα επηηξαπεί
ε έμνδνο ηνπ εκβξύνπ: 4

2. Η μυωπία είλαη κηα αλσκαιία ησλ καηηώλ, όπνπ ην άηνκν βιέπεη θαζαξά ηα
θνληηλά αληηθείκελα, αιιά ζνιά εθείλα πνπ βξίζθνληαη πην καθξηά, θη έηζη
αλαγθάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί εηδηθά γηαιηά.

Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ ζπρλή

θαηάζηαζε, πνπ νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη θιεξνλνκηθή θαη
νθείιεηαη ζε επηθξαηέο γνλίδην.

Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Μ ην γνλίδην γηα ηε

κπσπία θαη κ ην γνλίδην γηα θαλνληθή όξαζε, λα γίλεη ε δηαζηαύξσζε πνπ δίλεηαη
ζηελ επόκελε ζειίδα.
1

Παηξηθή γεληά (P):
Γακέηεο:

♂

MM

Φαηλνηππηθή αλαινγία:

κκ

Μ

κ

1ε ζπγαηξηθή γεληά (F1):
Γνλνηππηθή αλαινγία:

♀

x
Μκ
100% Μκ

όινη νη απόγνλνη (100%) κε κπσπία

(5.0κ)

3. Τν αθόινπζν ζρεδηάγξακκα δείρλεη κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο
ελόο άληξα πνπ πάζρεη από κηα πάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ.
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4.

(4.0κ)

1. ζπεξκαηηθόο πόξνο
2. επηδηδπκίδα
3. όξρηο
4. όζρεν
(β) Η πάζεζε από ηελ νπνία πάζρεη ν
άληξαο απηόο νλνκάδεηαη θξπςνξρία θαη
αλ δελ ζεξαπεπηεί έγθαηξα κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζηεηξόηεηα/ππνγνληκόηεηα .
(1.0κ)

ΜΔΡΟ Β΄
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύν (2) από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
1. Η Μαξία γέλλεζε ηξίδπκα: δύν παλνκνηόηππα αγνξάθηα θη έλα θνξηηζάθη. Σηελ
εηθόλα θαίλνληαη ηα ηξίδπκα απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο.
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-3.

(1.5κ)

1. ακληαθόο ζάθνο
2. πιαθνύληαο
3. νκθάιηνο ιώξνο
(β)

Πόζα

ζπλνιηθά,

σάξηα
γηα

ηξίδπκα απηά; 2

2

λα

γνληκνπνηήζεθαλ
δεκηνπξγεζνύλ

ηα

(1.0κ)

(γ) Να πεξηγξάςεηε πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα δύν παλνκνηόηππα αγνξάθηα.

(2.0κ)

(Καη ηα 2 σάξηα ηεο γπλαίθαο απηήο γνληκνπνηήζεθαλ από δύν μερσξηζηά
ζπεξκαηνδσάξηαθαη δεκηνπξγήζεθαλ 2 δπγσηά.) /

Ωζηόζν, έλα από απηά,

θαηά ηε δηαδηθαζία δηαίξεζήο ηνπ, ηπραία ρσξίζηεθε ζε δύν κέξε / ηα νπνία
εμειίρζεθαλ ζε 2 παλνκνηόηππνπο νξγαληζκνύο (ηα αγνξάθηα).
(δ) Όηαλ ε Μαξία ήηαλ 18 ρξνλώλ, δηόξζσζε ηε κεγάιε κύηε ηεο κε πλαζηική
εγχείρηζη. Όηαλ ήηαλ έγθπνο πίζηεπε όηη ην θνξηηζάθη πνπ ζα γελλήζεη, ζα έρεη ηε
κηθξή κύηε πνπ έρεη ηώξα. Ο γηαηξόο εμήγεζε ζηε Μαξία όηη απηό ήηαλ ιάζνο. Τη
κπνξεί λα είπε ν γηαηξόο ζηε Μαξία γηα λα ηελ πείζεη;

(1.0κ)

Πξέπεη λα ηεο είπε όηη ην κέγεζνο ηεο κύηεο είλαη θιεξνλνκηθόο ραξαθηήξαο θη
έηζη ε θόξε ηεο είρε πιθανότητα λα θιεξνλνκήζεη ηε κεγάιε ηεο κύηε. Η λέα
κύηε πνπ απέθηεζε κέζσ ηεο πιαζηηθήο εγρείξεζεο είλαη θάηη επίθηεην ην
νπνίν δελ θιεξνλνκείηαη ζηνπο απνγόλνπο. (Δπίζεο εθόζνλ δελ μέξνπκε ην
κέγεζνο ηεο κύηεο ηνπ παηέξα δελ κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε ην κέγεζνο ηεο
κύηεο ηνπ παηδηνύ.)
(ε) Γηα λα κείλεη ε Μαξία έγθπνο, έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε εμσζσκαηηθή
γνληκνπνίεζε, γηαηί από ηα ζπεξκαηνδσάξηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο απνπζίαδαλ ηα
αθξνζώκαηα.

Να εμεγήζεηε γηαηί ν άληξαο απηόο παξνπζίαζε πξόβιεκα

ππνγνληκόηεηαο.

(2.0κ)

(Σν αθξόζσκα είλαη έλα νξγαλίδην ζηελ θεθαιή ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ) ην
νπνίν πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα. / Σα έλδπκα απηά βνεζνύλ ην ζπεξκαηνδσάξην
λα δηαζπάζεη ην πξνζηαηεπηηθό πεξίβιεκα ηνπ σαξίνπ, ώζηε λα εηζέιζεη ζε
απηό.
(ζη) Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα θπζηνινγηθό ζπεξκαηνδσάξην.
i.

Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ 1-6.

(1.5κ)
1. νπξά
2. απρέλαο
3. κηηνρόλδξηα
4. θεθαιή
5. αθξόζσκα
6. ππξήλαο

ii.

Τν ζπεξκαηνδσάξην έρεη πνιύ κεγάιν αξηζκό νξγαληδίσλ κε αξηζκό 3 ζε
ζρέζε κε ην κέγεζόο ηνπ. Να εμεγήζεηε ην θαηλόκελν απηό.

(1.0κ)

Σα κηηνρόλδξηα (#3) είλαη ηα νξγαλίδηα όπνπ παξάγεηαη ελέξγεηα / γηα ηελ
θίλεζε (ηεο νπξάο) ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πξνο ην σάξην.
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2. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ είλαη ζρεηηθέο κε ηα δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο
πνπ ππάξρνπλ: ηε κίησζε θαη ηε κείσζε.
(α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα αλαγλσξίζεηε πνην είδνο
θπηηαξηθήο δηαίξεζεο απεηθνλίδεηαη ζην Α θαη πνην ζην Β.

Α: Μείσζε

Β: Μίησζε

(1.0κ)

(β) Αλ ηα πην πάλσ θύηηαξα αλήθνπλ ζε άνθρωπο, πόζα ρξσκαηνζώκαηα
ππάξρνπλ ζηα εμήο θύηηαξα;

(3.0κ)

Μεηξηθό θύηηαξν: 46
Θπγαηξηθά θύηηαξα α: 23

Θπγαηξηθά θύηηαξα β: 46

(γ) Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο, ε μίτωση ή ε μείωση, γίλεηαη ζε θαζεκηά από
ηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο;

(1.5κ)

i.

Ο Μηράιεο είλαη έθεβνο θαη ψηλώνει: κίησζε

ii.

Οη πιεγέο ηνπ Κώζηα, ν νπνίνο είρε ηξαπκαηηζηεί ζε αηύρεκα, άξρηζαλ λα
επουλώνονηαι: κίησζε

iii.

Σηηο σνζήθεο ηεο 20-ρξνλεο Ειέλεο, θάζε 28 εκέξεο, ωριμάζει ένα γεννηηικό
κύηηαρο: κείσζε

(δ) Η παξαγσγή γελλεηηθώλ θπηηάξσλ είλαη απνηέιεζκα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.
Να κειεηήζεηε ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν πνπ απεηθνλίδεηαη πην θάησ.
i.

Τν ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη σάξην .
Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ 1-4.

ii.

1. δειαηηλώδεο πεξίβιεκα
2. ππξήλαο
3. θπηηαξόπιαζκα (κε ιεθηζίλε)
4. θπηηαξηθή κεκβξάλε
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(0.5κ)
(1.0κ)

iii.

Όηαλ ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν ζπλελσζεί κε ην αξζεληθό γελλεηηθό
θύηηαξν, ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη γνληκνπνίεζε θαη ην λέν θύηηαξν πνπ
παξάγεηαη νλνκάδεηαη δπγσηό.

iv.

(1.0κ)

Τν λέν θύηηαξν αξρίδεη λα δηαηξείηαη κε δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο γηα λα δώζεη ηα
θύηηαξα ηνπ λένπ νξγαληζκνύ. Η θπηηαξηθή δηαίξεζε πνπ γίλεηαη εδώ είλαη
ε κίησζε.

v.

(1.0κ)

Τα ζειπθά θαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα έρνπλ πνιιέο δηαθνξέο. Να
γξάςεηε κηα από απηέο:

(1.0κ)

Σν ζπεξκαηνδσάξην (αξζεληθό) είλαη κηθξόηεξν από ην σάξην (ζειπθό).
3. Οη αθόινπζεο εξσηήζεηο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ρξσκαηνζώκαηα θαη ηα γνλίδηα
πνπ πεξηέρνπλ.
(α) Να κειεηήζεηε ηνπο πην θάησ θαξπόηππνπο Α θαη Β.
Ο

i.

θαξπόηππνο

Β

αλήθεη

ζηνλ

άλζξσπν, ελώ ν θαξπόηππνο Α αλήθεη
ζηνλ πνληηθό.
Τα

ii.

θπιεηηθά

(1.0κ)
ρξσκαηνζώκαηα

ζην

άηνκν Β είλαη ΥΤ, άξα ην άηνκν απηό
έρεη θύιν αξζεληθό.
Σηνλ

iii.

πνληηθό

(1.0κ)
ηα

θπιεηηθά

ρξσκαηνζώκαηα είλαη ην 20° δεύγνο.
(1.0κ)

(β) Πάλσ ζην 11ν δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ βξίζθεηαη θαη ην γνλίδην
πνπ ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηεο κειαλίλεο. Τν γνλίδην απηό είλαη επηθξαηέο σο πξνο
ην αιιειόκνξθό ηνπ πνπ θαζνξίδεη ηελ απνπζία ηεο κειαλίλεο.

Η πάζεζε πνπ

πξνθαιείηαη ζηα άηνκα πνπ είλαη νκόδπγα γηα ην ππνιεηπόκελν γνλίδην,
νλνκάδεηαη αιθηζκόο. Ο αιθηζκόο δεν εκθαλίδεηαη μόνο ζηνπο αλζξώπνπο, αιιά
θαη ζε δηάθνξα δώα, όπσο ηνπο πνληηθνύο.
i.

Τη ρξώκα ζα έρεη ην ηξίρσκα ελόο αιθηθνύ πνληηθνύ; άζπξν

ii.

Τη ρξώκα ζα έρεη ε ίξηδα ησλ καηηώλ ελόο αιθηθνύ πνληηθνύ; θόθθηλε
(1.0κ)

iii.

Ο Χξίζηνο θαη ε Μαξίλα είλαη δεπγάξη. Είλαη θαη νη δύν εηεξόδπγνη γηα ην
γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηεο κειαλίλεο. Να ππνινγίζεηε ηελ
πηζαλόηεηα ην δεπγάξη απηό λα θάλεη παηδί κε αιθηζκό, δείρλνληαο ηε
ζρεηηθή δηαζηαύξσζε ζηνλ θελό ρώξν ζηελ επόκελε ζειίδα.
5

Δηαζηαύξσζε


Γνλείο (P):



Γακέηεο:



Παηδηά (F1):

(5.5κ)


♂

Αα



x



♀

Α, α
♂
♀
Α
α

Αα (1.0κ)

Α, α (2.0κ)

Α

α

ΑΑ (0.5κ)

Αα (0.5κ)

Αα (0.5κ)

Αα (0.5κ)

 ζπκβνιηζκνί: (0.5κ)
Πηζαλόηεηα γηα παηδί κε αιθηζκό: 25%

(0.5κ)

ΜΔΡΟ Γ΄
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε κία (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1. Η θύξηα αηκνζθαηξίλε ζηνλ ελήιηθα είλαη ε αηκνζθαηξίλε Α, ε νπνία
απεηθνλίδεηαη πην θάησ.
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 θαη 2.

(2.0κ)

1. πξσηετληθέο αιπζίδεο α
2. αίκε
(β) Τν κόξην κε αξηζκό 2 πεξηέρεη θαη ην
κέηαιιν

ζίδεξν,

πάλσ

ζην

νπνίν

πξνζδέλεηαη ην νμπγόλν, γηα λα κεηαθεξζεί
κέζα ζηνλ νξγαληζκό.

(2.0κ)

(γ) Η παξαγσγή ησλ αιπζίδσλ ηεο αηκνζθαηξίλεο ειέγρεηαη από γνλίδηα.

Τν

γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ παξαγσγή ησλ αιπζίδσλ β είλαη επηθξαηέο θαη
ζπκβνιίδεηαη κε Θ.
i.

Τν γνλίδην γηα κε παξαγσγή ησλ αιπζίδσλ β είλαη ππνιεηπόκελν θαη
ζπκβνιίδεηαη κε ϑ.

ii.

(2.0κ)

Ο Τάθεο έρεη β-ζαιαζζαηκία. Παληξεύεηαη ηελ Άλλα, κηα γπλαίθα πγηή,
ηεο νπνίαο όκσο ν παηέξαο είρε β-ζαιαζζαηκία.

Αθνύ δείμεηε ηε

δηαζηαύξσζε αλάκεζα ζηνλ Τάθε θαη ηελ Άλλα, ζηνλ θελό ρώξν ζηελ
επόκελε ζειίδα, λα ππνινγίζεηε ηηο πηζαλόηεηεο πνπ δεηνύληαη.
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Δηαζηαύξσζε:


Γνλείο (P):



Γακέηεο:



Παηδηά (F1):

(6.0κ)


♂

ϑϑ





x

ϑ

♀

Θϑ (2.0κ)

Θ, ϑ (1.5κ)
Θϑ

ϑϑ

(2.0κ)

ζπκβνιηζκνί (0.5κ)
Πηζαλόηεηα γηα παηδί κε β-ζαιαζζαηκία: 50%

(0.5κ)

Πηζαλόηεηα γηα παηδί θνξέα ηεο β-ζαιαζζαηκίαο: 50%

(0.5κ)

Πηζαλόηεηα γηα παηδί νκόδπγν πγηέο: 0%

(0.5κ)

iii.

Όηαλ δηαζηαπξώζνπκε δύν άηνκα εηεξόδπγα γηα ηε β-ζαιαζζαηκία, ε
πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε ηελ πάζεζε είλαη 25% . Ο λόκνο ηνπ
Μέληει πνπ ηζρύεη γηα ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν 2νο, ή λόκνο ηνπ
δηαρσξηζκνύ.

(1.5κ)

2. Οη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξκνληθό έιεγρν ζηνλ άληξα θαη ηε γπλαίθα.
(α) Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρεδηάγξακκα πην θάησ, λα ζπκπιεξώζεηε ηα δύν θελά.
(2.0κ)

Ωρξηλνηξόπνο (LH)

πεξκαηνδσαξίσλ

α)
(β) Έλαο ξόινο ηεο ηεζηνζηεξόλεο ζηνλ άληξα είλαη ε αλάπηπμε ησλ
δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ.
i.

Να γξάςεηε έλα από απηά: κπηθή αλάπηπμε

ii.

Να γξάςεηε έλα δεπηεξεύνλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα:
αλάπηπμε καζηώλ

iii.

(0.5κ)
(0.5κ)

Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε γπλαίθα; Η νηζηξαδηόιε
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(1.0κ)

(γ) Ο πην θάησ πίλαθαο είλαη ζρεηηθόο κε ηνλ νξκνληθό έιεγρν ζηε γπλαίθα. Να ην
κειεηήζεηε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα 7 θελά.
Οξκόλε

(7.0κ)
Μέξνο παξαγσγήο

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο νξκόλεο

(1) σνζπιαθηνηξόπνο
(FSH)

ηεο νξκόλεο

Ωξίκαλζε σαξίσλ

(2) ππόθπζε
Τν αλαπηπζζόκελν

Παξάγεηαη θαζόιε ηε δηάξθεηα

(3) νηζηξαδηόιε

σνζπιάθην θαη ην

ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ

σρξό ζσκάηην

Παξάγεηαη κόλν θαηά ην 2ν κηζό
ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ θαη

(4) πξνγεζηεξόλε

(5) σρξό

βνεζά ζηε ζπλέρηζε ηεο

ζσκάηην

πάρπλζεο ηνπ ελδνκεηξίνπ
(6) ξήμε σνζπιαθίνπ (θαη
Ωρξηλνηξόπνο (LH)

κεηαηξνπή ηνπ ζε σρξό

(7) ππόθπζε

ζσκάηην)
(δ) Πην θάησ θαίλεηαη έλαο ππνζεηηθόο θαηακήληνο θύθινο 28 εκεξώλ.

i.

Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε κε απιά ιόγηα ηα γεγνλόηα πνπ
ζπκβαίλνπλ θαηά ην δηάζηεκα Α θαη ζην ζεκείν Β.
Ολνκαζία

Α

Β

ii.

Έκκελε ξύζε
(πεξίνδνο) (0.5μ)
Ωνζπιαθηνξξεμία
(0.5μ)
Πνηεο

εκέξεο

(3.0κ)

Πεξηγξαθή
Σν βιελλνγόλν ηεο κήηξαο θαηαζηξέθεηαη θαη
απνβάιιεηαη, αλ δελ γίλεη γνληκνπνίεζε (1.0μ)
Σν σνζπιάθην ζπάδεη θαη ην ώξηκν σάξην
απειεπζεξώλεηαη ζηνλ σαγσγό

ηνπ

θύθινπ

απηνύ

ζεσξνύληαη

σο

νη

(1.0μ)
πην

γόληκεο;

Από ηελ 11ε-16ε

(1.0κ)

Οη Εηζεγήηξηεο:

Νηίζθνο Αιέμηνο

Μαξία Τηγγηξίδνπ
Ειίλα Αγαζαγγέινπ

Δηεπζπληήο
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ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ: 2013-2014

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΑΞΗ: Α΄
ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΕΣ

Ονοματεπώνυμο: ...........................................................Τμιμα: ..... Αρικμόσ: ......
Βακμόσ: …………... Ολογράφωσ: ……...................... Υπογραφι: ............................
Οδθγίεσ:
α) Να γράφετε με μελάνι μαφρο ι μπλε.
β) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ.
γ) Οι ενδείξεισ των ςχθμάτων να ςυμπλθρϊνονται ςτο χϊρο που δίδεται γι αυτό το ςκοπό.
δ) Να ςυμμορφϊνεςτε πρόκυμα με τισ οδθγίεσ των επιτθρθτϊν.
ε) Θ ΔΟΛΙΕΤΘ ΣΙΜΩΡΕΙΣΑΙ ΑΤΣΘΡΑ

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρθ, το ΜΕΟΣ Α΄, το Μζροσ Β΄ και το Μζροσ
Γ΄. Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από δζκα (10) ςελίδεσ.
ΜΕΟΣ Α΄.
Να απαντιςετε ΣΕ ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ. Κάκε ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5)
μονάδεσ.
1. α. Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του ωαρίου 1 μζχρι 3.
1

(μ. 1,5)

2
1

Ηελατινϊδεσ περίβλθμα

2

Πυρινασ

3

Κυτταρόπλαςμα

3

β. ε ποιο μζροσ του ωαρίου ςυναντοφμε τθ λεκικίνθ και ποιοσ είναι ο κυριότεροσ ρόλοσ τθσ;
Μζροσ: ……Κυτταρόπλαςμα………………………………………………………………………………………………(μ.0,5)
1

Ρόλοσ: …Είναι κρεπτικι ουςία που κα χρθςιμοποιθκεί από το ηυγωτό κατά τισ πρϊτεσ διαιρζςεισ
του..

(μ. 1)

γ. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά διαφορζσ ςτα γεννθτικά κφτταρα του
ανκρϊπου.
(μ.2)
Διαφορζσ

Ωάριο

Σπερματοηωάριο

Ωσ προσ το ςχιμα:

ςφαιρικό

Επιμικεσ ι υδροδυναμικό

Ωσ προσ τθν κινθτικότθτα:

Ακίνθτο ι κινείται

Ευκίνθτό ι κινείται ενεργθτικά

πακθτικά
2. το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα φαίνεται ζνα ηεφγοσ ομολόγων χρωματοςωμάτων με κάποια από
τα γονίδια τουσ. Αν ιςχφουν:
Τπόμνθμα
Α:μαφρα μαλλιά
α:ξανκά μαλλιά
Β: αναδίπλωςθ τθσ γλϊςςασ
β: μθ αναδίπλωςθ τθσ γλϊςςασ
Γ :καςτανά μάτια
γ: πράςινα μάτια

α. Με βάςθ μόνο το ςχεδιάγραμμα των ομολόγων χρωμοςωμάτων να γράψετε:
i. Ποια είναι τα επικρατι γονίδια του ατόμου;

(μ. 1)

…Α, Β, Γ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii. Για ποιο χαρακτθριςτικό το άτομο είναι ετερόηυγο;

(μ. 1)

…Χρϊμα των μαλλιϊν……………………………………………………………………………………………………………..
β. Αφοφ μελετιςετε τα πιο πάνω ομολόγα χρωματοςϊματα, να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω
πίνακα.

(μ. 3)
Χαρακτθριςτικά

Γονότυποσ

Φαινότυποσ

Χρϊμα μαλλιϊν

Αα

Μαφρα μαλλιά

Χρϊμα ματιϊν

γγ

Πράςινα μάτια

Αναδίπλωςθ γλϊςςασ

ΒΒ

Ικανότθτα αναδίπλωςθσ γλϊςςασ

2

3. α. Να γράψετε 2 διαφορζσ ανάμεςα ςτθ μίτωςθ και τθ μείωςθ.
Μίτωςθ

(μ. 2)
Μείωςθ

Αφορά ςωματικά κφτταρα

Αφορά γεννθτικά κφτταρα

Απλι διαίρεςθ

Διπλι διαίρεςθ

Παράγονται 2 κφτταρα

Παράγονται 4 κφτταρα

Σα παραγόμενα κφτταρα ζχουν

Σα παραγόμενα κφτταρα ζχουν απλοειδι

διπλοειδι αρικμό χρωματοςωμάτων

αρικμό χρωματοςωμάτων (n=23)

(n=46)

β. Πόςα χρωματοςϊματα υπάρχουν ςε ζνα:

(μ. 1)

i. ςπερματοηωάριο άνδρα. …………23……………………..
ii. ανκρϊπινο μυϊκό κφτταρο ………46………………..
γ. το κείμενο που ακολουκεί υπάρχουν δυο λάκθ. Αφοφ τα εντοπίςετε:
i . να τα υπογραμμίςετε, και ii. να ξαναγράψετε ςωςτά το κείμενο.

(μ. 2)

«Ο Ιάςωνασ ζχει τραυματίςει το πόδι του ςτο ποδόςφαιρο. Σα κφτταρα τθσ πλθγισ κα
αναπλθρωκοφν με μείωςθ, όπωσ γίνεται όταν παράγονται κφτταρα για τθν ανάπτυξθ του. Ενϊ
για τθν τθ παραγωγι των ςπερματοηωαρίων του χρθςιμοποιείται θ μίτωςθ».

«Ο Ιάςωνασ ζχει τραυματίςει το πόδι του ςτο ποδόςφαιρο. Σα κφτταρα τθσ πλθγισ κα
αναπλθρωκοφν με ΜΙΣΩΘ όπωσ γίνεται όταν παράγονται κφτταρα για τθν ανάπτυξθ του. Ενϊ
για τθν τθ παραγωγι των ςπερματοηωαρίων του χρθςιμοποιείται θ ΜΕΙΩΘ».

ΜΕΟΣ Β΄.
Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςε δφο (2) από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ. Θ κάκε ορκι απάντθςθ
βακμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ.
Ερώτθςθ 1:
α. Σο ςπζρμα αποτελείται από ςπερματοηωάρια και εκκρίματα.
3

Να αναφζρετε (2) δφο όργανα (αδζνεσ), τα οποία παράγουν αυτά τα εκκρίματα.
1. .....προςτάτθσ αδζνασ.....

(μ. 2)

2. ...ςπερματοδόχεσ κφςτεισ.....

β. Να γράψετε (2) δφο δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτον άντρα.

(μ. 2 )

1. ...ζντονθ τριχοφυΐα ςτο πρόςωπο και ςε άλλα μζρθ του ςϊματοσ ………
2. ...χοντρι φωνι……
γ. Να αναφζρετε ποια ορμόνθ είναι υπεφκυνθ για τθν ανάπτυξθ των δευτερευόντων φυλετικϊν
χαρακτθριςτικϊν ςτον άντρα.

(μ. 1)

..........τεςτοςτερόνθ......

δ. Τπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι/τρόποι αντιςφλλθψθσ. Να αναφζρετε:


ζνα (1) χθμικό μζςο αντιςφλλθψθσ: ……αντιςυλλθπτικό χάπι……



ζνα (1) μθχανικό μζςο αντιςφλλθψθσ: ……προφυλακτικό…..

(μ. 2 )

ε. ασ δίνεται το ακόλουκο ςχεδιάγραμμα ςε ςχζςθ με το γεννθτικό ςφςτθμα του άνδρα.
Να δθλϊςετε τι παριςτάνουν τα μζρθ με τισ ενδείξεισ 1-5.

(μ. 2,5)

1

Όρχισ

2

Επιδιδυμίδα

3

Πζοσ

4

περματικόσ πόροσ

5

Προςτάτθσ αδζνασ

ςτ. ε ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άντρα, παράγονται τα
ςπερματοηωάρια;

(μ. 0,5)

...........ςπερματικά ςωλθνάρια των όρχεων ι όρχεισ.............................................................................
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Ερώτθςθ 2.
Διαςταυρϊνουμε ετερόηυγεσ τριανταφυλλιζσ με μωβ άνκθ. Σο γονίδιο για το μωβ χρϊμα άνκουσ
(Μ) είναι επικρατζσ ζναντι του γονιδίου για το λευκό χρϊμα (μ).
α. Να κάνετε τθ διαςταφρωςθ.
Διαςταφρωςθ:

(μ. 3)

Γονείσ:
Γαμζτεσ:

Απόγονοι (γονότυποι):
Φαινότυποσ:

…Μμ………………

Χ

……Μμ……………

……Μ, μ ………………………Χ……………Μ, μ…………..……………..

………
………

ΜΜ

Μμ

Μμ

μμ ………………..

μωβ

μωβ

μωβ

λευκό ………

β. Να γράψετε τθ φαινοτυπικι αναλογία (ποςοςτό) των απογόνων.
.……………3/4 (75%) μωβ

1/ 4 (25%) λευκά

(μ. 1)

………………..

γ. i. Ποιοσ νόμοσ του Mendel ιςχφει ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ;
…………Ο δεφτεροσ (του διαχωριςμοφ)………………………… (μ. 1)

ii. Να τον διατυπϊςετε.

(μ. 2)

….Από τθ διαςταφρωςθ ατόμων τθσ πρϊτθσ κυγατρικισ γενιάσ (ετερόηυγων ωσ προσ ζνα
χαρακτιρα) ςτθ δεφτερθ κυγατρικι γενιά διαχωρίηονται οι χαρακτιρεσ που αναμίχκθκαν
προθγουμζνωσ…..

δ. Να εξθγιςετε τουσ όρουσ:
i. γονίδιο: ………Μικρά τμιματα (DNA) των χρωματοςωμάτων κακζνα από τα οποία κακορίηει και
ζναν κλθρονομιςιμο χαρακτιρα μζςω ελζγχου του τφπου των πρωτεϊνϊν των κυττάρων…….
(μ. 1)
ii. αλλθλόμορφα γονίδια:
………Σα δφο αντίςτοιχα γονίδια ενόσ ηεφγουσ ομολόγων χρωματοςωμάτων που ελζγχουν τον ίδιο
χαρακτιρα ……… (μ. 1)
iii. επίκτθτα χαρακτθριςτικά:
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……Σα χαρακτθριςτικά που αποκτά ζνα άτομο κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του π.χ μια ουλι………..
(μ. 1)
Ερώτθςθ 3:
Από τθ διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου γαλάηιου παπαγάλου με ζνα ομόηυγο κόκκινο παπαγάλο
προζκυψαν ςτθν παπαγαλάκια με κόκκινο και γαλάηιο χρϊμα ςτα φτερά ςε ποςοςτό 100%.
(Τπόδειξθ: Να ςυμβολίςετε με ( Γ ) το γονίδιο για το γαλάηιο χρϊμα και με ( Κ ) το γονίδιο για το
κόκκινο χρϊμα).
α Να κάνετε τθ διαςταφρωςθ.
Διαςταφρωςθ:

Γονείσ:

Γαμζτεσ:

Απόγονοι (γονότυποι):

(μ. 3)
……ΓΓ……………

Χ

………ΚΚ…………

……………Γ…………………… Χ ………………………Κ……………..

……………………………ΓΚ…………………………………………..

β. Να απαντιςετε τα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν τθν πιο πάνω διαςταφρωςθ.
i. Σι είδοσ γονίδια ελζγχουν τα χρϊματα ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ; .…………Ιςοδφναμα γονίδια …..

(μ. 1)
ii .Πϊσ ονομάηεται το είδοσ τθσ κλθρονομικότθτασ; …………Μωςαϊκι Κλθρονομικότθτα………………
(μ. 1)

γ. i. Ποιοσ νόμοσ του Mendel ιςχφει ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ;

(μ. 1)

……Ο πρϊτοσ νόμοσ (τθσ ομοιομορφίασ)……………

ii.Να τον διατυπϊςετε:

(μ. 2)

……Από τθ διαςταφρωςθ ομόηυγων (κακαρόαιμων) ατόμων που διαφζρουν ςε ζνα χαρακτιρα,
ςτθν πρϊτθ κυγατρικι γενιά παίρνουμε ετερόηυγα άτομα ομοιόμορφα μεταξφ τουσ……
δ. Να εξθγιςετε ποια γονίδια ονομάηονται:
i. επικρατι:
………Σα γονίδια που εκδθλϊνουν το χαρακτιρα τουσ ζναντι του αλλθλομόρφου τουσ… (μ. 1)

ii. υπολειπόμενα:
…Σα γονίδια των οποίων επικαλφπτεται θ δράςθ τουσ από αυτι του αλλθλομόρφου τουσ…. (μ. 1)
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ΜΕΟΣ Γ΄. Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςε μια (1) από τισ δφο (2) ερωτιςεισ. Θ κάκε ορκι απάντθςθ
βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ.
Ερώτθςθ 1.
α. Ο κφριοσ Ιορδάνθσ και θ κυρία Θεοδϊρα, οι οποίοι είναι υγιείσ, αποκτοφν ζνα κοριτςάκι, τθ
Δανάθ, με αλφιςμό. Να εξθγιςετε πϊσ ζγινε αυτό με τθ βοικεια διαςταφρωςθσ.
(Τπόδειξθ: Να ςυμβολίςετε με Α το κανονικό γονίδιο και με α το πακολογικό).
Γονότυποι γονιϊν
Γαμζτεσ

.……Αα…….....

Χ

(μ. 3)

……Αα………………

………Α, α…………………Χ………………… Α, α.……..……………………..

Γονότυποι παιδιϊν ………ΑΑ,
Φαινότυποι:

Αα,

Αα,

αα ………….

3 υγιι

1 αλφικό

β. Αναφζρετε (2) δφο φαινοτυπικά χαρακτθριςτικά τθσ αςκζνειασ που κα παρουςιάςει θ Δανάθ.
………Λευκό χρϊμα δζρματοσ
Λευκζσ τρίχεσ
Κόκκινθ ίριδα ςτα μάτια……..

(μ. 2)

γ. Να γράψετε (2) δφο προβλιματα που αντιμετωπίηει ζνα αλφικό άτομο.

(μ. 2)

…Πακαίνουν εφκολα εγκαφματα,
Είναι επιρρεπι ςε καρκίνο του δζρματοσ
Δυςκολεφεται θ όραςθ τουσ ςε ζντονο φωσ…
δ. Θ Δανάθ μεγαλϊνοντασ παντρεφεται το Δθμοςκζνθ ο οποίοσ είναι υγιισ, αλλά θ μθτζρα του
ιταν αλφικι. Ποια είναι θ πικανότθτα να αποκτιςουν παιδί με τθν αςκζνεια;
(Να το εξθγιςετε δείχνοντασ τθ διαςταφρωςθ)
(μ. 3)
Γονότυποι γονιϊν:

….…αα……….....

Γαμζτεσ: ……….…α……
Γονότυποι παιδιϊν:
Φαινότυποι:

Χ

………Αα……………

Χ

…….Α,

α………….

……………Αα……..……………αα…….
……υγιισ………………αλφικόσ……..

Φαινοτυπικι αναλογία /πικανότθτα: …………1 υγιισ(50%)
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1 αλφικόσ (50%)

ε. Ποια θ πικανότθτα θ Δανάθ και ο Δθμοςκζνθσ να αποκτιςουν κορίτςι; Να το δείξετε με τθν
κατάλλθλθ διαςταφρωςθ φυλοκακοριςμοφ.

Γονότυποι γονιϊν
Γαμζτεσ
Γονότυποι παιδιϊν
Φαινότυποι:

(μ. 3)

….…ΧΧ………....

Χ

Χ ………ΧΤ……………

Χ, Τ ……………..

……… …………………χ……..……

……………………

ΧΧ………………………………ΧΤ…………………………

……………………κορίτςι……………… ……………αγόρι……………

Φαινοτυπικι αναλογία (ποςοςτό): ………50% κορίτςι

50% αγόρι…………..

ςτ. Να εξθγιςετε ποια χρωμοςϊματα ονομάηονται.

(μ. 2)

αυτοςωμικά:
………… Σα χρωματοςϊματα τα οποία ζχουν ίδιο ςχιμα και μζγεκοσ και ςτα δφο φφλα ςε όλα τα
άτομα του είδουσ…
φυλετικά:
…ζνα ηεφγοσ χρωματοςωμάτων που κακορίηουν το φφλο…………..
Ερώτθςθ 2

α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-6 ςτο ςχιμα που ακολουκεί.

(μ. 3)

1 ..πλακοφντασ….
2 ...ομφάλιοσ λϊροσ.....
3 ....ζμβρυο........
4 ….μιτρα.....
5 ..αμνιακόσ ςάκκοσ......
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6...αμνιακό υγρό....

β. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του πλακοφντα κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ του εμβρφου;

(μ. 1)

...........τροφοδοτεί το ζμβρυο με οξυγόνο και κρεπτικζσ ουςίεσ που παίρνει από το αίμα τθσ

μθτζρασ .........
γ. Ποιο αποτζλεςμα κα είχε θ ανάμειξθ του αίματοσ τθσ μθτζρασ με το αίμα του εμβρφου κατά τθ
διάρκεια τθσ κφθςθσ;
(μ. 2)
.......Λόγω τθσ υψθλισ πίεςθσ που ζχει το αίμα τθσ μθτζρασ, κα προκαλοφνταν ριξθ ςτα αγγεία
του εμβρφου και κα πζκαινε το ζμβρυο. ......

δ. ε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται:

(μ. 1)

I. Θ γονιμοποίθςθ του ωαρίου:........ανϊτατο τμιμα του ωαγωγοφ...............
II. Θ ανάπτυξθ του εμβρφου:.......ενδομιτριο............
ε. Θ κυρία Χλόθ ζχει γεννιςει τρίδυμα. Είναι πολφ χαροφμενθ, κακϊσ τα δφο κοριτςάκια
μοιάηουν ςαν δυο ςταγόνεσ νερό. Σο τρίτο είναι αγόρι. Εξθγιςτε με ποιο τρόπο δθμιουργικθκαν
τα τρίδυμα.

(μ. 2)

............Ζγινε πολλαπλι ωορρθξία και γονιμοποιικθκαν 2 ωοκφτταρα από δφο διαφορετικά
ςπερματοηωάρια με αποτζλεςμα δφο ηυγωτά. Σο ζνα ηυγωτό μετά τισ πρϊτεσ κυτταρικζσ
διαιρζςεισ μοιράςτθκε ςτα δφο και ζτςι εξελίχκθκε δφο πανομοιότυπα κοριτςάκια, ενϊ το άλλο
ηυγωτό εξελίχκθκε ςτο αγόρι.
ςτ. υμπλθρϊςτε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ορμόνεσ τθσ γυναίκασ και τθ δράςθ τουσ.
ΟΜΟΝΗ

Πργανο παραγωγισ

όλοσ/Δράςθ τθσ ορμόνθσ

Προγεςτερόνθ
1.

Ωχρό ςωμάτιο

υνεχίηει τθν προετοιμαςία του
βλεννογόνου και βοθκά ςτθ διατιρθςι του

(μ.0,5)

(μ. 1)
Προκαλεί ριξθ του ωοκθλακίου και

Ωχρινοτρόποσ
2.

υπόφυςθ

μετατροπι του ςε ωχρό ςωμάτιο

(μ.0,5)

(μ. 1)
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η. Θ κ. Δζςποινα ςιμερα διάγει τθν πρϊτθ θμζρα (6/6/14) του καταμινιου κφκλου τθσ, όπωσ
φαίνεται ςτο πιο κάτω θμερολόγιο. Ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ κ. Δζςποινασ είναι 28 θμερϊν.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Κ

Δ

Τ

Τ

Ρ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ρ

Σ

Κ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Δ

Τ

Τ

Ρ

Ρ

Σ

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Με τθ βοικεια του θμερολογίου να απαντιςετε ςτα εξισ:
i. Να αναφζρετε τισ πικανζσ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ μπορεί θ κ. Δζςποινα να μείνει ζγκυοσ.
(μ. 1)
..........Από τισ 16 ζωσ τισ 21 ΙΟΤΝΙΟΤ...........................................................
ii. Να αναφζρετε τθ διάρκεια ηωισ ενόσ ωαρίου μετά τθν ωορρθξία.
........24 ϊρεσ........

(μ.0,5 )

iii. Να αναφζρετε τθ διάρκεια ηωισ ενόσ ςπερματοηωαρίου μετά τθν εκςπερμάτωςθ μζςα ςτθ
γυναίκα.
(μ. 0,5)
..........72 ϊρεσ.........

iv. Ποια μζρα, με βάςθ το θμερολόγιο, κα ξεκινιςει ο επόμενοσ καταμινιοσ κφκλοσ τθσ κ.
Δζςποινασ;
(μ. 1)
...........3 Ιουλίου........................................................................................................................................

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Οι ειςθγθτζσ :

Συντονιςτισ ΒΔ

Αγλαΐτςα Θωμά

Χαράλαμποσ Κονναρισ

αλϊμθ Χατηθκωνςταντίνου
Ο Διευκυντισ
Ανδρζασ Φιλίππου
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ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΩΡΙΩΝ ΦΩΣΗ ΠΙΣΣΑ
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 / 2014
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΣΑΞΗ: A΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 05 / 14

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ

ΥΡΟΝΟ:

1 ΩΡΑ

ΜΔΡΟΣ Α΄
Να απανηήζεηε Σ΄ΟΛΔΣ ηις ερωηήζεις.
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες.
1. (α).
1. Ωνζήθε

4. Μήηξα ή ηνηρώκαηα κήηξαο

2. Ωαγσγόο ή άιπηγγα

5. Σξάρεινο ηεο κήηξαο

3. Ωάξην

6. Κόιπνο
(6X μον. 0,5)

(β).
i.

Κόιπν

iii.

Ωνζήθε/εο

ii.

Μήηξα

iv.

Ωαγσγό ή άιπηγγα
(4X μον. 0,5)

2. (α).

(κ. 1)
Κύηηαξα

Α. Ωάξην Β. πεξκαηνδσάξην Γ.

Γηαδηθαζία Γ.

Επγσηό

Γνληκνπνίεζε
(4X μον. 0,25)

(β).
Αξηζκόο
ρξσκαηνζσκάησλ
θπηηάξνπ Α

Δίδνο θπηηαξηθήο
δηαίξεζεο πος
παπάγεηαι ηο θύηηαξν Α

Αξηζκόο
ρξσκαηνζσκάησλ
θπηηάξνπ Γ

Δίδνο θπηηαξηθήο
δηαίξεζεο πνπ
αθνινπζεί ην θύηηαξν Γ

23

Μείωση

46

Μίτωση
(4X μον. 0,25)

(γ). Γύν (2) από ηα πην θάησ:
Κύηηαξν Α
1.
2.
3.
4.
5.

Μεγάιν
Παζεηηθή θίλεζε ή δελ θηλείηαη
θαηξηθό ζρήκα
Λίγα κηηνρόλδξηα
Γε δηαζέηεη θεληξνζσκάηην

Κύηηαξν Β
Μηθξό ή κηθξνζθνπηθό
Δλεξγεηηθή θίλεζε ή θηλείηαη
Ηδηόκνξθν ή πδξνδπλακηθό ζρήκα
Πνιιά κηηνρόλδξηα
Γηαζέηεη θεληξνζσκάηην
(2X μον. 1)

1

(δ). Σν θύηηαξν Α (ην ζπεξκαηνδσάξην) έρεη αθξόζσκα ην νπνίν είλαη ιπζόζσκα θαη
πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα. Σα έλδπκα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηάζπαζε ησλ
πξνζηαηεπηηθώλ ζηξσκάησλ/πεξηβιεκάησλ ηνπ σαξίνπ θαηά ηε γνληκνπνίεζε.
(μον. 1)
3. (α). i. ην είδνο ησλ δηδύκσλ.
Α: Γηδπγσηηθά δίδπκα

B: Μνλνδπγσηηθά δίδπκα
(2X μον. 0,5)

ii. ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα, απνθιείεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ επεηδή
πξνέξρνληαη από ην ίδην δπγσηό, ην νπνίν πξνέθπςε από έλα ζπεξκαηνδσάξην θαη
έλα σάξην, άξα δηαζέηνπλ ην ίδην DNA.
(μον. 1,5)
(β). i. Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα πνπ είλαη ίδηα σο πξνο ην
ζρήκα, ην κέγεζνο, ην είδνο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηε ζέζε
ηνπ θεληξνκεξηδίνπ.
(μον. 1)
ii. Έλα (1), από ηα πην θάησ:
ΚΚ – ζζ- Μκ

(μον. 0,5)

iii.
Φαρακηηριζηικό

Γονόησπος

Φαινόησπος

ρήκα καιιηώλ

ζζ

Ίζηα καιιηά

Υξώκα καηηώλ

Μκ

Μαύξα κάηηα

(4X μον. 0,25)
ΤΔΛΟΣ Α΄ ΜΔΡΟΥΣ
ΜΔΡΟΣ Β΄
Από ηις ηρεις ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΓΥΟ.
Κάθε πλήρως ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδες.
1.(α).
1. πεξκαηνδόρνο θύζηε 4. Πένο ή ζεξαγγώδε ζώκαηα
2. πεξκαηηθόο πόξνο
5. Όξρεηο
3. Πξνζηάηεο αδέλαο
6. Όζρεν
(6X μον. 0,5)
(β). Ρόινη:
i. Δπηδηδπκίδσλ

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ (δύν έσο ηξεηο κήλεο).

ii. Οπξήζξαο


Παξαγσγή εθθξηκάησλ.

Έμνδνο ζπέξκαηνο.


Έμνδνο νύξσλ.
(4X μον. 0,5)

2

(γ). Κξπςνξρία, είλαη ε παξακνλή ηνπ ελόο θαη ησλ δπν όξρεσλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα.
Πξνθαιεί ζηείξσζε ή κε παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ, ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ
πνπ επηθξαηνύλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα (36.8 oC) ζε ζρέζε κε ην όζρεν (34-35 oC ).
Θεξαπεύεηαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κε πεξηηνκή πξηλ ηελ ειηθία ησλ 10 ρξόλσλ.
(3X μον. 0,5)
(δ). ηνλ πην θάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη νξκόλεο ηνπ άλδξα. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ ηόπν
παξαγσγήο θαη ηε δξάζε ηνπο.
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΟΡΜΟΝΖ

ΟΡΜΟΝΖ
Ωνζπιαθηνηξόπνο
(F.S.H)
Ωρξηλνηξόπνο
(L.H)
Σεζηνζηεξόλε

ΓΡΑΖ ΣΖ ΟΡΜΟΝΖ
(ΡΟΛΟ)

Τπόθπζε

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ.

Τπόθπζε

Παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο.

Όξρεηο

Α. Πξσηεύνληα ραξαθηεξηζηηθά
Β. Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά
(7X μον. 0,5)

2. (α).
1. Πιαθνύληαο

2. Οκθάιηνο ιώξνο

3. Έκβξπν

4. Ακληαθή θνηιόηεηα

5. Ακληαθό πγξό
(5X μον. 0,5)
(β). Υξεζηκόηεηα ακληαθνύ πγξνύ
Παξέρεη πξνζηαζία ζην έκβξπν από ηα δηάθνξα θηππήκαηα θαη πηέζεηο.
(2X μον. 0,5)
(γ). Κύεζε, (νξηζκόο).
Δίλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.
Γηαξθεί 9 κήλεο ή 38 εβδνκάδεο ή 280 εκέξεο.
(2X μον. 0,5)
(δ). Γύν (2) ιόγνη.

Πεπιέσει όλα ηα απαπαίηηηα θπεπηικά ζςζηαηικά πος σπειάζονηαι για
ηην ανάπηςξη ηος νεογνού.

Πεπιέσει ανηιζώμαηα ηα οποία ηο πποζηαηεύοςν καηά ηα ππώηα
ζηάδια ηηρ ζωήρ ηος από διάθοπερ αζθένειερ και μολύνζειρ.
(2X μον. 0,5)
(ε). i. Σν αγγείν Α: Φιέβα
Γπν (2) από ηα πην θάησ:
Γιπθόδε, Ακηλνμέα, Ομπγόλν ή Ο2
ii. Σν αγγείν B: Αξηεξία
Γπν (2) νπζίεο πνπ κεηαθέξεη ην αγγείν Β:
Οπξία, Ακκσλία, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή CO2.
iii. Oη νπζίεο ζα θαηαιήμνπλ από ην έκβξπν, κέζσ ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ, ζηνλ πιαθνύληα
ηεο κεηέξαο.
(7X μον. 0,5)

3

(ζη). Όηαλ ν γηαηξόο θόςεη ηνλ νκθάιην ιώξν, ζηακαηά λα γίλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ
κεηαμύ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ εκβξύνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη απόηνκε αιιαγή
ζεξκνθξαζίαο ζην ζώκα ηνπ λενγλνύ θαη αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα ζην αίκα ηνπ, θαη έηζη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο πλεύκνλεο, αξρίδεη ε θαλνληθή
αλαπλνή ηνπ λενγλνύ πνπ ζπλνδεύεηαη πάληα κε ην πξώην θιάκα.

(μον. 1)

3. (α). Δίδνο ηνπ γνληδίνπ:
Τπνιεηπόκελν γνλίδην.

(μον. 1)

(β). i. Φαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά αηόκνπ κε αιθηζκό.
Άζπξν ρξώκα δέξκαηνο
Άζπξεο ηξίρεο, (θεθαιήο, θξπδηώλ).
Κόθθηλε ίξηδα

(3X μον. 0,5)

ii. πκβνπιέο ζε έλα άηνκν κε αιθηζκό;
Να απνθεύγνπλ ηνλ ήιην.
Να απνθεύγνπλ ην έληνλν θσο.

(2X μον. 0,5)

(γ). Η. Γνλόηππνη: (Γνλίδηα Α= θπζηνινγηθό άηνκν. α= παζνινγηθό γνλίδην).
Γπλαίθα

Αα

Γνλόηππνο Παηέξαο Γπλαίθαο

αα

Άλδξα

αα
(3X μον. 0,5)

ΗΗ. Γηαζηαύξσζε
Γνλόηππνη γνλέσλ:
Γακέηεο:
Απόγνλνη: F1
Γνλόηππνη :
Φαηλόηππνη:

♂

Αα

X

αα

♀

(2X μον. 0,5)

Α

α

α

α

(4X μον. 0,5)

Αα

Αα

αα

αα

(2X μον. 0,25)

Αιθηθόο

(2X μον. 0,5)

Τγηήο ή ζηίγκα αιθηζκνύ

Πηζαλόηεηεο:
50%
50%
Δπνκέλσο ε % πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε αιθηζκό είλαη 50%.

ΤΔΛΟΣ Β΄ ΜΔΡΟΥΣ
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(μον. 0,5)

ΜΔΡΟΣ Γ΄
Από ηις δύο ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΜΙΑ.
Η ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδες.
1. (α). Οξκόλεο όπσο θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα.
Α. Ωνζπιαθηνηξόπνο Β. Ωρξηλνηξόπνο
Γ. Πξνγεζηεξόλε

Γ. Οηζηξαδηόιε
(4X μον. 0,5)

(β). Οξκόλε Α : ηόπνο παξαγσγήο:

Τπόθπζε

ξόινο: η. Αλάπηπμε σνζπιαθίνπ γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ σαξίνπ.
ηη. Αύμεζε παξαγσγήο νηζηξαδηόιεο.
Οξκόλε Γ: ηόπνο παξαγσγήο: Ωρξό ζσκάηην ή άδεην σνζπιάθην.
ξόινο: η. Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο.
ηη. παξεκπόδηζε ηεο σξίκαλζεο άιινπ σαξίνπ.
(6X μον. 0,5)
(γ). Σξία (3) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο από ηα πην θάησ:


Γηάπιαζε ιεθάλεο.



Γεκηνπξγία ή αλάπηπμε ζηήζνπο θαη γινπηώλ.



Σξηρνθπΐα ζηα γελλεηηθά όξγαλα θαη καζράιεο.



Γπλαηθεία ςπρνζύλζεζε.

(3X μον. 0,5)

(δ). Ωνζπιαθηνξξεμία είλαη: ε ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ,
ε ειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ θαη
ε κεηαηξνπή ηνπ άδεηνπ σνζπιαθίνπ ζε σρξό ζσκάηην ή αδέλα.
Γίλεηαη ηελ 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ή 14 εκέξεο πξηλ από ηελ επόκελε έκκελε
ξύζε.
(2X μον. 0,5)
(ε). i. Ζ επόκελε έκκελε ξύζε ηεο θα. Οιπκπίαο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζηηο 12 Ηνπλίνπ.
(μον. 1)
ii. Οη θξίζηκεο κέξεο ηνπ θύθινπ πνπ μεθίλεζε ζηηο 15 Μαΐνπ, αλακέλεηαη λα είλαη από ηηο
25 έσο θαη ηηο 30 Μάηνπ.

(μον. 0,5)

Ζ 28ε Μαΐνπ είλαη θξίζηκε, γηαηί ηελ 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ γίλεηαη ε σνξξεμία.
Ζ 29ε Μαΐνπ είλαη θξίζηκε, γηαηί ην σάξην δεη 24 ώξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ. Ζ 26ε
θαη 27ε είλαη θξίζηκεο, γηαηί ην ζπεξκαηνδσάξην δεη 72ώξεο κέζα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο.
Δπεηδή σνζπιαθηνξξεμία κπνξεί λα γίλεη κία κέξα κεηά ή κία κέξα πξηλ, γηα ζθνπνύο
αζθάιεηαο, ζεσξείηαη θξίζηκε ε 25ε θαη ε 30ε Μάηνπ.
Με βάζε ηα πην πάλσ θαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θξίζηκε πεξίνδνο αλακέλεηαη από
ηηο 25ε έσο θαη 29ε Μαΐνπ.
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(μον. 1,5)

iii. Γηαζηαύξσζε:
Παηξηθή γελεά (P)

♂ 44ΥΤ

:

Γακέηεο

:

Γνλόηππνη απνγόλσλ F1

22Υ

:

Πηζαλόηεηεο

Υ

22Τ

44ΥΥ

:

♀

44ΥΥ
22Υ

44ΥΥ

(2Χ μον. 0.5)
22Υ

44ΥΤ

44ΥΤ

50%

.

(4Χ μον. 0.25)

(4Χ μον. 0.25)

50%

Δπνκέλσο ε % πηζαλόηεηα λα γελλεζεί αγόξη είλαη 50%.

(μον. 0.5)

2. (α) Γηαζηαύξσζε:
Παηξηθή γελεά (P)

ΚΚ

:

Υ

(2Χ μον. 0.5)

uu

:

K

K

u

u

(μον. 1)

Γνλόηππνη απνγόλσλ F1 :

Ku

Ku

Ku

Ku

(μον. 0.5)

Γακέηεο

Φαηλόηππνη απνγόλσλ :

όια ηα πνληίθηα θαθέ ηξηρώκαηνο

(β) Ο 1νο Νόκνο ηνπ Μέληει, ν Νόκνο ηεο Οκνηνκνξθίαο.
Καηά ηη διαζηαύπωζη ομόζςγων αηόμων, (καθαπόαιμα), πος διαθέποςν ζε ένα
σαπακηηπιζηικό πποκύπηοςν εηεπόζςγα άηομα, (απόγονοι ηηρ ππώηηρ θςγαηπικήρ
γενιάρ), ομοιόμοπθα μεηαξύ ηοςρ.
(3X μον. 0,5)
(γ) Γηαζηαπξώλνπκε ηνπο θαθέ πνληηθνύο ηεο F1 γελεάο. Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη
λα βξείηε ηε γνλνηππηθή θαη ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηεο F2.
Γνλόηππνη F1
Γακέηεο

:

:

Υ

Ku
K

(2Χ μον. 0.5)

Ku

u

K

Κu ,

Ku ,

u

(4X μον. 0,5)

uu

(4X μον. 0,5)

Απόγνλνη F2:
Γνλόηππνη:
Φαηλόηππνη:
Γνλνηππηθή αλαινγία :
Φαηλνηππηθή αλαινγία :
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ΚΚ ,
Καθέ
1

, Καθέ ,

Καθέ , Λεπθό.

:

2
3

:

:

1
1

(4X μον. 0,5)
(4X μον. 0,25)
(2X μον. 0,5)

(δ). Ο 2νο Νόκνο ηνπ Μέληει, ν Νόκνο ηνπ Γηαρσξηζκνύ.
Καηά ηη διαζηαύπωζη ηων εηεπόζςγων αηόμων, (μιγάδερ) ηηρ ππώηηρ θςγαηπικήρ
γενιάρ,

εμθανίζεηαι

ο

διασωπιζμόρ

ηων

σαπακηήπων

πος

είσαν

αναμεισθεί

πποηγοςμένωρ.
(3X μον. 0,5)
(ε) Δίδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο πνπ ηζρύεη:
Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα

(μ. 0,5)

ΤΔΛΟΣ Γ΄ ΜΔΡΟΥΣ

ΤΔΛΟΣ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Μνπαΐκε Μέιπσ ΒΓ
Μηραήι Θεόδσξνο
Λαΐθε Σεξςηζέα
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Λντδίδεο Πέηξνο

ΛΤΚΔΙΟ Α΄ ΔΘΝΑΡΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ
Μάζεκα: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ
Ηκεξνκελία: 06/06/2014

ΥΡΟΝΟ: 1 ΩΡΑ

Σάμε: A΄ Δληαίνπ Λπθείνπ

Σκήκα: A……

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: .............................................................................................
Βαζκόο:………………..
Υξήζηκεο νδεγίεο:
1.Να γξάθεηε επαλάγλσζηα θαη κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη.
2.Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.
3.Να γξάθεηε ηελ απάληεζε ζην ρώξν ηεο θάζε εξώηεζεο.
4.Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο.
ΜΕΡΟΣ Α:Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε
πέληε (5) κνλάδεο.

1.Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. Ση αλαπαξηζηνύλ νη
αξηζκνί 1-5;
(κνλάδεο 5)
1

2

1.κήηξα........................................
2.σαγσγόο (ζάιπηγγα)..................
3.ηξάρεινο....................................
4.θόιπνο........................................

5
3

5.σνζήθε......................................

4

1

2. ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη νη γνλόηππνη (αιιειόκνξθα γνλίδηα) ελόο αηόκνπ γηα
πέληε ραξαθηεξηζηηθά. Να γξάςεηε ην θαηλόηππν γηα ην θάζε ραξαθηεξηζηηθό.
(κνλάδεο 5)

...
Γονότσπος

Φαινότσπος

Αιθηζκόο (α)

Με αιθηθόο (Α)

Με αιθηθόο

Πξάζηλα κάηηα (θ)

Καζηαλά κάηηα (Κ)

Καζηαλά κάηηα

Μεζνγεηαθή αλαηκία (κ)

Μεζνγεηαθή αλαηκία (κ)

Μεζνγεηαθή αλαηκία

Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί (π)

Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί (π)

Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί

Αλαδίπισζε γιώζζαο (Α)

Αλαδίπισζε γιώζζαο (Α)

Αλαδίπισζε γιώζζαο

3. ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη νη νξκόλεο ηνπ ζειπθνύ θαη αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ
ζπζηήκαηνο. Να γξάςεηε ζηε δηπιαλή ζηήιε ηνλ αδέλα πνπ παξάγεη ηελ θάζε νξκόλε
αληίζηνηρα.

(κνλάδεο 5)
Ορμόνη

Αδένας

Σεζηνζηεξόλε

Όξρεηο

Ωρξηλνηξόπνο

Υπόθπζε εγθεθάινπ

Πξνγεζηεξόλε

Ωρξό ζσκάηην

Ωνζπιαθηνηξόπνο

Υπόθπζε εγθεθάινπ

Οηζηξαδηόιε

Ωνζήθεο
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ΜΕΡΟΣ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληεζνύλ
ΜΟΝΟ νη δύν (2). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
1.α) Οη δύν θύξηνη ζηελ πην θάησ εηθόλα είλαη δίδπκνη.
i. ε πνην είδνο δηδύκσλ αλήθνπλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

(κνλάδεο 2)

..Αλήθνπλ ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα αθνύ δελ
κνηάδνπλ θαζόινπ εμσηεξηθά. Δηαθέξνπλ ζε
ύςνο, ζσκαηόηππν, ρξώκα καιιηώλ θ.α.Τα
δηδπγσηηθά δίδπκα πξνέξρνληαη από δύν
δηαθνξεηηθά δπγσηά κε δηαθνξεηηθό DNA
θαη άξα αλακέλεηαη λα κνηάδνπλ όζν δύν
αδέιθηα πνπ γελλήζεθαλ δηαθνξεηηθέο
ρξνληθέο ζηηγκέο.

ii. Ο έλαο από ηνπο δύν θπξίνπο όηαλ ήηαλ παηδί έπαζρε από θξπςνξρία. Να πεξηγξάςεηε ηη
αθξηβώο είρε ν θύξηνο, ηη πξνβιήκαηα ζα κπνξνύζε λα ηνπ πξνθαιέζεη θαη πσο
αληηκεησπίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα.

(κνλάδεο 3)

..........Καηά ηελ εκβξπηθή ειηθία νη όξρεηο βξίζθνληαη ζηε θνηιηαθή πεξηνρή θαη ιίγν πξηλ
γελλεζεί ην παηδί θαηεβαίλνπλ ζην όζρεν. Σε θάπνηα αγόξηα ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο
παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή κε απνηειέζκα ηελ θξπςνξρία. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζηείξσζε ιόγσ ςειήο ζεξκνθξαζίαο (ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο) ζηελ νπνία νη όξρεηο
θαηαζηξέθνληαη. Θεξαπεύεηαη κε εγρείξεζε...................................................................
β) Ση νλνκάδνπκε επίθηεηνπο ραξαθηήξεο; Να δώζεηε δύν παξαδείγκαηα.

(κνλάδεο 2)

.......Ολνκάδνπκε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ απνθηά θάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη δελ
ηνπο θιεξνλόκεζε από ηνπο πξνγόλνπο ηνπ αθνύ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηνύο ζην
DNA. Παξαδείγκαηα είλαη ην ηαηνπάδ, νη νπιέο, ν αθξσηεξηαζκόο.
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γ)ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν ρξσκαηνζώκαηα (Α θαη Β) κε παξόκνην ηύπν
γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ.

i. Να γξάςεηε πσο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα Α θαη Β.

(κνλάδα 1)

..................................Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα..........................................................................
ii. Να γξάςεηε πσο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα Κ θαη Λ πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρε γνληδηαθή
ζέζε.

(κνλάδα 1)

.........................................Αιιειόκνξθα γνλίδηα.........................................................................
iii. Να αλαθέξεηε πσο ραξαθηεξίδεηαη ην άηνκν σο πξνο ην γλώξηζκα πνπ ειέγρνπλ ηα δύν
γνλίδηα (Κ θαη Λ) ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.

(κνλάδα 1)

..........................................Εηεξόδπγν άηνκν...............................................................................
2. α) i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.
(κνλάδεο 2)

...

1................πιαθνύληαο.................
2..............νκθάιηνο ιώξνο...........
3.............ακληαθόο ζάθνο............
4.............ακληαθό πγξό...............

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξηζκνύ 1;

(κνλάδα 1)

...........Είλαη ην όξγαλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ κεηέξαο θαη εκβξύνπ κεηαθέξνληαο νπζίεο από
ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν ρσξίο λα αλακεηγλύνληαη ηα αίκαηα ηνπο...........
iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξηζκνύ 4;

(κνλάδα 1)

..........Τν ακληαθό πγξό πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα θαη πηέζεηο
......................................................................................................................................
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β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην αίκα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ εκβξύνπ δελ πξέπεη
λα έξζνπλ ζε επαθή.

(κνλάδεο 2)

Έλαο ιόγνο είλαη γηαηί κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή νκάδα αίκαηνο θαη ν δεύηεξνο γηαηί
κηθξόβηα πνπ θπθινθνξνύλ ζην αίκα ηεο κεηέξαο ζα πεξάζνπλ ζην αίκα ηνπ εκβξύνπ. Έλαο
ηξίηνο ιόγνο είλαη όηη ηα αγγεία ηνπ εκβξύνπ είλαη πνιύ κηθξά γηα λα αληέμνπλ ηελ πίεζε ηνπ
αίκαηνο ηεο κεηέξαο.
γ) Να αλαθέξεηε ηξία πξάγκαηα (ηξνθέο, ζπλήζεηεο) πνπ πξέπεη λα απνθύγεη ε έγθπνο θαη
ηνπο ιόγνπο πνπ πξέπεη λα ην θάλεη απηό γηα λα κελ βιάςεη ην παηδί.

(κνλάδεο 3)

..Πξέπεη λα απνθύγεη ην θάπληζκα θαη ηελ θαηαλάισζε αιθνόι γηαηί πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ ζα
κεηαθεξζνύλ ζην έκβξπν κέζσ ηνπ πιαθνύληα θαη ην παηδί ζα γελλεζεί ιηπνβαξέο θαη κε
ειιαησκαηηθή αλάπηπμε. Επίζεο πξέπεη λα απνθύγεη ηελ θαηαλάισζε κε θαιά πιπκκέλσλ
θξνύησλ θαη ιαραληθώλ γηαηί θπηνθάξκαθα πνπ ηπρόλ πεξηέρνπλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
ηεξαηνγέλεζε ζην έκβξπν. Τέινο θαιό ζα ήηαλ λα απνθύγεη ηελ επάθή κε γάηνπο γηαηί κπνξεί
λα ηεο κεηαθέξνπλ ην κηθξόβην ηνμόπιαζκα ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηύθισζε κέρξη θαη
ζάλαην ζην έκβξπν.
δ) Ση ζέζε πξέπεη λα πάξεη ην έκβξπν όηαλ πιεζηάδεη ν ηνθεηόο;

(κνλάδα 1)

....Τν θεθάιη ηνπ εκβξύνπ λα είλαη πξνο ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο..............................................
3.α) Να γξάςεηε ην είδνο ησλ θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα πην θάησ θύηηαξα:
.....
(κνλάδεο 3)


ζσκαηηθά θύηηαξα ζειπθνύ αηόκνπ ...Δύν Φ ρξσκαηνζώκαηα..................



ζσκαηηθά θύηηαξα αξζεληθνύ αηόκνπ... Έλα Φ θη έλα Υ ρξσκαηόζσκα...........



ζπεξκαηνδσάξηα αλζξώπνπ....Έλα Φ ή έλα Υ ρξσκαηόζσκα.....

β) Μία θαθέ αγειάδα δηαζηαπξώλεηαη κε κία ιεπθή θαη γελλνύλ ιεπθά κνζραξάθηα κε θαθέ
βνύιεο (F1). ηε ζπλέρεηα δύν άηνκα ηηο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F1) δηαζηαπξώλνληαη
κεηαμύ ηνπο.
i. Κάλνληαο ηε δηαζηαύξσζε λα βξείηε πόζε πηζαλόηεηα έρνπλ λα γελλήζνπλ ιεπθό κνζράξη.
Κ: γνλίδην γηα θαθέ ρξώκα, Λ:γνλίδην γηα ιεπθό ρξώκα
F1:

ΚΛ

x

ΚΛ

Γακέηεο:

K, Λ

x

Κ, Λ

F2:

KK, ΚΛ, ΚΛ,

ΛΛ

(κνλάδεο 5)

Έρνπλ πηζαλόηεηα 25% λα γελλήζνπλ ιεπθό κνζράξη.
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ii. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε;

(κνλάδα 1)

....Ιζρύεη ν δεύηεξνο λόκνο, ν λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ.........................
iii. Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε;

(κνλάδα 1)

..........Μσζατθή θιεξνλνκηθόηεηα..............

ΜΕΡΟΣ Γ: Να απαληήζεηε μόνο μία (1) από ηηο δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε
βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1. α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα αλζξώπηλν ζπεξκαηνδσάξην.

i. Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-7;

(κνλάδεο 3.5)

...1:θεθαιή, 2: απρέλαο, 3: αθξόζσκα, 4: ππξήλαο, 5: θεληξόζσκα, 6:κηηνρόλδξηα, 7:νπξά
ii. Πνηνο ν ξόινο ηνπ αξηζκνύ 3; Ση παξάγεη;

(κνλάδα 1)

........Τν αθξόζσκα παξάγεη ιπηηθά έλδπκα ππεύζπλα γηα ηελ είζνδν ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην
σάξην αθνύ θαηαζηξέθνπλ ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ σαξίνπ........................
iii. Σν ζπεξκαηνδσάξην είλαη απινεηδέο ή δηπινεηδέο θύηηαξν θαη γηαηί;

(κνλάδεο 1.5)

..........Είλαη απινεηδέο θύηηαξν αθνύ πεξηέρεη έλα ρξσκαηόζσκα από θάζε δεύγνο νκνιόγσλ
δειαδή ζύλνιν 23 ρξσκαηνζσκάησλ...........................................................................................
β) i. Δαλ γλσξίδεηε όηη ην ζπεξκαηνδσάξην ελόο αιόγνπ πεξηέρεη 32 ρξσκαηνζώκαηα, πόζα
ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ:
(κνλάδεο 2)
Γνληκνπνηεκέλν σάξην: ..............64.........

Νεπξηθό θύηηαξν:.................64....................

Γακέηεο:......................................32...........

Μπηθό θύηηαξν:..................64..................

ii. Με πνην ηξόπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο δεκηνπξγήζεθε ην ζπεξκαηνδσάξην; Να δώζεηε ηνλ
νξηζκό ηεο.
(κνλάδεο 2)
....Με κείσζε πνπ είλαη ε θπηηαξηθή δηαίξεζε θαηά ηελ νπνία παξάγνληαη από έλα ζσκαηηθό
θύηηαξν 4 ζπγαηξηθά κε κηζό αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ, ηα γελλεηηθά θύηηαξα.....................
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iii. Σν πην πάλσ αξζεληθό άινγν είλαη νκόδπγν καύξν θαη δηαζηαπξώλεηαη κε νκόδπγν ιεπθό
ζειπθό. Γεδνκέλνπ όηη ην καύξν ρξώκα είλαη επηθξαηέο (Μ) θαη ην ιεπθό ππνιεηπόκελν (κ)
ηη ρξώκα ζα έρνπλ νη απόγνλνη ηνπο; Να θάλεηε ηελ αληίζηνηρε δηαζηαύξσζε.
P:

ΜΜ

x

κκ

Γακέηεο:

M

x

κ

F1:

(κνλάδεο 4)

Μκ

Όινη νη απόγνλνη ζα έρνπλ καύξν ρξώκα

iv. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε;

(κνλάδα 1)

..Ο πξώηνο λόκνο, ν λόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο.............................................................................
2. α) Μηα γπλαίθα έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.
i. Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ 14ε κέξα ηνπ θύθινπ. (κνλάδα 1)
....Ωνζπιαθηνξεμία.......................................................................................................................
ii. Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα απηό ην θαηλόκελν;
(κνλάδα 1)
...........Ωρξηλνηξόπνο....................................................................................................................
iii. Να γξάςεηε πνηεο κέξεο (πεξίπνπ) ηνπ θύθινπ έρεη έκκελε ξύζε.
(κνλάδα 1)
ε
ε
..............Πεξίπνπ 1 έσο θαη 5 κέξα ηνπ θύθινπ.....................................................................
iv. Να εμεγήζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θύθινπ έρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα κείλεη έγθπνο κηα
γπλαίθα κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη δελ ρξεζηκνπνηνύλ αληηζύιιεςε.

(κνλάδεο 2)

................Από ηελ 12 κέρξη θαη ηελ 15 κέξα ηνπ θύθινπ. Η σνζπιαθηνξεμία , εκέξα πνπ ην
σάξην βγαίλεη ζηνλ σαγσγό θαη είλαη έηνηκν γηα γνληκνπνίεζε είλαη ε 14ε. Μέλεη δσληαλό
κέρξη ηελ 15ε κέξα ηα ζπεξκαηνδσάξηα όκσο δνπλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο 72 ώξεο άξα από
ηελ 12 κέξα είλαη επηθίλδπλν..................................................................................................
v. Δάλ ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα δελ ζέιεη λα κείλεη έγθπνο λα ηεο πξνηείλεηε έλα ρεκηθό θη
έλα κεραληθό ηξόπν αληηζύιιεςεο πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη.

(κνλάδεο 2)

.....Φεκηθό ηξόπνο αληηζύιιεςεο: αληηζπιιεπηηθά ράπηα, ζπεξκαηνθηόλεο θξέκεο ή ζπξέη,
Μεραληθόο ηξόπνο αληηζύιιεςεο: πξνθπιαθηηθό, ελδνκήηξην ζπείξακα ή δηάθξαγκα......
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β) Πνηνο ν θνηλόο ξόινο ησλ νξκνλώλ πξνγεζηεξόλε θαη νηζηξαδηόιε ζε κηα γπλαίθα;
(κνλάδα 1)

..

........Η πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο...........................................................................
γ) Γύν άηνκα κε ην ζηίγκα ηεο Μεζνγεηαθήο αλαηκίαο παληξεύνληαη θαη γελλνύλ έλα παηδί
άξξσζην κε Μεζνγεηαθή αλαηκία.
i. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ θαη ηνπ παηδηνύ.
(Γνλίδην Μεζνγεηαθήο αλαηκίαο: μ, Τγηέο γνλίδην: Μ)

(κνλάδεο 2)

Γνλόηππνο γνλέσλ:.........Μκ...........
Γνλόηππνο παηδηνύ:..........κκ..........
ii. Σν άξξσζην παηδί παληξεύεηαη νκόδπγν πγηέο άηνκν. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα
βξείηε ηελ πηζαλόηεηα λα γελλήζνπλ άξξσζην παηδί.
Γνλόηππνη γνλέσλ: κκ

x

ΜΜ

Γακέηεο:

x

Μ

Γνλόηππνη παηδηώλ:

κ

(κνλάδεο 5)

Μκ

Δελ ππάξρεη θακία πηζαλόηεηα γηα λα γελλήζνπλ άξξσζην παηδί, ή πηζαλόηεηα 0%

ΟI ΔΙΗΓΗΣΔ

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

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

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

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

Μ. ηπιηαλνύ

Α. Γεκεηξίνπ

.............................
Λ. Λνπθά
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Ο. Οκήξνπ

ΛΤΚΕΙΟ ΚΤΚΚΟΤ ΠΑΥΟΤ

χολική Φρονιά 2013-2014

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
Μάθημα: Υυσιογνωστικά

Ημερομηνία: 10/06/14

Σάξη: Α΄ Ενιαίου Λυκείου

Διάρκεια: 2 ώρες

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...................................................................
Σμήμα:.................
Βαθμός:....................................

Τπογραφή καθηγητή:........................

ΟΔΗΓΙΕ: Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι.
Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
Σο γραπτό αποτελείται από επτά (7) σελίδες.
______________________________________________________________________________

ΜΕΡΟ Α΄: Να απαντηθούν ΟΛΕ οι ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.
1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται τα χρωμοσώματα ενός ανθρώπινου οργανισμού.
(α) Να αναφέρετε σε ποιο μέρος του κυττάρου βρίσκονται
τα χρωμοσώματα.

(Μον.1)

α. Σηνλ ππξήλα (κ. 1)
(β) Να κυκλώσετε στο σχήμα τα φυλετικά χρωμοσώματα.
(Μον.1)
(γ) Τι φύλο έχει το άτομο στο οποίο ανήκει το κύτταρο με
τα χρωμοσώματα του σχήματος; Δικαιολογήστε την
απάντησή σας

(Μον.2)

γ. Αξζεληθό (κ. 1), γηαηί ην δεύγνο ησλ θπιεηηθώλ ηνπ
ρξσκνζσκάησλ απνηειείηαη από έλα Φ θαη έλα Υ ρξσκόζσκα (ή γηαηί είλαη
δηαθνξεηηθά ηα θπιεηηθά ηνπ ρξσκνζώκαηα) (κ.1)
(δ) Αν τα χρωμοσώματα του σχήματος προέρχονται από κύτταρο του δέρματος
ενός

άντρα,

να

αναφέρετε

τον

σπερματοζωαρίου του: 23

αριθμό

των

χρωμοσωμάτων

του

(Μον. 1)
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2. (α) Να αναφέρετε τι είναι η κρυψορχία.

(Μον. 2)

α. Δίλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή
πεξηνρή (κ. 1) θαη δελ θαηεβαίλνπλ ζην όζρεν (κ. 1)
(β) Εξηγήστε γιατί η κρυψορχία μπορεί να οδηγήσει στη στείρωση.

(Μον. 3)

β. Λόγσ ηνπ όηη ε ζεξκνθξαζία ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή είλαη ςειόηεξε από απηή ζην
όζρεν (κ. 1,5), ηα ζπεξκαηνδσάξηα δελ κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ. (κ. 1,5)
3. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει το ωάριο και το σπερματοζωάριο του
ανθρώπου.

(α) Να ονομάσετε τα μέρη Α-Ζ στο σχεδιάγραμμα.

(Μον.3)

α. 6x 0,5κ
Α. δειαηηλώδεο πεξίβιεκα

Γ. νπξά

Β. ππξήλαο

Δ. απρέλαο

Γ. θπηηαξόπιαζκα

Ε. θεθαιή

(β) Ποιο από τα δύο πιο πάνω κύτταρα:

(Μον. 1)

(i) έχει το μεγαλύτερο μέγεθος; σάξηα (κ. 0,5)
(ii) έχει ακρόσωμα;

ζπεξκαηνδσάξηα (κ. 0,5)

(γ) Στην περιοχή Ε του σπερματοζωαρίου υπάρχει αριθμός μιτοχονδρίων. Να
αναφέρετε ποιες θα είναι οι συνέπειες για το σπερματοζωάριο σε περίπτωση
μειωμένου αριθμού μιτοχονδρίων σε αυτή την περιοχή.

(Μον. 1)

γ. Γελ ζα παξάγεηαη αξθεηή ελέξγεηα (κ. 0,5) κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί
ην ζπεξκαηνδσάξην (κ. 0,5)
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ΜΕΡΟ Β΄: Να απαντήσετε μόνο σε δύο (2) από τις τρεις (3)
ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10)
μονάδες.
1. (α) Αν συμβολίσουμε με Κ το επικρατές γονίδιο για τα καστανά μάτια και με κ
το υπολειπόμενο για τα γαλανά μάτια στον άνθρωπο τότε:
(i) ποιος είναι ο φαινότυπος που αντιστοιχεί στους πιο κάτω γονότυπους; (Μον. 3)

i. 3x 1κ.
ΚΚ:καστανά,

Κκ:καστανά,

κκ:γαλανά

(ii) ποιο ή ποια άτομα από τα πιο πάνω χαρακτηρίζεται/χαρακτηρίζονται ως:
(Μον. 3)
Ομόζυγο/α άτομο/α: ΚΚ, θθ
Ετερόζυγο/α άτομο/α: Κκ
(β) Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο του Mendel (νόμος ομοιομορφίας).(Μον. 1,5)

β. Όηαλ δηαζηαπξσζνύλ δύν νκόδπγα άηνκα πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο έλα ραξαθηήξα,
ηόηε όινη νη απνγόλνη πνπ ζα δώζνπλ ζα είλαη εηεξόδπγνη θαη νκνηόκνξθνη. (κ. 1,5)
(γ) Από τους γονότυπους που σας δίνονται, επιλέξετε εκείνους που χρειάζονται
ώστε να γράψετε τη διασταύρωση που τα αποτελέσματά της επαληθεύουν
τον πιο πάνω νόμο.

(Μον. 2,5)

γ. 5x 0,5κ.
(P)
Γαμέτες

ΚΚ

X

κκ

Κ

(F1)

κ
Κκ

2. (α) Να ονομάσετε τα μέρη του γεννητικού συστήματος του άντρα με αριθμούς 1
μέχρι 5 που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα.

(Μον. 5)

α. 5x 1κ.

5

1. ζπεξκαηνδόρνο θύζηε
2. πξνζηάηεο αδέλαο
3. όξρηο
4. πένο
5. ζπεξκαηηθόο πόξνο
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(β) Από τι αποτελείται το σπέρμα;

(Μον. 2)

β. Από ζπεξκαηνδσάξηα (κ. 1) θαη εθθξίκαηα (ή ζξεπηηθέο νπζίεο) (κ. 1)
(γ) Να γράψετε τρεις (3) αδένες που τα εκκρίματά τους εμπλουτίζουν τα
σπερματοζωάρια.

(Μον. 3)

γ. Τξεηο από ηνπο πην θάησ (3x 1κ.)


όξρηο



επηδηδπκίδα



ζπεξκαηνδόρνο θύζηε



πξνζηάηεο αδέλαο



αδέλαο Cowper

3. (α) Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού προσβάλλει ο ιός HIV, ο οποίος
προκαλεί την ασθένεια του AIDS;

(Μον. 2)

α. Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα (κ. 2)
(β) Να γράψετε τρεις (3) τρόπους με τους οποίους μπορεί να μεταδοθεί ο ιός
HIV.

(Μον. 6)

β. Τξεηο από ηνπο πην θάησ (3x 1κ.)


Με ζεμνπαιηθή επαθή



Με κνιπζκέλα αηρκεξά αληηθείκελα



Μέζσ κεηάγγηζεο κνιπζκέλνπ αίκαηνο



Με επαθή πιεγήο κε πιεγή



Από κεηέξα ζε λενγέλλεην θαηά ηνλ ηνθεηό



Από κεηεξά ζε βξέθνο από ην ζειαζκό

(γ) Για ποιο λόγο δεν έχουν καταφέρει ακόμα οι επιστήμονες να ανακαλύψουν
αποτελεσματική θεραπεία για την ασθένεια του AIDS, που προκαλεί ο ιός
HIV;

(Μον.2)

γ. Λόγσ ηνπ όηη ν ηόο κεηαιιάζεηαη (ή κεηαβάιιεηαη) ζπλερώο θαη δεκηνπξγνπληαη
λένη ηύπνη ηνπ ηνύ. (κ. 2)
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ΜΕΡΟ Γ´: Να απαντήσετε μόνο σε μία (1) από τις δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
1. (α) Να δείξετε με διασταύρωση πως μπορεί να γεννηθεί παιδί με αλφισμό από
υγιείς γονείς. Το γονίδιο για τον αλφισμό συμβολίζεται με α και το
φυσιολογικό γονίδιο συμβολίζεται με Α.

(P)

Αα

Γακέηεο

(F1)

Αα

X

A, α
ΑΑ

Αα

(Μον. 3)

Αα

(2x 0,5κ)

Α, α

(2x 0,5κ)

αα

(4x 0,25κ)

(β) Να ονομάσετε και να διατυπώσετε τον νόμο του Mendel που επαληθεύουν τα
αποτελέσματα της πιο πάνω διασταύρωσης.

(Μον. 3)

β. Ο λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ (κ. 1). Όηαλ δηαζηαπξσζνύλ δύν εηεξόδπγα άηνκα πνπ
πξνήιζαλ από ην λόκν ηεο νκνηνκνξθίαο, ηόηε ζηνπο απνγόλνπο ηνπο δηαρσξίδνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είραλ αλακεηρηεί πξνεγνπκέλσο (κ. 2)
(γ) Να γράψετε τρία (3) συμπτώματα/προβλήματα, που εκδηλώνουν τα
θαλασσαιμικά άτομα.

(Μον. 3)

γ. Τξία από ηα πην θάησ (3x 1κ. )


Ωρξόηεηα



Γηόγθσζε ζπιήλα



Μηθξόηεξε αλάπηπμε



Γηόγθσζε νζηώλ



Μνιύλζεηο

(δ) Εξηγήστε γιατί τα άτομα που πάσχουν από θαλασσαιμία χρειάζονται συχνές
μεταγγίσεις αίματος.

(Μον. 2)

δ. Γηαηί δελ παξάγνπλ αιπζίδεο ηύπνπ β θαη ε δελ κπνξνύλ λα παξάμνπλ ζσζηά ηελ
αηκνζθαηξίλε. Έηζη δελ κεηαθέξεηαη αξθεηό νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο κέζσ ηνπ αίκαηνο (κ.
2)
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(ε) Να διαβάσετε το πιο κάτω κείμενο και να απαντήσετε τις ερωτήσεις που
ακολουθούν.
"Ο Νεόφυτος είναι κοντός, με πράσινα μάτια. Παρουσιάζει όμως δυσκολία στο
περπάτημά του. Σύμφωνα με τους γονείς του, αυτό οφείλεται σε ιατρικό
σφάλμα κατά τον τοκετό. Πρόσφατα έβαψε τα μαλλιά του ξανθά. Σε
πρόσφατες αναλύσεις αίματος διαπίστωσε ότι αν και προσέχει τη διατροφή
του έχει ψηλή χοληστερόλη όπως και ο πατέρας του."
(i) Να αναφέρετε δύο επίκτητα χαρακτηριστικά του Νεόφυτου.

(Μον. 2)

ε. i. (2x 1κ.)


Γπζθνιία ζην πεξπάηεκα



Βακκέλα μαλζά καιιηά
(ii) Να αναφέρετε δύο κληρονομικά χαρακτηριστικά του Νεόφυτου. (Μον. 2)

ii. Γύν από ηα πην θάησ (2x 1κ.)


Κνληόο



πξάζηλα κάηηα



ςειή ρνιεζηεξόιε

2. (α) Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα του γεννητικού συστήματος της γυναίκας να
ονομάσετε τα μέρη με τους αριθμούς 1 μέχρι 4.

(Μον. 2)

3
4
. α. 4x 0,5κ.
1. Κόιπνο
2. Ωνζήθε
3. Μήηξα

2

4. Ωαγσγόο ή Σάιπηγγα

-6-

1

(β) Η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα τεκνοποίησης. Μετά από ορμονική θεραπεία
κατάφερε να γεννήσει δίδυμα. Ο γιατρός της εξήγησε ότι τα παιδιά της προήλθαν
φυσιολογικά με τη συμμετοχή δύο διαφορετικών σπερματοζωαρίων. Τι τύπος
διδύμων είναι τα παιδιά της Μαρίας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μον. 2)

β. Δίλαη δηδπγσηηθα (κ. 1) γηαηί πξνήιζαλ από ηε γνληκνπνίεζε δύν σαξίσλ κε δύν
ζπεξκαηνδσάξηα (κ. 1)
(γ) Ποιος άλλος τύπος διδύμων υπάρχει; Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές μεταξύ
των δύο τύπων.

(Μον. 3)

γ. Μνλνδπγσηηθά (1κ.).
Γύν από ηα πην θάησ (2x 1κ.)
Μόλνδπγσηηθά

Γηδπγσηηθά



Ίδην θύιν

Ίδην ή δηαθνξεηηθό θύιν



Από έλα δπγσηό

Από δύν δηαθνξεηηθά δπγσηά



Παλνκνηόηππα

Μνηάδνπλ ζαλ δύν αδέξθηα



Ίδηνο ακληαθόο ζάθνο

Γηαθνξεηηθόο ακληαθόο ζάθνο



Ίδην DNA

Γηαθνξεηηθό DNA

(δ) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τη γυναίκα.

(Μον. 6)

δ. 6x 0,5κ
Ορμόνη

Σόπος παραγωγής
Υπόφυση

Αποτελέσματα δράσης της
Δρα

στο

ωοθηλάκιο

για

να

παραχθεί η οιστραδιόλη

Ωοθηλακιοτρόπος
Ωχρό σωμάτιο

Ωοθηλακιορηξία,

Προγεστερόνη

διατήρηση

βλεννογόνου, εμπόδιση ανάπτυξης
νέου ωοθηλακίου
Ωοθηλάκιο

Ανάπτυξη ωοθηλακίου, ωρίμανση
ωαρίου,

Οιστραδιόλη

δευτερεύοντα

χαρακτηριστικά
ανάπτυξη βλεννογόνου

-7-

γυναίκας,

(ε) Η Βερόνικα έχει σταθερό καταμήνιο κύκλο 28 ημερών. Δεδομένου ότι την
τελευταία φορά η πρώτη μέρα της έμμηνης ρύσης της

ήταν στις 2 του

Ιουνίου, να υπολογίσετε:
(i) ποιες ημερομηνίες του Ιουνίου, η Βερόνικα, μπορεί
να μείνει έγκυος αν έχει σεξουαλική επαφή.(Μον.1)

12 κε 17 Ινπλίνπ
(ii) πότε (καθορίστε την ημερομηνία) η Βερόνικα θα
αρχίσει να έχει την επόμενη έμμηνη ρύση; (Μον.1)

30 Ινπλίνπ (κ. 1)

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ

........................................
Νεοφύτα Ευαγγέλου, Β.Δ. Α΄

Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

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

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

Παναγιώτα Δημητρίου, Β.Δ

Κυριακή Παπαντωνίου

........................................
Νικόλας Γενεθλίου
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ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013 - 2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ – ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ

ΣΑΞΖ: Α΄

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06/06/2014

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 ώξα

Ολνκαηεπώλπκν:.........................................................................................................................
Σκήκα:............Αξηζκόο:..........Βαζκόο:...........................Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο:.................
Οδεγίεο: - Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ.
- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία (3) κέξε θαη βαζκνινγείηαη κε
50 κνλάδεο.
- Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο.
- Να απαληεζνύλ όιεο νη εξσηήζεηο πάλσ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΔΡΟ Α΄:
Σν Μέξνο Α΄ απνηειείηαη από ηξία (3) ζέκαηα. Να απαληεζνύλ OΛΑ ηα ζέκαηα. Κάζε
ζωζηό ζέκα βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.
1. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην.
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4.

(2 κνλ.)

1.Οπξά
2.Απρέλαο
3.Κεθαιή
4.Αθξόζωκα

β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ.

(2 κνλ.)

Π.ρ.
Η. Παξάγεηαη έλα ωάξην από θάζε ωνζήθε ελώ νη όξρεηο παξάγνπλ εθαηνκκύξηα
ζπεξκαηνδωάξηα.
ΗΗ Σν ωάξην δελ έρεη ηθαλόηεηα ελεξγεηηθήο θίλεζεο ελώ ην ζπεξκαηνδωάξην θηλείηαη
ή θαηξηθό ην ζρήκα ηνπ ωαξίνπ θαη επίκεθεο ηνπ ζπεξκαηνδωαξίνπ.
ε΄ Παξάγεηαη από ηνπο όξρεηο ην ζπεξκαηνδωάξην θαη από ηηο ωνζήθεο ην ωάξην.
γ) Πνηνο ν ξόινο ηεο έλδεημεο 4;

(1 κνλ.)

Σν αθξόζωκα πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα πνπ πξνθαινύλ δηάζπαζε ηωλ πξνζηαηεπηηθώλ
ζηξωκάηωλ ηνπ ωαξίνπ γηα λα εηζέιζεη ν ππξήλαο ηνπ ζπεξκαηνδωαξίνπ θαη λα γίλεη ε
ζπλέλωζε ηωλ δύν ππξήλωλ (γνληκνπνίεζε).
1

2(α). Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να
νλνκάζεηε ηα κέξε 1- 6.

(3 κνλ.)
1. Όξρεηο
2. Δπηδηδπκίδα
3. Πένο
4. πεξκαηηθόο πόξνο
5. Πξνζηάηεο αδέλαο
6. Οπξήζξα

β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο αληηκεησπίδεηαη.

(1 κνλ.)

Δίλαη ε πάζεζε όπνπ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή θαη
δελ εγθαζίζηαληαη ζην όζρεν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ αξζεληθνύ αηόκνπ. Αληηκεηωπίδε4ηαη
κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
γ) Να γξάςεηε δύν (2) αδέλεο πνπ εκπινπηίδνπλ κε εθθξίκαηα ην ζπέξκα.

(1 κνλ.)

Πξνζηάηεο αδέλαο/ Δπηδηδπκίδεο/ πεξκαηνδόρεο θύζηεηο/Αδέλεο Cowper
3. Σαο δίλνληαη νη πην θάησ γνλόηππνη:
Γγ, κκ, ΓΓ, Κθ, ΚΚ, Μκ
α) Πνηνη από απηνύο αληηπξνζσπεύνπλ:
Ι. Οκόδπγα άηνκα: κκ, ΓΓ, ΚΚ

(1.5 κνλ.)

ΙΙ. Εηεξόδπγα άηνκα: Γγ. Κθ, Μκ

(1.5 κνλ.)

β) Τν γνλίδην γηα Σγουρά μαλλιά είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ γηα Ίσια μαλλιά.
Ι. Να γξάςεηε ηα θαηάιιεια ζύκβνια γηα ηα γνλίδηα απηά (ρξεζηκνπνηήζηε ην γξάκκα )
Επηθξαηέο γνλίδην: 

Υπνιεηπόκελν γνλίδην: ζ

(1 κνλ.)

γ) Πνηνο ζα είλαη ν γνλόηππνο θαη πνηνο ν θαηλόηππνο ελόο αηόκνπ πνπ είλαη εηεξόδπγνο γηα
απηό ην ραξαθηεξηζηηθό;

(1 κνλ.)

Γνλόηππνο: ζ
Φαηλόηππνο: ζγνπξά καιιηά

2

ΜΔΡΟ Β΄:
Σν Μέξνο Β΄ απνηειείηαη από ηξία (3) ζέκαηα. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύν (2) από ηα
ηξία (3) ζέκαηα. Κάζε ζωζηό ζέκα βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
1.Τν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη έλα έκβξπν κέζα
ζηελ κήηξα.
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1- 4.

(2 κνλ.)

3

1.Πιαθνύληαο
2. Έκβξπν
3. Ακληαθό πγξό
4.Οκθάιηνο ιώξνο
β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο έλδεημεο 3 πνπ
θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα.

(1 κνλ.)

Πξνζηαηεύεη από θηππήκαηα θαη θξαδαζκνύο/Δλπδαηώλεη ηελ επηδεξκίδα ηνπ
εκβξύνπ/Δπηηξέπεη ηελ θίλεζή ηνπ.
γ) Να εμεγήζεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην αίκα ηεο εγθύνπ θαη ην αίκα ηνπ εκβξύνπ δελ
αλακεηγλύνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.

(1.5 κνλ.)

Γηαηί ε κεγάιε πίεζε ηωλ αηκνθόξωλ αγγείωλ ηεο κεηέξαο ζα έζπαδε ηα ιεπηά
αηκνθόξα αγγεία ηνπ εκβξύνπ ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε δωή ηνπ εκβξύνπ/ Σν έκβξπν
κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή νκάδα αίκαηνο ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα/ Πηζαλόηεηα
κεηάδνζεο κηθξνξγαληζκώλ.
δ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο (ηνπ άληξα ή ηεο γπλαίθαο) ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε θαζεκηά από ηηο αθόινπζεο δειώζεηο:

(3.5 κνλ.)

i. Εθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε: ζην κέξνο ηνπ ωαγωγνύ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ
ωνζήθε.
ii. Εθεί γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ: κήηξα
iii. Δηακέζνπ απηνύ ηνπ νξγάλνπ, ηα ζπεξκαηνδσάξηα κεηαθέξνληαη από ηελ επηδηδπκίδα
ζηελ νπξήζξα: ζπεξκαηηθόο πόξνο
iv. Σην ζηόκην ηνπ θόιπνπ ππάξρεη κηα κεκβξάλε, ν παξζεληθόο πκέλαο
v. Δηαζηέιιεηαη γηα λα βγεη ην έκβξπν θαηά ηνλ ηνθεηό: ηξάρεινο
vi. Σην ζεκείν απηό ηνπ ζώκαηνο ηεο γπλαίθαο, δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα θαηά ηελ
εθζπεξκάησζε: θόιπνο
vii. Πεξηβάιιεη εμσηεξηθά ηνπο όξρεηο: όζρεν
3

ε) Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα κεηέξα πξέπεη λα ζειάδεη ην λενγέλλεηό
ηεο.

(2 κνλ.)

Η. Πξνζθέξεη ζην έκβξπν αληηζώκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηηο πξώηεο
εβδνκάδεο δωήο ηνπ.
ΗΗ. Σνπ παξέρεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ή Εεζηαζηά θαη πξνζηαζία ζην έκβξπν
2. Τν κέγεζνο ησλ θηεξώλ ζηε κύγα θαζνξίδεηαη από δύν αιιειόκνξθα γνλίδηα: Μ ην επηθξαηέο
γνλίδην, ππεύζπλν γηα κεγάια θηεξά θαη κ ην ππνιεηπόκελν γνλίδην, ππεύζπλν γηα κηθξά
θηεξά.
α) Να δείμεηε ηε δηαζηαύξωζε κεηαμύ νκόδπγεο κύγαο κε κεγάια θηεξά θαη κύγαο κε κηθξά
θηεξά θαη λα γξάςεηε ηηο θαηλνηππηθέο θαη γνλνηππηθέο αλαινγίεο.

P: MM

x

G: M,M

κκ

(1 κ)

κ,κ

(0.5 κ)

F1: Μκ, Μκ, Μκ, Μκ

(4.5 κνλ.)

(1κ)

Φαηλνηππηθή αλαινγία: 100% κεγάια θηεξά

(1κ)

Γνλνηππηθή αλαινγία:100% εηεξόδπγνη κε κεγάια θηεξά

(1κ)

β) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ
δηαζηαύξσζε.

(1.5 κνλ.)

1νο Νόκνο ηνπ Mendel-Νόκνο ηεο Οκνηνκνξθίαο: Καηά ηε δηαζηαύξωζε δύν νκόδπγωλ
αηόκωλ πνπ δηαθέξνπλ ζε έλα ραξαθηήξα, πξνθύπηνπλ απόγνλνη εηεξόδπγνη θαη όινη
όκνηνη κεηαμύ ηνπο.
γ) Να δώζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξηζκνύο:

(2 κνλ.)

Επίθηεηνο ραξαθηήξαο: Οη ραξαθηήξεο πνπ απνθηώληαη κεηά ηε γέλλεζε θάπνηνπ
αηόκνπ-δελ ππάξρνπλ ζην γελεηηθό πιηθό (DNA) ηνπ.
Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: Αλά δύν όκνηα, καδί ειέγρνπλ ηελ εκθάληζε θάπνηνπ
ραξαθηήξα.
δ) Τν άινγν έρεη 32 δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα. Πόζα
ρξσκαηνζώκαηα ζα έρεη;

(2 κνλ.)
4

Σην σάξην:32

Σηνλ αξζεληθό γακέηε:32

Σην δπγσηό:64

Σε έλα θύηηαξν ηεο επηδεξκίδαο ηνπ:64

3(α) Υπάξρνπλ δύν (2) είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο, ε κίηωζε θαη ε κείωζε.
Ι. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.

(2 κνλ.)

Γύν από ηηο πην θάηω:
ΜΗΣΩΖ

ΜΔΗΩΖ

Μία θπηηαξηθή δηαίξεζε.

Γύν ζπλερείο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο.

Πξνθύπηνπλ θύηηαξα κε ίδην αξηζκό Κύηηαξα
ρξωκαηνζωκάηωλ

ζε

ζρέζε

κε

ην

κε

ρξωκαηνζωκάηωλ

ην
ζε

κηζό

αξηζκό

ζρέζε

κε

ην

κεηξηθό/ Γηπινεηδή.

κεηξηθό/Απινεηδή.

ηόρνο κίηωζεο: Αύμεζε, αλάπηπμε,

ηόρνο κείωζεο: παξαγωγή γακεηώλ-

επηδηόξζωζε

βιαβώλ,

αλαπιήξωζεο αύμεζε γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο.

θζνξώλ, κνλνγνληθή αλαπαξαγωγή θηι.
Γε ζπκβαίλεη ρηαζκαηππία ζηε κίηωζε.

Αληαιιαγή γελεηηθνύ πιηθνύ

κέζω

ρηαζκαηππίαο.

ΙΙ. Να γξάςεηε κε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζα γίλεη ε θαζεκία από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη πην θάησ.
Ι. Αύμεζε ύςνπο: κίηωζε

(1.5 κνλ.)
ΙΙΙ. Σρεκαηηζκόο γακεηώλ: κείωζε

ΙΙ. Επνύισζε πιεγώλ: κίηωζε
β) Να γξάςεηε ηξόπνπο απνθπγήο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο:

(1.5 κνλ.)

η. Έλα Φπζηθό ηξόπν: απνρή από ηελ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα ηηο θξίζηκεο κέξεο ηνπ
θαηακήληνπ θύθινπ/ Γηαθνπηόκελε ζπλνπζία.
ηη. Έλα Φεκηθό ηξόπν: ζπεξκαηνθηόλεο θξέκεο/ αληηζπιιεπηηθά ράπηα
ηηη. Έλα ηξόπν αληηζύιιεςεο πνπ παξάιιεια πξνζηαηεύεη θαη από ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα
λνζήκαηα: πξνθπιαθηηθό
γ) Σε έλα ζρνιείν ηεο Κύπξνπ θνηηά έλαο καζεηήο πνπ έρεη δηαγλσζζεί κε ηνλ ηό ηνπ AIDS. Να
δώζεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο.
(2 κνλ.)
Ι.Ο ηόο ηνπ AIDS δε κεηαδίδεηαη κε απιή θνηλωληθή επαθή π.ρ. θηιί, αγθαιηά ή
αληαιιαγή βηβιίωλ, κνιπβηώλ ή κέζω θνηλήο ρξήζεο ηνπαιέηαο.

5

Ιη. Τπάξρεη ζηα ζωκαηηθά πγξά θαη κεηαδίδεηαη κέζω ζεμνπαιηθήο επαθήο ή ρξήζε
ζπξίγγωλ ή από ηε κεηέξα ζην έκβξπν θαηά ηνλ ηνθεηό ή ηνλ ζειαζκό άξα δελ κπνξεί
λα κεηαδνζεί θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ζηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο.

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:

(3 κνλ.)

Γίδπκα αδέιθηα
Πξνήιζαλ
(αξηζκό)

από

Μνλνδπγωηηθά

Γηδπγωηηθά

Ωάξηα

Έλα

Γύν

Σπεξκαηνδσάξηα

Έλα

Γύν

Παλνκνηόηππνη
Μνηάδνπλ ζαλ δύν
νξγαληζκνί ηνπ ηδίνπ αδέιθηα, κπνξεί λα
θύινπ
(κηαο
θαη είλαη ηνπ ηδίνπ ή
κνηξάδνληαη ην ίδην δηαθνξεηηθνύ θύινπ
γελεηηθό πιηθό)
πνπ απιά γελλήζεθαλ
ηελ ίδηα ώξα.

Σρέζε νκνηόηεηαο
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ΜΔΡΟ Γ΄:
Σν Μέξνο Γ΄ απνηειείηαη από δύν (2) ζέκαηα. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε έλα (1) από ηα
δύν (2) ζέκαηα. Κάζε ζωζηό ζέκα βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.
1.

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ

θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα.

(2.5 κνλ.)
1. Κόιπνο
2. Μήηξα
3. Ωνζήθε
5

4. Ωαγωγόο/άιπηγγα
5. Σξάρεινο

β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζεο κέξεο δηαξθεί.

(2.5 κνλ.)

Έκκελε ξύζε είλαη ε απνβνιή ηνπ αγνληκνπνίεηνπ ωαξίνπ, ηνπ θαηεζηξακκέλνπ
βιελλνγόλνπ, καδί κε αίκα δηα κέζω ηνπ θόιπνπ. Γηαξθεί 3-5 κέξεο.
γ) Γηαηί ζ’ έλα θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, ε θξίζηκε πεξίνδνο δηαξθεί από ηελ 11 κέρξη ηελ
16ε κέξα, ελώ είλαη γλσζηό όηη ην σάξην δεη κόλν 24 ώξεο;

(3 κνλ.)

ε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ ε ωνζπιαθηνξξεμία ζπκβαίλεη ηελ 14ε κέξα. Μπνξεί
όκωο απηή λα ζπκβεί είηε κηα κέξα λωξίηεξα ή θαη κηα κέξα αξγόηεξα, δειαδή είηε ηελ
13ε κέξα ή ηελ 15ε κέξα. Σν ζπεξκαηνδωάξην δεη όκωο 72 ώξεο, έηζη εάλ ην δεπγάξη
είρε έξζεη ζε επαθή ηελ 11ε κέξα, ηόηε ην ζπεξκαηνδωάξην ζα ήηαλ δωληαλό θαη
πηζαλόλ λα γνληκνπνηήζεη ην ωάξην πνπ ζα απειεπζεξωζεί.
δ) Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηε δξάζε ησλ νξκνλώλ ζην γπλαηθείν είηε ζην αλδξηθό
γελλεηηθό ζύζηεκα. Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε.

(5 κνλ.)

ΟΡΜΟΝΖ

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ άλδξα θαη σξίκαλζε

1
Ωνζπιαθηνηξόπνο

σαξίσλ ζηελ γπλαίθα.
Πάρπλζε βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο

2

3

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΡΑΖ

Οηζηξαδηόιε

Δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά γπλαηθείνπ θύινπ

Πξνγεζηεξόλε

Ι Πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο
ΙΙ Παξεκπνδίδεη ηελ ωξίκαλζε ελόο δεπηέξνπ ωαξίνπ.

4

Σεζηνζηεξόλε

Τξηρνθπΐα, κπτθή αλάπηπμε θαη ρνλδξή θσλή ζηνλ άλδξα
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ε) Να γξάςεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.

(2 κνλ.)

Δύν από ηα πην θάησ:
Σξηρνθπΐα, Γηάπιαζε ιεθάλεο, αλάπηπμε ζηήζνπο
2(α)Nα εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε β κεζνγεηαθή αλαηκία.

(1.5 κνλ.)

Οθείιεηαη ζε έλα παζνινγηθό ππνιεηπόκελν γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγωγή ηεο
β-αιπζίδαο ηεο αηκνζθαηξίλεο. ε νκόδπγε θαηάζηαζε πξνθαιεί ηελ πάζεζε ηεο βκεζνγεηαθήο αιπζίδαο.
β) Να αλαθέξεηε ηξία (3) ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από β
κεζνγεηαθή αλαηκία.

(1.5 κνλ.)

Π.ρ.
η. Γηόγθωζε ζπιήλαο
ηη Έληνλε ωρξόηεηα
ηηη Παξακόξθωζε ηωλ νζηώλ
γ) Τν γνλίδην γηα ηελ παξαγσγή θπζηνινγηθήο αηκνζθαηξίλεο ζπκβνιίδεηαη κε Θ, ελώ ην
παζνινγηθό ππνιεηπόκελν γνλίδην γηα ηε β κεζνγεηαθή αλαηκία ζπκβνιίδεηαη κε ζ.
Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ πην θάησ αηόκσλ:

(1.5 κνλ.)

Άηνκν κε β κεζνγεηαθή αλαηκία: ζζ
Άηνκν κε ζηίγκα ηεο β κεζνγεηαθήο αλαηκίαο Θζ
Άηνκν πγηέο ρσξίο ην ζηίγκα ηεο β κεζνγεηαθήο αλαηκίαο: ΘΘ
δ) Δύν άηνκα πνπ έρνπλ ην ζηίγκα ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο παληξεύνληαη. Να δείμεηε
αλαιπηηθά ηε δηαζηαύξσζε ησλ δύν απηώλ αηόκσλ, γξάθνληαο ηηο θαηλνηππηθέο θαη
γνλνηππηθέο αλαινγίεο.
P: Θζ
G: Θ,ζ

x Θζ
Θ, ζ

F1: ΘΘ, Θζ,Θζ, ζζ

(4.5 κνλ.)

(1κ)
(0.5 κ)
(1κ)

Φαηλνηππηθή αλαινγία:

25% κε ηελ πάζεζε ηεο β- Μεζνγεηαθήο αλαηκίαο
50% κε ζηίγκα

Γνλνηππηθή αλαινγία:

ή 75% πγηείο

25% πγηείο

(1κ)

25% νκόδπγνη πγηείο

(1κ)

50% εηεξόδπγνη πγηείο-κε ζηίγκα
25% νκόδπγνη κε ηελ πάζεζε ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο
8

ε) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ
δηαζηαύξσζε.

(1.5 κνλ.)

Γεύηεξνο λόκνο ηνπ Mendel-Νόκνο ηνπ Γηαρωξηζκνύ: Καηά ηε δηαζηαύξωζε ηωλ δύν
εηεξόδπγωλ αηόκωλ ηεο F1 γεληάο πξνθύπηεη δηαρωξηζκόο ηωλ ραξαθηήξωλ πνπ
δηαζηαπξώζεθαλ πξνεγνπκέλωο.
ζη) Να δώζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξηζκνύο:

(2 κνλ.)

Επηθξαηέο γνλίδην: Σν γνλίδην πνπ κε ηελ δξάζε ηνπ επηθαιύπηεη ηε δξάζε ηνπ
αιιεινκόξθνπ ηνπ γνληδίνπ ηνπ, πνπ είλαη ππνιεηπόκελν.
Αιιειόκνξθα

γνλίδηα:

Βξίζθνληαη

ζηηο

αληίζηνηρεο

ζέζεηο

ηωλ

νκνιόγωλ

ρξωκαηνζωκάηωλ θαη καδί ειέγρνπλ ηελ εκθάληζε θάπνηνπ ραξαθηήξα.
δ) Καηά ηε κειέηε θαξπόηππνπ αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ, εληνπίζηεθαλ άηνκα πνπ είραλ ηνπο
πην θάησ ζπλδπαζκνύο θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ.
Άηνκν

1

2

3

4

ΦΦ

Φ

ΦΥ

ΦΥΥ

Φπιεηηθά
Υξωκαηνζώκαηα

i. Να αλαθέξεηε πνηα από ηα πην πάλσ άηνκα έρνπλ ην ζσζηό αξηζκό θπιεηηθώλ
ρξσκαηνζσκάησλ: 1 θαη 3

(1 κνλ.)

ii. Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζσκαηηθό
θύηηαξν ζην άηνκν 2 45 θαζώο θαη ζην άηνκν 3 46
iii. Πνην είλαη ην θύιν ηνπ αηόκνπ 1: ζειπθό

(1 κνλ.)
(0.5 κνλ.)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
................................
Σσηήξεο Φινπξήο
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ΛΤΚΔΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π. ΥΡΤΟΥΟΤ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-14

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ
Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………………………...
Σκήκα: …………………………...
Ηκεξνκελία:……………..
Βαζκόο: ………………………….

ΜΕΡΟΣ Α’
Απανηήζηε και ζηις ΤΡΕΙΣ ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 5
μονάδες.
1. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:
(α) Οκόδπγν άηνκν: είλαη ην άηνκν πνπ έρεη ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα.
(β) Οκόινγα ρξσκνζώκαηα: δεπγάξηα ρξσκαηνζσκάησλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα
κνξθή θαη κέγεζνο θαη ηύπν ησλ γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
(γ) Δηεξόδπγν άηνκν: είλαη ην άηνκν πνπ έρεη δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα
γνλίδηα.
(δ) Αιιειόκνξθα γνλίδηα: ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο
ησλ νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα.
(ε) Γνλόηππνο: ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ελόο αηόκνπ.
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2. (α) Γξάςηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο από 1-9 ζην δηπιαλό ζρήκα:
1. νπξνδόρνο θύζηε
2. νπξεηήξαο
3. όξρηο
4. πένο
5. όζρεν
6. επηδηδπκίδα
7. ζπεξκαηηθόο πόξνο
8. πξνζηάηεο αδέλαο
9. ζπεξκαηνδόρνο θύζηε

(κνλ. 4.5)

(β) Ση είλαη ε θξπςνξρία ; (κνλ. 0.5)
Κξπςνξρία νλνκάδεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνίν ν έλαο ή θαη νη δύν
όξρεηο παξακείλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ εκβξύνπ.
3. Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ κείσζεο-κίησζεο.
(α) ηελ κείσζε ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα έρνπλ ην κηζό αξηζκό
ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ κεηξηθνύ θπηηάξνπ, ελώ ζηε κίησζε ηα ζπγαηξηθά
θύηηαξα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ κεηξηθνύ θπηηάξνπ.
(β) ηε κίησζε ρσξίδνληαη νη ρξσκαηίδεο θάζε δεύγνπο ρξσκαηνζσκάησλ
ελώ ζηε κείσζε ρσξίδνληαη ηα δεύγε ησλ νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ.
(γ) ηε κίησζε δεκηνπξγνύληαη δύν λέα ζπγαηξηθά (γελλεηηθά) θύηηαξα ελώ
ζηε κείσζε ηέζζεξα λέα ζπγαηξηθά (ζσκαηηθά) θύηηαξα.
(δ) ηε κίησζε γίλεηαη κία θπηηαξηθή δηαίξεζε ελώ ζηε κείσζε δύν θπηηαξηθέο
δηαηξέζεηο.
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ΜΕΡΟΣ Β’
Αποηελείηαι από 3(ηρεις) ερωηήζεις. Να απανηήζεηε μόνο ζηις 2 (δύο).
Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδες.
1. (α) Αλ Μ ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην καύξν ρξώκα ζηηο αγειάδεο
μ ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην θαθέ ρξώκα
Πνηνο ν Φαινόησπος ησλ αηόκσλ κε Γνλόηππν
ΜΜ καύξν ρξώκα
Μκ καύξν ρξώκα
κκ θαθέ ρξώκα

(κνλ. 6)

(β) Ση είλαη ε θίκσζε, πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ζηνλ άληξα θαη πώο
ζεξαπεύεηαη; (κνλ. 4)
Φίκσζε νλνκάδεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηεο πόζζεο έρεη πνιύ
κηθξό άλνηγκα. Η θίκσζε εκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε έμνδν ηνπ άθξνπ ηνπ πένπο θαηά
ηε ζηύζε. Πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη πόλν θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή
παξνπζηάδνληαο κνιύλζεηο ζην πένο ιόγσ αλεπαξθνύο θαζαξηζκνύ ηεο πεξηνρήο.
2. Αλ Μ = ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην κσβ ρξώκα ζην άλζνο ηεο κπηδειηάο
κ = ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην ιεπθό ρξώκα ζην άλζνο
(α) Να γξάςεηε ηνλ Α’ λόκν ηνπ MENDEL (Νόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο).
(κνλ. 5)
Νόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο: από ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ αηόκσλ πνπ δηαθέξνπλ
ζε έλα ραξαθηήξα πξνθύπηνπλ εηεξόδπγα άηνκα νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο.
(β) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηνλ Α’ λόκν ηνπ MENDEL (λόκνο ηεο
νκνηνκνξθίαο). (κνλ. 5)
Παηξηθή γελεά(P): MM x κκ
Γακέηεο:
Πξώηε ζπγαηξηθή:
Γελεά

Μ

κ
Μκ
100% νκνηόκνξθα
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3. (α) Πώο ζρεκαηίδνληαη ηα δηδπγσηηθά δίδπκα; (κνλ. 5)
Σα δηδπγσηηθά δίδπκα ζρεκαηίδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο
σξηκάδνπλ δύν σάξηα ηα νπνία γνληκνπνηνύληαη από δύν δηαθνξεηηθά
ζπεξκαηνδσάξηα. Σα δύν γνληκνπνηεκέλα σάξηα εμειίζζνληαη ζε δύν
δηαθνξεηηθά άηνκα.
(β) ε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη ηα ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο; Γώζηε
παξαδείγκαηα. (κνλ. 5)
Σα ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο δηαθξίλνληαη ζε ρεκηθά θαη κεραληθά.
ηα ρεκηθά κέζα θαηαηάζζνληαη ην αληηζπιιεπηηθό ράπη θαη νη ζπεξκαηνθηόλεο
θξέκεο.
ηα ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο θαηαηάζζνληαη ην δηάθξαγκα, ην ελδνκήηξην
ζπείξακα θαη ην πξνθπιαθηηθό.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Αποηελείηαι από 2 ερωηήζεις. Να απανηήζεηε μόνο 1(μία). Κάθε ορθή
απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 μονάδες.
1. (α) Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε γπλαίθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

σαγσγόο
σάξην
σνζήθε
κήηξα
ηξάρεινο
θόιπνο
αηδνίν
(κνλ. 7)

(β) Πνηεο είλαη νη δξάζεηο ηεο νηζηξαδηόιεο θαη ηεο πξνγεζηεξόλεο ζηε
γπλαίθα; (κνλ. 8)
Με ηε δξάζε ηεο νηζηξαδηόιεο αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ θαη ε
πξνεηνηκαζία ηνπ γηα λα δερζεί ην ηπρόλ γνληκνπνηεκέλν σάξην.
ηελ δξάζε ηεο νηζηξαδηόιεο νθείιεηαη ε αλάπηπμε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο
γπλαίθαο, ε εκθάληζε δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ, όπσο ε
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εκθάληζε ησλ καζηώλ, ε δηάπιαζε ηεο ιεθάλεο θαη ε ηξηρνθπΐα ησλ γελλεηηθώλ
νξγάλσλ θαη ησλ καζραιώλ.
Η πξνγεζηεξόλε ζπλερίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βιελλνγόλνπ θαη βνεζά ζηε
δηαηήξεζε ηνπ. Η πξνγεζηεξόλε ηαπηόρξνλα παξεκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε άιινπ
σαξίνπ.
2 .(α) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ κπηδειηάο πήξακε 290 θπηά κε ζπέξκαηα
θίηξηλνπ ρξώκαηνο θαη 90 θπηά κε ζπέξκαηα πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Να γξάςεηε ηνπο
γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηα
απνηειέζκαηα. (κνλ. 10)
A: ζπέξκαηα θίηξηλνπ ρξώκαηνο
α: ζπέξκαηα πξάζηλνπ ρξώκαηνο
290/90 πεξίπνπ 3
90/90=1
Πξώηε ζπγαηξηθή
Γελεά (F1)
Γακέηεο:
Γεύηεξε ζπγαηξηθή
Γελεά (F2)

Αα x Αα

Α,α

Α,α

ΑΑ , Αα, Αα, αα
___________ __
3
: 1
ζπέξκαηα
ζπέξκαηα
θίηξηλνπ
πξάζηλνπ
ρξώκαηνο
ρξώκαηνο

(β) Να γξάςεηε ηνλ λόκν πνπ ηζρύεη ζην πην πάλσ παξάδεηγκα. (κνλ. 5)
Νόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ: θαηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ ηεο
F1 γελεάο εκθαλίδεηαη δηαρσξηζκόο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ είραλ αλακεηρζεί
πξνεγνπκέλσο.

5

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ,
ΕΜΠΑ, ΠΑΥΟ
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ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
Βαθμόσ
Σάξη: A ϋ Ενιαίου Λυκείου
Μάθημα: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Αριθμητικώσ: ……………………………

Ημερομηνία: 06 / 06 / 2014
Αρ. ςελίδων: 10

Ολογράφωσ: ……………………………

Χρόνοσ εξζταςησ: 2.00 (Δφο ϊρεσ )

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................

ΤΜΗΜΑ:................

ΟΔΗΓΙΕ
 Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
τθσ 1θσ ςελίδασ)
 Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μζρθ.
 Όλεσ οι απαντιςεισ ςασ να γραφοφν ςτον κενό χϊρο που δίδεται πάνω ςτο
εξεταςτικό δοκίμιο.
 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικϊν υλικϊν.
 Γράφετε μόνο με μελάνι, μπλε ι μαφρου χρϊματοσ. Τα ςχιματα μποροφν να
γίνουν με μολφβι.
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ΜΕΡΟ Α
Να απαντιςετε και ςτισ τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με πζντε (5)
μονάδεσ.
1. (Α) Ποιοι χαρακτιρεσ ονομάηονται:
(Ι) Κλθρονομικοί: οι χαρακτιρεσ που μεταβιβάηονται από τουσ προγόνουσ ςτουσ
απογόνουσ με το DNA.
(ΙΙ) Επίκτθτοι: οι χαρακτιρεσ που αποκτά το άτομο μετά τθ γζννθςθ του.
(Μον. 2)
(Β) Να γράψετε αν οι επίκτθτοι χαρακτιρεσ κλθρονομοφνται ι όχι και γιατί;
Οι επίκτθτοι χαρακτιρεσ δεν κλθρονομοφνται γιατί οι πλθροφορίεσ για τουσ
χαρακτιρεσ αυτοφσ δεν υπάρχουν ςτα χρωματοςϊματα.
(Μον. 2)
(Γ) Να δϊςετε δφο (2) παραδείγματα επίκτθτων χαρακτιρων.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Μον. 1)
2. «Ο αλφιςμόσ είναι μια κλθρονομικι αςκζνεια»
(Α) Να γράψετε τρία (3) χαρακτθριςτικά ενόσ αλφικοφ ατόμου:
- Άςπρο χρϊμα δζρματοσ
-Άςπρεσ τρίχεσ
-Κόκκινθ ίριδα ςτα μάτια
(Μον. 1,5)
(Β) Να γράψετε εάν θ κλθρονομικι αυτι αςκζνεια του αλφιςμοφ οφείλεται ςε
επικρατζσ ι υπολειπόμενο γονίδιο.
Θ κλθρονομικι αςκζνεια του αλφιςμοφ οφείλεται ςε υπολειπόμενο γονίδιο.

(Μον. 0,5)
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(Γ) Τι πικανότθτα ζχουν ετερόηυγοι γονείσ, δθλαδι γονείσ που είναι φορείσ του
πακολογικοφ γονιδίου, να αποκτιςουν παιδί με αλφιςμό; Να γίνει θ ςχετικι
διαςταφρωςθ.
Γονείσ:

…Αα…………..

Χ

Γαμζτεσ: .…Α….. …α……
Παιδιά:

……Αα………..
…Α…… …α…….

ΑΑ, Αα, Αα, αα

Οι γονείσ αυτοί ζχουν πικανότθτα 25%

(Μον. 3)
3. (Α) Σασ δίνεται ςχθματικά ζνα ωάριο.
(Ι) Να ονομάςετε τα μζρθ 1 ζωσ 4.

1. Πυρινασ
2. Κυτταρόπλαςμα με λεκικίνθ
3. Κυτταρικι μεμβράνθ
4. Ηελατινϊδεσ περίβλθμα
(Μον. 1)

(ΙΙ) Σε ποια ουςία οφείλεται το μεγάλο μζγεκοσ του ωαρίου και ποιοσ είναι ο ρόλοσ
τθσ ουςίασ αυτισ;
Το μεγάλο μζγεκοσ του ωαρίου οφείλεται ςτθν φπαρξθ τθσ κρεπτικισ ουςίασ
λεκικίνθσ . Θ ουςία αυτι παρζχει κρεπτικζσ ουςίεσ ςτο αναπτυςςόμενο ζμβρυο.
(Μον. 2)
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(Β) (Ι) Να ςυγκρίνετε το ωάριο με το ςπερματοηωάριο ωσ προσ:
o Τθν κινθτικότθτα: το ωάρια ςε αντίκεςθ με το ςπερματοηωάριο δεν ζχει τθν
ικανότθτα κίνθςθσ.
o Το μζγεκοσ: το ωάριο ζχει πολφ μεγαλφτερο μζγεκοσ από το
ςπερματοηωάριο.
(Μον. 1)
(ΙΙ) Να εξθγιςετε γιατί είναι απαραίτθτθ θ παρουςία τόςο μεγάλου αρικμοφ
μιτοχονδρίων πολφ κοντά ςτθν ουρά του ςπερματοηωαρίου.
Θ παρουςία τόςο μεγάλου αρικμοφ μιτοχονδρίων πολφ κοντά ςτθν ουρά του
ςπερματοηωαρίου είναι απαραίτθτθ, γιατί παράγουν μεγάλα ποςά ενζργειασ για
τθν κίνθςθ των ςπερματοηωαρίων.
(Μον. 1)
ΜΕΡΟ Β
Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ τισ δύο (2). Κάκε ερϊτθςθ
βακμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ.
1. (Α) Θ Δζςποινα και ο Γιϊργοσ είναι δεξιόχειρεσ και αποκτοφν παιδί αριςτερόχειρα.
Να δείξετε με διαςταφρωςθ πϊσ είναι πικανό να ςυμβεί αυτό.
(Δ= γονίδιο για δεξιόχειρα και δ= γονίδιο για αριςτερόχειρα)
(Ι) Να γίνει θ διαςταφρωςθ.
Γονείσ: ………Δδ………………… Χ
…………Δδ……………..
Γαμζτεσ: …Δ……… ……δ…….
……Δ…… ……δ………
Παιδιά:
ΔΔ, Δδ, Δδ, δδ
(Μον. 3)
(ΙΙ) Πικανότθτα να γεννθκεί παιδί αριςτερόχειρασ; 25%

(Μον. 0,5)

(ΙΙΙ) Πικανότθτα να γεννθκεί παιδί δεξιόχειρασ; 75%

(Μον. 0,5)

(ΙV) Ποιοσ νόμοσ του Μζντελ ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ; Να τον
διατυπϊςετε.
Ιςχφει ο νόμοσ του Διαχωριςμοφ: κατά τθ διαςταφρωςθ των ετερόηυγων ατόμων τθσ
F1 γενεάσ, εμφανίηεται διαχωριςμόσ των χαρακτιρων που είχαν αναμειχκεί
προθγουμζνοσ.
(Μον. 2)
(Β) Να εξθγιςετε τι ςθμαίνουν οι πιο κάτω όροι:
(Ι) Ωοκυλακιορρθξία: μετά τθν ωρίμανςθ του ωαρίου, το ωοκυλάκιο πακαίνει ριξθ
και ελευκερϊνει το ωάριο ςτθν είςοδο του ωαγωγοφ.
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(ΙΙ) Κρίςιμθ περίοδοσ: το διάςτθμα των θμερϊν του καταμινιου κφκλου κατά το
οποίο όταν μία γυναίκα ζρκει ςε ςεξουαλικι επαφι, μπορεί να οδθγιςει ςτθ
γονιμοποίθςθ του ωαρίου.
(ΙΙΙ) Εμμθνόπαυςθ: ςτθν θλικία των 45-55 ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ γυναίκασ
ςταματά γιατί ςτθν θλικία αυτι οι ωοκικεσ ςταματοφν να παράγουν ωάρια και
ορμόνεσ, θ ζμμθνθ ρφςθ ςταματά και θ γυναίκα δεν μπορεί να μείνει ζγκυοσ.
(ΙV) Κφθςθ: το διάςτθμα από τθ γονιμοποίθςθ μζχρι τθν ζξοδο του εμβρφου από το
ςϊμα τθσ μθτζρασ. Θ κφθςθ διαρκεί 280-290 μζρεσ.
(Μον. 4)

2. (Α) (Ι) Στο ςχιμα που ακολουκεί να ονομάςτε τα μζρθ που αντιςτοιχοφν ςτουσ
αρικμοφσ 1 μζχρι και 6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Όρχισ
Επιδιδυμίδα
Πζοσ
Σπερματικόσ πόροσ
Προςτάτθσ αδζνασ
Ουρικρα
(μον. 1,5)

(ΙΙ) Πότε ζνα άτομο παρουςιάηει κρυψορχία;
Ζνα άτομα παρουςιάηει κρυψορχία αν ο ζνασ ι και οι δφο όρχεισ, δεν
εγκαταςτακοφν ςτο όςχεο πριν από τθ γζννθςθ του εμβρφου αλλά παραμείνουν
ςτθν κοιλιακι περιοχι.
(Μον. 0,5)
(ΙΙΙ) Πϊσ κεραπεφεται θ κρυψορχία;
Θ κρυψορχία κεραπεφεται με χειρουργικι επζμβαςθ.

(Μον. 0,5)

(ΙV) Γιατί επιβάλλεται θ κεραπεία τθσ κρυψορχίασ;
Επιβάλλεται θ κεραπεία τθσ κρυψορχίασ γιατί θ ψθλι κερμοκραςία του
εςωτερικοφ του ςϊματοσ μπορεί να προκαλζςει ςτείρωςθ γιατί δεν επιτρζπει τθν
παραγωγι ςπερματοηωαρίων.
(Μον. 0,5)
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(V) Ποιεσ δφο (2) ορμόνεσ τθσ υπόφυςθσ ρυκμίηουν και ελζγχουν τθ λειτουργία του
αντρικοφ γεννθτικοφ ςυςτιματοσ;
Οι ορμόνεσ τθσ υπόφυςθσ που ρυκμίηουν και ελζγχουν τθ λειτουργία του αντρικοφ
γεννθτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ ωοκυλακιοτρόποσ (FSH) και θ ωχρινοτρόποσ (LH).
(Μον. 0,5)
(VI) Τι είναι θ τεςτοςτερόνθ, ποφ παράγεται και ποιοσ ο ρόλοσ τθσ;
Θ τεςτοςτερόνθ είναι ορμόνθ που παράγεται ςτουσ όρχεισ. Είναι υπεφκυνθ για τθν
ανάπτυξθ και ολοκλιρωςθ των γεννθτικϊν οργάνων που αποτελοφν τα πρωτεφοντα
χαρακτθριςτικά του φφλου. Επίςθσ, είναι υπεφκυνθ για τθν εμφάνιςθ των
δευτερευόντων χαρακτθριςτικϊν του φφλου, όπωσ θ είναι θ αλλαγι τθσ φωνισ, θ
ανάπτυξθ τριχοφυΐασ ςε οριςμζνα μζρθ του ςϊματοσ και θ ζντονθ μυϊκι ανάπτυξθ.
(Μον. 1, 5)
(B) Διαςταυρϊςαμε φυτά μπιηελιάσ με μωβ άνκθ και φυτά μπιηελιάσ με λευκά
άνκθ. Όλα τα φυτά τθσ F1 γενεάσ προζκυψαν με μωβ άνκθ.
(Ι) Να γίνει θ διαςταφρωςθ.
Πατρικι:
……ΑΑ………… Χ ……αα………….
γενεά
Γαμζτεσ:
……Α…………
………α………
Θυγατρικι:
…………………Αα……………………….
γενεά
(Μον. 3)

(ΙΙ) Ποιοσ νόμοσ του Μζντελ ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ; Να τον
διατυπϊςετε.
Ιςχφει ο νόμοσ τθσ Ομοιομορφίασ: από τθ διαςταφρωςθ ομόηυγων ατόμων που
διαφζρουν ςε ζνα χαρακτιρα προκφπτουν ετερόηυγα άτομα ομοιόμορφα μεταξφ
τουσ.
(Μον. 2)
3. (A) Με τθ βοικεια του ςχιματοσ που ακολουκεί να απαντιςετε τα ερωτιματα
που ακολουκοφν:
(I) Να ονομάςτε τα μζρθ που
αντιςτοιχοφν ςτουσ αρικμοφσ 1
ζωσ 4.
1. Πλακοφντασ
2. Ομφάλιοσ λϊροσ

Σελίδα 6/9

3. Αμνιακόσ ςάκοσ
4. Αμνιακό υγρό
(μον. 2)
(II) Πϊσ το ζμβρυο εξαςφαλίηει κρεπτικζσ ουςίεσ και οξυγόνο από το αίμα τθσ μθτζρασ;
Το ζμβρυο εξαςφαλίηει κρεπτικζσ ουςίεσ και οξυγόνο από το αίμα τθσ μθτζρασ
διαμζςου του πλακοφντα. Ο πλακοφντασ είναι ενωμζνοσ με το ζμβρυο με τον
ομφάλιο λϊρο.
(μον. 2)
B) (Ι) Τι πρζπει να αποφεφγει μια ζγκυοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ;
Μία ζγκυοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ πρζπει να αποφεφγει χθμικζσ ουςίεσ
όπωσ φυτοφάρμακα, βιομθχανικά κατάλοιπα, πρόςκετα τροφίμων. Ακόμθ πρζπει
να αποφεφγει το κάπνιςμα κακϊσ και τθν επαφι τθσ με μολυςμζνουσ γάτουσ οι
οποίοι μπορεί να τθν μολφνουν με το μικροοργανιςμό που προκαλεί
τοξοπλάςμωςθ.
(μον. 2)
(ΙΙ) Τι είναι θ τοξοπλάςμωςθ;
Τοξοπλάςμωςθ είναι μόλυνςθ που οφείλεται ςε μικροοργανιςμό, που μπορεί να πάρει
μία ζγκυοσ μθτζρα κυρίωσ από μολυςμζνο γάτο.
(μον. 1)
Γ) Ι) Πόςα και ποια είδθ διδφμων γνωρίηετε;
Δφο είδθ διδφμων, μονοηυγωτικά και διηυγωτικά.
(μον. 1)
ΙΙ) Ποια δίδυμα είναι πανομοιότυπα μεταξφ τουσ;
Τα μονοηυγωτικά δίδυμα είναι πανομοιότυπα μεταξφ τουσ.
(μον. 1)
ΙΙΙ) Πϊσ προκφπτουν τα πανομοιότυπα δίδυμα;
Προκφπτουν όταν το γονιμοποιθμζνο ωάριο, μετά τισ πρϊτεσ διαιρζςεισ του,
διαχωρίηεται ςτα δφο και εξελίςςεται ςε δφο πανομοιότυπουσ οργανιςμοφσ.
(μον. 1)
ΜΕΡΟ Γ
Από τισ δύο (2) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ τη μία (1) ερϊτθςθ.
ερϊτθςθ βακμολογείτε με δεκαπζντε (15) μονάδεσ.
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Κάκε

1.

(Α) (Ι) Το πιο κάτω ςχιμα δείχνει το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ. Γράψετε τι
παριςτάνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 6.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ωαγωγόσ
Ωάριο
Ωοκικθ
Τράχθλοσ
Κόλποσ
Μιτρα
(μον. 3)

(ΙΙ) Να γράψετε το όργανο του γυναικείου γεννθτικοφ ςυςτιματοσ όπου
πραγματοποιείται θ κάκε μια από τισ πιο κάτω λειτουργίεσ:
o Παραγωγι ωαρίων: Ωοκικθ
o Εμφφτευςθ και ανάπτυξθ εμβρφου: Μιτρα
o Γονιμοποίθςθ: Ωαγωγό
o Εκςπερμάτωςθ: Κόλπο
(Μον. 2)
(ΙΙΙ) Να γράψετε ποια ορμόνθ είναι υπεφκυνθ:
o Για τθν ανάπτυξθ του ωοκυλακίου και τθν ωρίμανςθ του ωαρίου.
Ωοκυλακιοτρόποσ
o Για τθν ωοκυλακιορρθξία.
Ωχρινοτρόποσ
(Μον. 2)

(ΙV) Θ Ειρινθ ζχει καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Αδιακζτθςε ςτισ 5 Ιουνίου και κζλει
να υπολογίςει τισ κρίςιμεσ μζρεσ του κφκλου τθσ (κρίςιμθ περίοδοσ). Με τθ βοικεια
του θμερολογίου που ςασ δίνεται δίπλα εξθγιςτε πωσ κα μποροφςε να τισ
υπολογίςει και ποιεσ κα είναι αυτζσ.
Θ ςεξουαλικι επαφι μεταξφ τθσ 11θσ θμζρασ και τθσ 16θσ
μζρασ του καταμινιου κφκλου μπορεί να οδθγιςει ςτθ
γονιμοποίθςθ του ωαρίου. Επόμενοσ θ κρίςιμθ περίοδοσ
τθσ Ειρινθσ είναι από τισ 15 μζχρι τισ 20 Ιουνίου.
(Μον. 2)
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(V) Να γράψετε δίπλα από το κάκε μζςο αντιςφλλθψθσ αν θ μζκοδοσ είναι
μθχανικι, χθμικι ι φυςικι.
o
o
o
o

Ενδομιτριο ςπείραμα: Μθχανικι
Αποχι: Φυςικι
Προφυλακτικό: Μθχανικι
Σπερματοκτόνοσ κρζμα: Χθμικι
(Μον. 2)

(Β) Ο Μιχάλθσ ζχει ςγουρά μαλλιά και παντρεφεται τθν Μαρία με ίςια μαλλιά. H
μθτζρα του Μιχάλθ, θ Ιωάννα ζχει ίςια μαλλιά.
Το γονίδιο για τα ςγουρά μαλλιά () είναι επικρατζσ ζναντι του γονιδίου για τα ίςια
μαλλιά (ς) που είναι υπολειπόμενο.
(Ι) Να γράψετε τουσ γονότυπουσ:
o Του Μιχάλθ: ……Σς………… (Μον. 1)
o Τθσ Μαρίασ: ………ςς………… (Μον. 1)

(ΙΙ) Ποια θ πικανότθτα ο Μιχάλθσ και θ Μαρία να αποκτιςουν παιδί με ίςια μαλλιά;
Να γίνει θ ςχετικι διαςταφρωςθ.
Γονείσ: ……Σς………… Χ ………ςς………….
Γαμζτεσ: …Σ…… …ς……
….…ς…..
Παιδιά: ……Σς, …………………………ςς
(Μον. 2)
2.

(Α) Διαςταυρϊνουμε μαφρουσ με άςπρουσ ποντικοφσ και τα ποντικάκια τθσ F1
γενεάσ προκφπτουν όλα γκρίηα.
(Ι) Να γράψετε τι ςχζςθ ζχουν τα αλλθλόμορφα γονίδια μεταξφ τουσ.
Τα γονίδια είναι ιςοδφναμα.
(Μον. 1)
(ΙΙ) Να γράψετε τουσ γονότυπουσ:
o Του μαφρου ποντικοφ: ………ΜΜ…………….
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(Μον. 0,5)

o Του άςπρου ποντικοφ: ………ΑΑ……………

(Μον. 0,5)

(ΙΙ) Να γίνει θ διαςταφρωςθ μεταξφ δφο ατόμων τθσ F1 γενεάσ. Να γράψετε
γονοτυπικζσ και φαινοτυπικζσ αναλογίεσ.
F1:
…ΜΑ……….. Χ
……ΜΑ…….
Γαμζτεσ: ..Μ….. …Α….
..Μ….. …Α…..
F2:
ΜΜ, ΜΑ, ΜΑ, ΑΑ
Γονοτυπικι αναλογία: 1:2:1
Φαινοτυπικι αναλογία: 25% μαφρο χρϊμα, 50% γκρίηο χρϊμα , 25% άςπρο
(1:2:1)
(Μον. 4)
(Β) (Ι) Δφο γονείσ φαινοτυπικά υγιείσ αποκτοφν παιδί που πάςχει από β-μεςογειακι
αναιμία. Με διαςταφρωςθ να εξθγιςετε πωσ γεννικθκε παιδί με β-μεςογειακι
αναιμία από αυτό το ηευγάρι.
Γονείσ:
Γαμζτεσ:
Παιδιά:

………Κκ………. X ………Κκ……….
…Κ…. …κ….
…Κ….. …κ…..
ΚΚ, Κκ, Κκ, κκ
(Μον. 3)

(ΙΙ) Να αναφζρετε 4 ςυμπτϊματα τθσ β-μεςογειακισ αναιμίασ.
- Παραμόρφωςθ των οςτϊν
- Ζντονθ ωχρότθτα
- Ελαφρόσ ίκτεροσ
- Διόγκωςθ τθσ ςπλινασ και κοιλιάσ
- Κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ του ςϊματοσ
- Αδυναμία
- Εφκολθ κοφραςθ
- Ανεπάρκεια λειτουργίασ κάποιων οργάνων
- Κακι οξυγόνωςθ των ιςτϊν
( 4 από τα πιο πάνω)
(Μον. 4)
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(III) Που οφείλεται θ μείωςθ των γεννιςεων παιδιϊν με μεςογειακι αναιμία τα
τελευταία χρόνια ςτον τόπο μασ;
Θ μείωςθ των γεννιςεων παιδιϊν με μεςογειακι αναιμία τα τελευταία χρόνια ςτον
τόπο μασ οφείλεται ςτθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ των ατόμων φορζων του γονιδίου
και ςτθ προγεννθτικι εξζταςθ. Τα άτομα φορείσ του γονιδίου μποροφν ν’
αποφφγουν το γάμο ι τθν τεκνοποίθςθ.
(Μον. 2)

(
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ΛΤΚΔΙΟ Γ. ΣΑΛΙΩΣΗ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
ΜΑΪΟΤ/ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
Σάξη: Α΄ Λςκείος

Ημεπομηνία: 03/06/2014

Μάθημα: Φςζιογνωζηικά

ςνολική Γιάπκεια εξέηαζηρ Φςζιογνωζηικών - Υημείαρ: 2 ώπερ

Ονομαηεπώνςμο: …………………………………………………….. Σάξη: ……………..
ΟΓΗΓΙΔ:
(α) Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη.
(β) Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
(γ) Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο.

ΜΔΡΟ Α:

Να απανηήζηε και ζηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ.

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ.
Δπώηηζη 1.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ γπλαηθείνπ
αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε Σηήιε Ι.
Σμήμαηα

ηήλη Ι

Ωνζήθε
Τξάρεινο
Κόιπνο
Ωαγσγόο
Ωάξην
Μήηξα

1

(3 κνλάδεο)

Απάνηηζη:
1,5,6,3,2,4

(6 x 0.5 = 3 κνλάδεο)

Δπώηηζη 1.β. Να αλαθέξεηε ηα κέξε απ’ όπνπ πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα από ηε
δεκηνπξγία ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην αλδξηθό αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................. (2 κνλάδεο)
Απάνηηζη:
Όξρηο, επηδηδπκίδα, ζπεξκαηηθόο πόξνο, νπξήζξα

(4 x 0.5 = 2 κνλάδεο)

Δπώηηζη 2.α. Τν παξαθάησ ζρήκα 1, αλαπαξηζηά ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο αλζξώπνπ.
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα Ι, απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο.

(2 κνλάδεο)
Πίνακαρ I

Σχήμα 1: Ανθρώπινα
Χρωματοςώματα

Πόζα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζηνπο
αλζξώπηλνπο νξγαληζκνύο;
Πόζα δεύγε νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ
έρεη ζην ζρήκα 1;
Πόζα

είλαη

ηα

απηνζσκαηηθά

ρξσκαηνζώκαηα ζην ζρήκα 1;
Ο άλζξσπνο ηνπ ζρήκαηνο 1 είλαη άληξαο
ή γπλαίθα;

Απάνηηζη:
46, 22, 44, γπλαίθα

(4 x 0.5 = 2 κνλάδεο)

2

Δπώηηζη 2.β. Να αλαθέξεηε ηξεηο

δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ.

(3 κνλάδεο)
Σπεξκαηνδσάξην

Ωάξην

1

2

3

Απάνηηζη:
Τξία από ηα αθόινπζα:


Τα ζπεξκαηνδσάξηα έρνπλ κηθξό κέγεζνο ελώ ηα σάξηα έρνπλ κεγάιν κέγεζνο.



Τα ζπεξκαηνδσάξηα έρνπλ ηθαλόηεηα ελεξγεηηθήο θίλεζεο ελώ ηα σάξηα όρη.



Τα ζπεξκαηνδσάξηα έρνπλ κηθξό θπηηαξόπιαζκα ελώ ηα σάξηα έρνπλ κεγάιν
θπηηαξόπιαζκα.



Τα ζπεξκαηνδσάξηα έρνπλ σνεηδέο ζρήκα κε νπξά ελώ ηα σάξηα έρνπλ ζθαηξηθό
ζρήκα.



Τα σάξηα πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ιεθηζίλεο ελώ ηα ζπεξκαηνδσάξηα όρη.



Τα ζπεξκαηνδσάξηα θέξνπλ αθξόζσκα ελώ ηα σάξηα όρη.



Τα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο όξρηο ηνπ άλδξα ελώ ηα σάξηα ζηηο σνζήθεο
ηεο γπλαίθαο.

(3 x 1 = 3 κνλάδεο)

3

Δπώηηζη 3.Η Βαζηιηθή είλαη 27 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ην Γηάλλε εδώ θαη δύν
ρξόληα.
Η Βαζηιηθή έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα
εξσηήκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ εκεξνινγίνπ.

α) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ε Βαζηιηθή, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, κπνξεί λα κείλεη
έγθπνο (ε έκκελνο ξύζε μεθηλά 17 Ινπλίνπ). Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (2 Μνλάδεο)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
β) Πώο ιέγεηαη ε πεξίνδνο απηή;

(1 Μνλάδα)

…………………………………………………………………………………………………
γ) Αλ ε Βαζηιηθή δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ επόκελε ηεο έκκελν ξύζε;
Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(2 Μνλάδεο)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Απάνηηζη:
α) 28 Ινπλίνπ έσο 3 Ινπιίνπ

(2 x 0.5 = 1 κνλάδα)

Η σνζπιαθηνξεμία γίλεηαη ηελ 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ (1 Ινπιίνπ). Τα
ζπεξκαηνδσάξηα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ηξείο κέξεο ζηνπο σαγσγνύο πξηλ ηελ
σνζπιαθηνξεμία (28 Ινπλίνπ κέρξη 30 Ινπλίνπ) ελώ ην σάξην κπνξεί λα παξακείλεη δσληαλό
κέρξη θαη 2 κέξεο κεηά ηελ σνζπιαθηνξεμία (2 θαη 3 Ινπιίνπ)

(1 κνλάδα)

β) Κξίζηκε πεξίνδνο

(1 κνλάδα)

γ)15 Ινπιίνπ

(1 κνλάδα)

Ο θαηακήληνο θύθινο δηαξθεί 28 κέξεο

(1 κνλάδα)
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ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ από ηιρ οποίερ ππέπει να απανηήζεηε
ΜΟΝΟ ζε δύο (2). Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ.
Δπώηηζη 1.α.Τη είλαη ε θίκσζε, ηη πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη πώο ζεξαπεύεηαη; (3
κνλάδεο)
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Η θίκσζε είλαη πάζεζε ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο όπνπ ε πόζζε ιόγσ
ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο δελ επηηξέπεη ηελ ειεπζέξσζε ηεο βαιάλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζηύζεο. Πξνθαιεί έληνλν πόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηύζεο θαη ζεξαπεύεηαη κε πεξηηνκή.
(3 x 1 = 3 κνλάδεο)
Δπώηηζη 1.β. Να γξάςεηε δπν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο θαη δπν ηνπ
άλδξα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθεβεία.

(2 κνλάδεο)

Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά γπλαίθαο

Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά άλδξα

1
2
Απάνηηζη: Γπν από ηα αθόινπζα:


Αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο ζηα γελλεηηθά όξγαλα θαη ζηα δπν θύια.



Αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο ζηηο καζράιεο θαη ζηα δπν θύια.



Αλάπηπμε κπτθήο κάδαο ζηνπο άλδξεο. / Άλνηγκα ηεο ιεθάλεο ζηηο γπλαίθεο



Μεηαθώλεζε ζηνπο άλδξεο. / Αλάπηπμε ζηήζνπο ζηηο γπλάηθεο

Δπώηηζη1.γ. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε κε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο, ηα
ηκήκαηα ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο.
1: …………………………….….
2: …………………………….….
3: …………………………………
4: ………………………………,..
5: ………………………………..
5

(5 κνλάδεο)

Απάνηηζη:
1: πένο
2: νπξήζξα
3: ζπεξακαηηθόο πόξνο
4: πξνζηάηεο αδέλαο
5: επηδηδπκίδα

(5 x 1 = 5 κνλάδεο)

Δπώηηζη 2.α. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ εθθξηκάησλ πνπ απνηεινύλ ην ζπέξκα; Να αλαθέξεηε
δύν αδέλεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο.

(3 κνλάδεο)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Τα εθθξίκαηα βνεζνύλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο είηε παξέρνληαο ζξεπηηθέο
νπζίεο είηε βνεζώληαο ζηελ θηλεηηθόηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ

(2 x 0.5 = 1 κνλάδα).

Γπν από ηα αθόινπζα: επηδηδπκίδα, ζπεξκαηνδόρεο θύζηεο, πξνζηάηεο αδέλαο, αδέλεο
(2 x 1 = 2 κνλάδεο).

Cowper

Δπώηηζη 2.β. Να γξάςεηε ζηνλ θελό ρώξν θάησ από ηηο εηθόλεο, πνηα δείρλεη κνλνδπγσηηθά
δίδπκα θαη πνηα δηδπγσηηθά δίδπκα.

(1 κνλάδεο)

Απάνηηζη:
Μνλνδπγσηηθά - Γηδπγσηηθά

(2 x 0.5 = 1 κνλάδα).
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Δπώηηζη2.γ. Να αλαθέξεηε ηξεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κνλνδπγσηηθά θαη ηα δηδπγσηηθά
δίδπκα.

(3 κνλάδεο)
Μνλνδπγσηηθά δίδπκα

Γηδπγσηηθά δίδπκα

1
2
3

Απάνηηζη:
Τξία από ηα αθόινπζα:


Τα κνλνδπγσηηθά έρνπλ ην ίδην γελεηηθό πιηθό ελώ ηα δηδπγσηηθά δηαθνξεηηθό.



Τα κνλνδπγσηηθά είλαη παλνκνηόηππα ελώ ηα δηδπγσηηθά κνηάδνπλ ζαλ απιά
αδέιθηα.



Τα κνλνδπγσηηθά είλαη παληα ην ίδην θύιν ελώ ηα δηδπγσηηθά κπνξεί λα έρνπλ θαη
δηαθνξεηηθό θύιν.



Τα κνλνδπγσηηθά είλαη πξνέξρνληαη από ηελ έλσζε 1 σαξίνπ κε 1 ζπεξκαηνδσάξην
ελώ ηα δηδπγσηηθά πξνέξρνληαη από ηελ έλσζε 2 σαξίσλ κε 2 ζπεξκαηνδσάξηα.



Τα κνλνδπγσηηθά είλαη πξνέξρνληαη από έλα δπγσηό ελώ ηα δηδπγσηηθά πξνέξρνληαη
από δπν δηαθνξεηηθά δπγσηά.

(3 x 1 = 3 κνλάδεο)

Δπώηηζη 2.δ. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα αλαπαξηζηά έλα ζπεξκαηνδώάξην.

α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο Α έσο ΣΤ

(3 κνλάδεο)

Α:

Γ:

Β:

Δ:

Γ:

Σ:
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Απάνηηζη:
Α: νπξά
Β: απρέλαο
Γ: θεθαιή
Γ: κηηνρόλδξηα
Δ: ππξήλαο
ΣΤ: αθξόζσκα

(6 x 0.5 = 3 κνλάδεο)

Δπώηηζη 3.α. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο πνπ αθνξνύλ ηε γελεηηθή.

(3 κνλάδεο)

Δηεξόδπγν άηνκν:.........................................................................................................................
Φαηλόηππνο:..................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Δηεξόδπγν νλνκάδεηαη ην άηνκν όπνπ ηα δπν αιιειόκνξθα γνλίδα ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηεξηζηηθό θέξνπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο (εληνιέο).

(1.5 κνλάδεο)

Φαηλόηππνο είλαη ην ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ηειηθά εθδειώλνληαη ζηνλ νξγαληζκό
(1.5 κνλάδεο)
Δπώηηζη 3.β. Έλαο άληξαο κε ίζηα καιιηά (ππνιεηπόκελν γνλίδην) παληξεύεηαη γπλαίθα
νκόδπγε κε ζγνπξά καιιηά (επηθξαηέο γνλίδην) θαη ην πξώην ηνπο παηδί έρεη ζγνπξά καιιηά.
Πνηνη νη γνλόηππνη ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ;

(3 κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Α= ζγνπξά καιιηά, α= ίζηα καιιηά
Άλδξαο: αα
Γπλαίθα: ΑΑ
Παηδί: Αα

(3 x 1 = 3 κνλάδεο)
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Δπώηηζη 3.γ.Πνηόο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε;

(1κνλάδα)

......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Πξώηνο λόκνο ηνπ Μέληει ή λόκνο ηεο νκνηνκνξθίαο

(1 κνλάδα)

Δπώηηζη 3.δ.Πνηα ε πηζαλόηεηα ην δεύηεξν παηδί ηνπο λα έρεη ίζηα καιιηά; Να θάλεηε ηε
ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.

(3κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Γηαζηαύξσζε

(2 κνλάδεο)
(1 κνλάδα

0%

ΜΔΡΟ Γ: Να απανηήζεηε μόνο μία (1) από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή
απάνηηζη βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδερ.
Δπώηηζη 1.α. Πνηα ε πνξεία ηνπ δπγσηνύ από ηε γνληκνπνίεζε κέρξη ηελ εκθύηεπζή ηνπ
ζηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο;

(3 κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Τν δπγσηό ζα αξρίζεη κηα ζεηξά θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ θαη ηαπηόρξνλα ζα αξρίζεη λα
θηλείηαη παζεηηθά πξνο ηε κήηξα όπνπ θαη ζα εκθπηεπζεί.

(3 κνλάδεο)

Δπώηηζη 1.β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ θαηά ηελ πνξεία ηεο εγθπκνζύλεο;
(3 κνλάδεο)
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Τν ακληαθό πγξό πεξηβάιιεη ην έκβξπν θαη ην πξνζηαηεύεη από απόηνκεο θηλήζεηο ηεο
κεηέξαο ή θηππήκαηα.

(3 κνλάδεο)
9

Δπώηηζη 1.γ.Να αλαθέξεηε ζε πνην ζεκείν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο
γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε.

(2 κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Ωαγσγό

(2 κνλάδεο)

Δπώηηζη1.δ. Με βάζε ην δηπιαλό ζρήκα λα πεξηγξάςεηε:
i). Τηο αιιαγέο ζην ελδνκήηξην (ηνηρώκαηα) ηεο κήηξαο κεηαμύ ηεο
1εο θαη 5εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ. (2 Μνλάδεο)
...........................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ii). Σε πνην ζεκείν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ην σάξην κεηαμύ
ηεο 1εο θαη 5εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ; (2 Μνλάδεο)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Τν ελδνκήηξην απνθόπηεηαη θαη απνβάιιεηαη από ηε κήηξα πξνο ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ
δηάκεζνπ ηνπ θόιπνπ

(2 κνλάδεο)

Τν σάξην πνπ σξίκαζε ζηνλ πξνεγνύκελν θαηακήλην θύθιν βξίζθεηαη ζηε κήηξα γηα λα
απνβιεζεί ελώ έλα λέν σάξην ζα αξρίζεη λα σξηκάδεη ζηηο σνζήθεο

(2 κνλάδεο)

Δπώηηζη 1.ε. Πνηα νξκόλε παξάγνπλ νη όξρεηο θαη πνηνο ν ξόινο ηεο ζηνλ άληξα; (3
κνλάδεο)
.....................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Τεζηνζηεξόλε
Διέγρεη ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άλδξα
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(1 κνλάδα)
(2 κνλάδα)

Δπώηηζη 2.α. Τη νλνκάδνπκε επίθηεηνπο ραξαθηήξεο; Γώζηε έλα παξάδεηγκα.

(3 κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Δπίθηεηα νλνκάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηνύληαη κεηά ηε γέλλεζε θαη δελ
θιεξνλνκνύληαη ζηνπο απνγόλνπο.

(2 κνλάδεο)

Έλα από ηα αθόινπζα: νπιέο, βακκέλα καιιηά, ηαηνπάδ, αθξσηεξηαζκνί θ.α

(1 κνλάδα)

Δπώηηζη 2.β.Γπλαίθα αζζελήο κε θιεξνλνκηθή πάζεζε ησλ λεθξώλ, παληξεύεηαη πγηή
άληξα θαη ην πξώην ηνπο παηδί πάζρεη από λεθξνπάζεηα. Με δεδνκέλν όηη ην γνλίδην ηεο
αζζέλεηαο είλαη ςπολειπόμενο, λα αλαθέξεηε πνηνη είλαη νη γνλόηππνη γπλαίθαο, άληξα θαη
παηδηνύ;
Γπλαίθα
(3 κνλάδεο)

Άλδξαο
1ν παηδί

Απάνηηζη:
Α= θπζηνινγηθό γνλίδην, α= λεθξνπάζεηα
Άλδξαο: Αα
Γπλαίθα: αα
Παηδί: αα

(3 x 1 = 3 κνλάδεο)

Δπώηηζη 2.γ. Κάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε, λα βξείηε πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα ην
δεύηεξν παηδί ηνπο λα πάζρεη από λεθξνπάζεηα.

(3 κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Απάνηηζη:
Γηαζηαύξσζε

(2 κνλάδεο)
(1 κνλάδα)

50%
Δπώηηζη 2.δ. Να γξάςεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Mendel.

(2 κνλάδεο)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Απάνηηζη:
Από ηε δηαζηαύξσζε δπν εηεξόδπγσλ αηόκσλ γηα έλα ραξαθηήξα πξνθύπηεη δηαρσξηζκόο
ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
(2 κνλάδεο)
Δπώηηζη 2.ε. Ο αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ αθόινπζσλ νξγαληζκώλ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Ι. Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ ζηήιε ΙΙΙ, ην ζσζηό αξηζκό ησλ
ρξσκαηνζσκάησλ γηα ηα θύηηαξα ηεο ζηήιεο ΙΙ.

(4 κνλάδεο)

ηήλη Ι
Αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ
ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ
νξγαληζκώλ

ηήλη ΙΙ

ηήλη ΙΙΙ

Κύηηαξα

Αξηζκόο

12

Γνληκνπνηεκέλα απγά θαγθνπξό

36

Μπτθά θύηηαξα ηεο θόηαο

14

Ωάξηα ηεο κπηδειηάο

32

Σπεξκαηνδσάξηα ηεο κέιηζζαο

Χξσκαηνζσκάησλ

Απάνηηζη:
(4 x 1 = 4 κνλάδεο)

12, 36, 7, 16
ΣΔΛΟ
Οη εηζεγεηέο
Γηώξγνο Χξηζηνδνύινπ

Η ζπληνλίζηξηα
Διέλε Φαθνληή

Χξίζηνο Μαξαζεύηεο

Ο Γηεπζπληήο
....................................
Γηώξγνο Χξπζνζηόκνπ

12

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-14

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
Βαθμόρ

Σάξη: Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ

Απιθμηηικώρ:………………

Μάθημα: Φπζηνγλσζηηθά
Ημεπομηνία: 30 / 05 / 2014
Απ. ζελίδων:

Ολογπάθωρ: …………………

14

Υπόνορ εξέηαζηρ: 2:00 (δύν ώξεο )
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ……………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................ ΤΜΗΜΑ:................
ΟΓΗΓΙΔ
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 14 ζειίδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
1εο ζειίδαο)
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε.
 Σν κέξνο Α΄ απνηειείηαη από 3 εξσηήζεηο θαη πξέπεη λα απαληήζεηε ζε όιεο .
(Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 μονάδερ)
 Σν κέξνο Β΄ απνηειείηαη από 3 εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεηε ηηο
2 (Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 10 μονάδερ).
 Σν κέξνο Γ΄ απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεηε ζε
κία (Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 15 μονάδερ).
 Όιεο νη απαληήζεηο ζαο λα γξαθνύλ ζηνλ θελό ρώξν πνπ δίδεηαη πάλσ ζην
εμεηαζηηθό δνθίκην.
 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθώλ πιηθώλ.
 Γξάθεηε κόλν κε κειάλη, κπιε ή καύξνπ ρξώκαηνο.

ΜΔΡΟ Α
Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ . Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
πένηε (5) μονάδερ.

1)

Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ , ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα :
i.

Αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο ) πεξκαηνδσάξηα

ii.

Θειπθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο )

Ωάξηα

iii.

Αξζεληθή γνλάδα

Όξρηο

iv.

Θειπθή γνλάδα

Ωνζήθε

Σν απνηέιεζκα ηεο γνληκνπνίεζεο

Επγσηό

v.

(κνλ.5)

2) Α) i) αο δίδεηαη ζρεκαηηθά έλα σάξην . Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 4.
(κνλ.1)
1: Ππξήλαο
2: θπηηαξόπιαζκα κε ιεθηζίλε
3: θπηηαξηθή κεκβξάλε
4: δειαηηλώδεο πεξίβιεκα

ii) ε πνηα νπζία νθείιεηαη ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ σαξίνπ θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο
νπζίαο απηήο;
(κνλ. 2)
ηε ιεθηζίλε , είλαη ζξεπηηθή νπζία ε νπνία παξέρεη ζξεπηηθέο νπζίεο ζην
αλαπηπζζόκελν έκβξπν.
Β) i) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην κε ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ αλζξώπνπ σο πξνο :
(κνλ.1)
 ηελ θηλεηηθόηεηα το ςπερματοηωάριο κινείται με τθν βοικεια τθσ ουράσ , ζχει
ενεργθτικι κίνθςθ ενϊ το ωάριο δεν κινείται πακθτικι κίνθςθ
 ηνλ αξηζκό ςπερματοηωάρια είναι εκατομμφρια ενϊ το ωάριο παράγεται 1 κάκε μινα
εναλλάξ από κάκε ωοκικθ
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ii) Να γξάςεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηόζνπ κεγάινπ αξηζκνύ
κηηνρνλδξίσλ πνιύ θνληά ζηελ νπξά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.
(κνλ. 1)
Παρζχει ενζργεια για να μπορεί να εκτελεί τθν κίνθςθ και πρζπει να είναι μεγάλοσ ο αρικμόσ των
μιτοχονδρίων επειδι ζχει να διανφςει μια μεγάλθ διαδρομι μζχρι να φτάςει ςτο ςτόχο του.

3)

α) αο δίδνληαη νη πην θάησ γνλόηππνη :
Γδ , λλ , ΣΣ , Μμ , ΡΡ , Τς

Πνηνη από απηνύο αληηπξνζσπεύνπλ :
i. νκόδπγα άηνκα

ιι , ΣΣ , ΡΡ

(κνλ.1.5)

ii. εηεξόδπγα άηνκα Γδ , Μκ , Τπ

(κνλ.1.5)

β) Σν γνλίδην γηα ηα ζγνπξά καιιηά είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ γηα ίζηα καιιηά .
i.

Να γξάςεηε ηα θαηάιιεια ζύκβνια γηα ηα γνλίδηα απηά (ρξεζηκνπνηήζηε ην
γξάκκα ).
(κνλ. 1)
Δπηθξαηέο γνλίδην

ii.



Τπνιεηπόκελν γνλίδην

ζ

Πνηνο ζα είλαη ν γνλόηππνο θαη πνηνο ν θαηλόηππνο ελόο αηόκνπ πνπ είλαη
εηεξόδπγνο γη΄ απηό ην ραξαθηεξηζηηθό.

Γνλόηππνο

ζ Φαηλόηππνο ζγνπξά καιιηά

(κνλ.1)

ΜΔΡΟ Β
Να απανηήζεηε ζηιρ δύο (2) από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάθε οπθή
απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα μονάδερ (10).

1)

Α) αο δίδεηαη ζρεκαηηθά ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα θαη ηκήκα ηνπ
νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο . Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο θαη 10.
(κνλ.2.5)

1: όρχεισ
2: επιδιδυμίδα
3: πζοσ
4: όςχεο
5: ουρικρα
6: αδζνασ του Cowper
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7: προςτάτθσ αδζνασ
8: ςπερματοδόχοσ κφςτθ
9: ςπερματικόσ πόροσ
10: ουροδόχοσ κφςτθ
Β) Έλαο παηδίαηξνο είπε ζηελ κεηέξα ελόο βξέθνπο όηη ην αγνξάθη ηεο έρεη
θξπςνξρία θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα .
i.

Να εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζην αγνξάθη. (κνλ.1)

Ο ζνασ ι και οι δφο όρχεισ ζχουν παραμείνει ςτθν κοιλιακι περιοχι , δεν
βρίςκονται μζςα ςτο όςχεο.

ii.

Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδεηαη ε θξπςνξρία .

(κνλ. 0.5)

Με χειρουργικι επζμβαςθ

iii.Να εμεγήζεηε έλαλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη αλ θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηώπηζε ηεο
θξπςνξρίαο .
(κνλ.1)
κα προκαλζςει ςτείρωςθ λόγω ψθλϊν κερμοκραςιϊν που υπάρχουν ςτθν κοιλιακι περιοχι.

Γ) Tν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ζπλνπηηθά ηελ νξκνληθή ξύζκηζε ζηνλ άληξα.
Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο :
i. Πνην κέξνο ηνπ αληξηθνύ εγθεθάινπ απεηθνλίδεηαη κε ηνλ
αξηζκό 3 .
(κνλ.0.5)
Υπόφυςθ

ii. Πνηεο νξκόλεο απεηθνλίδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 ,2 ,5
(κνλ. 1.5)
Οξκόλε 1 ωοκυλακιοτρόποσ
Οξκόλε 2 ωχρινοτρόποσ
Οξκόλε 5 τεςτοςτερόνθ
iii.

Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε αλαιπηηθά δύν θύξηνπο ξόινπο πνπ έρεη ε
νξκόλε 5 ζηνλ αλδξηθό νξγαληζκό .
(κνλ.3)

Ανάπτυξθ και ολοκλιρωςθ των γεννθτικϊν κυττάρων δθλ. πρωτεφοντα χαρακτθριςτικά.
Εμφάνιςθ δευτερευόντων χαρακτθριςτικϊν (αλλαγι τθσ φωνισ , ανάπτυξθ τριχοφυΐασ,
μυϊκι ανάπτυξθ )
4

ζντονθ

2) Α) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη
i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 6

1: ουρά

(κνλ.1.5)

4: πυρινασ

2: Αυχζνασ
3: μιτοχόνδρια
ii.

έλα ζπεξκαηνδσάξην .

5: Ακρόςωμα
6: κεφαλι

Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν βαζηθόο ξόινο ηνπ κέξνπο 5 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.
(κνλ. 1)

Περιζχει λυτικά ζνηυμα δθλαδι ουςίεσ που ζχουν τθν ικανότθτα να διαςποφν οργανικζσ και με αυτά
μπορεί να τρυπά το ηελατινϊδεσ περίβλθμα και τθν λεκικικι μεμβράνθ του ωαρίου.

Β) Σα πην θάησ ζρήκαηα Α θαη Β απεηθνλίδνπλ θπηηαξηθή δηαίξεζε
σήμα Α

σήμα Β
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i.

Να γξάςεηε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο απεηθνλίδεη ην ζρήκα Α θαη πνην
ην ζρήκα Β.
(κνλ.0.5)
ρήκα Α : Μείωςθ

ρήκα Β : Μίτωςθ

ii. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε πνπ απεηθνλίδεη ην
ζρήκα Α από ην ζρήκα Β .
(κνλ.2)
Στθν μείωςθ παράγονται 4 νζα κφτταρα ενϊ ςτθν μίτωςθ παράγονται 2 νζα κφτταρα. Στθν μείωςθ
τα νζα κφτταρα ζχουν τον μιςό αρικμό χρωματοςωμάτων ςε ςχζςθ με το αρχικό ενϊ ςτθν μίτωςθ
τα νζα κφτταρα ζχουν τον ίδιο αρικμό χρωματοςωμάτων με το αρχικό.

iii. Με πνηα θπηηαξηθή δηαίξεζε παξάγνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα;

(κνλ.1)

Μείωςθ

iv. Έλα αλζξώπηλν δπγσηό δηαηξείηαη γηα λα ζρεκαηηζηεί ην έκβξπν.


Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. μίτωςθ .



Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν

46.

v. Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;

 Ωάξην : 23


(κνλ.1)

(κνλ.1)

 Σν δπγσηό : 46

θύηηαξν ρεξηνύ γπλαίθαο : 46



ην λεπξηθό θύηηαξν : 46

vi. Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε πνηα από ηα πην πάλσ θύηηαξα ( ππνεξώηεκα V )
είλαη δηπινεηδή .
(κνλ.1)
το ηυγωτό , το κφτταρο χεριοφ και το νευρικό κφτταρο γιατί ςε αυτά υπάρχουν ομόλογα
χρωματοςϊματα.

vii.

a) Να γξάςεηε πόζα είλαη ηα απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά
θύηηαξα :
(κνλ.0.5)



ηνπ άληξα : 44



ηεο γπλαίθαο : 44

b) Να γξάςεηε πόζα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα:
(κνλ.0.5)



ηνπ άληξα : 2



ηεο γπλαίθαο : 2
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3)

A) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο :
(κνλ.2)
3

Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ
νη αξηζκνί 1-4 .

4
2
1
1: αμνιακό υγρό
3: πλακοφντασ

2: αμνιακόσ ςάκοσ
4: ομφάλιοσ λϊροσ

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα .
Γίδπκα αδέιθηα

(κνλ.3)

Μνλνδπγσηηθά

Γηδπγσηηθά

Πξνήιζαλ από

Ωάξηα

1

2

( αξηζκό)

πεξκαηνδσάξηα

1

2

Ίδην θύιν θαη
κνηάδνπλ ζαλ δύν
ζηαγόλεο λεξό

Ίδην ή δηαθνξεηηθό
θύιν κνηάδνπλ ζαλ
δπν αδέιθηα πνπ
γελλήζεθαλ ζε
δηαθνξεηηθή
ρξνλνινγία

ρέζε νκνηόηεηαο
(θύιν , ραξαθηεξηζηηθά)

Γ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε κέζν αληηζύιιεςεο αλ ε κέζνδνο είλαη κεραληθή ,
ρεκηθή ή θπζηθή .
(κνλ.1)

 Απνρή
 Πξνθπιαθηηθό

Φυςικι
Μθχανικι

 πεξκαηνθηόλνο θξέκα

Χθμικι

 Δλδνκήηξην ζπείξακα

Μθχανικι
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Γ) Να εμεγήζηε ηνπο πην θάησ όξνπο :

(κνλ.2)

I. Κύεζε
Από τθν ςτιγμι που θ μάηα κυττάρων του γονιμοποιθμζνου ωαρίου εμφυτεφεται ςτθν μιτρα και
παραμζνει μζχρι τθν ζξοδο του εμβρφου από το ςϊμα τθσ μθτζρασ και διαρκεί 9 μινεσ ι 38
εβδομάδεσ

II. Σνθεηόο
Η ζξοδοσ του εμβρφου από το ςϊμα τθσ μθτζρασ.

III. Απινεηδή θύηηαξα
Τα κφτταρα ςτα οποία δεν υπάρχουν ομόλογα χρωματοςϊματα (ηεφγθ) π.χ γεννθτικά κφτταρα.

IV. Δπίθηεηνη ραξαθηήξεο
Οι χαρακτιρεσ που δεν κλθρονομοφνται γιατί οι πλθροφορίεσ για τουσ χαρακτιρεσ αυτοφσ δεν
υπάρχουν χρωματοςϊματα. Αποκτοφνται μετά τθν γζννθςθ μασ.

Δ) Να γξάςεηε ην κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ
ζπεξκαηνδσαξίνπ.
(κνλ.1)
Στουσ ωαγωγοφσ

η) Να αλαθέξεηε δύν απηνζσκαηηθέο ππνιεηπόκελεο παζήζεηο ηνπ αλζξώπνπ.
(κνλ.1)
Αλφιςμόσ και Μεςογειακι αναιμία ι Θαλαςςαιμία.

ΜΔΡΟ Γ
Να απανηήζεηε ζηιρ μία (1) από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή
απάνηηζη βαθμολογείηαι με δεκαπένηε μονάδερ (15).

1) Α)

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να
νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1- 7.
(κνλ. 1.75)
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1: ωαγωγόσ

2: ωάριο

3: ωοκικθ

4: μιτρα

5: τράχθλοσ

6: κόλποσ 7: αιδοίο

Β) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηα πην θάησ ζρήκαηα θαη λα απαληήζεηε ζηα
εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ.

Α

σήμα α

Β

Γ

Γ
σήμα β

σήμα γ

I.

Γ

Γ

Να νλνκάζεηε ηηο νξκόλεο Α – Γ.

Α: ωοκυλακιοτρόποσ
Γ: οιςτραδιόλθ

(κνλ.2)

Β: ωχρινοτρόποσ
Γ: προγεςτερόνθ

II. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ηεο νξκόλεο Γ θαη ηνλ ξόιν ηεο νξκόλεο Γ. (κνλ.4)
9

Οιςτραδιόλθ – ανάπτυξθ του βλεννογόνου τθσ μιτρασ και ανάπτυξθ των γεννθτικϊν
οργάνων τθσ γυναίκασ κακϊσ και θ εμφάνιςθ των δευτερευόντων χαρακτθριςτικϊν
(ανάπτυξθ μαςτϊν , τριχοφυΐασ ...)
Προγεςτερόνθ - πάχυνςθ του βλεννογόνου τθσ μιτρασ και παρεμπόδιςθ ωρίμανςθσ άλλου
ωαρίου

III.

Ση πξνθαιεί ε νξκόλε Α θαη ηη ε νξκόλε Β;

(κνλ.3)

Η ωοκυλακιοτρόποσ (Α) – ανάπτυξθ ωοκυλακίου και ωρίμανςθ του ωαρίου
Η ωχρινοτρόποσ (Β) – ριξθ του ωοκυλακίου και μετατροπι του ςε ωχρό ςωμάτιο

IV.

Να αλαθέξεηε ηη ζπκβαίλεη ζηα πην θάησ ζηάδηα (ζσήμα α) :

(κνλ. 2)

1-5 : ανάπτυξθ ωοκυλακίου και ωρίμανςθ ωαρίου.
7- 8 : ωχρό ςωμάτιο (μετατροπι του ωοκυλακίου)
V.

Να εμεγήζεηε ηη απεηθνλίδεη ην ζρήκα β.

(κνλ.1)

Απεικονίηεται ο βλεννογόνοσ τθσ μιτρασ ,θ πάχυνςθ που υφίςταται από τισ ορμόνεσ οιςτραδιόλθ
και προγεςτερόνθ.

VI. Ση ζπκβαίλεη ηελ 14ελ κέξα ηνπ θύθινπ θαη πνηνο αξηζκόο από ην ζσήμα α καο
ην δείρλεη .
(κνλ.1.25)
Ωορρθξία δθλ. ριξθ του ωοκυλακίου και το δείχνει ο αρικμόσ 6 από το ςχιμα α .

2) Α) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο :

(κνλ.1.5)

Αιιειόκνξθα γνλίδηα
Είναι τα γονίδια που βρίςκονται ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ των ομόλογων χρωματοςωμάτων και
ελζγχουν τον ίδιο χαρακτιρα.

Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα
Ζευγάρια όμοιων χρωματοςωμάτων ωσ το μζγεκοσ , τθ μορφι και τον τφπο των γενετικϊν
πλθροφοριϊν.
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Γνλόηππνο
Είναι το ςφνολο των γονιδίων που ζχει ζνα άτομο.

Β) Να γξάςεηε ηη αιιειόκνξθα γνλίδηα έρνπκε ζηνπο πην θάησ ηύπνπο
θιεξνλνκηθόηεηαο :
(κνλ.1.5)

Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα : επικρατι & υπολειπόμενα γονίδια
Μσζατθή θιεξνλνκηθόηεηα : αλλθλόμορφα γονίδια ιςοεπικρατι
Δλδηάκεζε θιεξνλνκηθόηεηα : ιςοδφναμα αλλθλόμορφα γονίδια ατελϊσ επικρατι

Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.
Οκάδεο αίκαηνο

(κνλ.1.5)

Γνλόηππνη αηόκσλ
Δηεξόδπγα άηνκα

Οκόδπγα άηνκα

Α

Ι Αην

Ι ΑΙ Α

Β

ΙΒην

ΙΒΙΒ

ΑΒ

Ι ΑΙ Β
ηνην

Ο

Γ) ν Γηάλλεο θαη ε Διέλε είλαη δεμηόρεηξεο θαη απνθηνύλ παηδί αξηζηεξόρεηξα. Να
δείμεηε κε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε πώο είλαη πηζαλόλ λα ζπκβεί απηό.
(έζησ Λ =γνλίδην γηα δεμηόρεηξα θαη λ = γνλίδην γηα αξηζηεξόρεηξα)

I. Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε .
P:

Λι

Γακέηεο : Λ , ι

X

Λι

Λ,ι

(κνλ.1)

(κνλ.1)

Γνλόηππνη απνγόλσλ : ΛΛ , Λι , Λι , ιι (κνλ.1)
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II. Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί αξηζηεξόρεηξαο : 25% (κνλ.0.25)

III. Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί δεμηόρεηξαο :

75%

(κνλ.0.25)

Δ) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ πήξακε 99 θπηά κε ιεπθά άλζε , 202 θπηά κε
ξνδόρξνα άλζε θαη 97 θπηά κε θόθθηλα άλζε.
I. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ έρνπλ :

(κνλ.1.5)

Λεπθά άλζε : ΛΛ
Κόθθηλα άλζε : ΚΚ
Ρνδόρξνα άλζε : ΚΛ

II. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε
κε δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα απηά .
P:

ΚΛ

Γακέηεο : Κ , Λ

X

ΚΛ

(κνλ.1)

Κ , Λ

(κνλ.1)

Γνλόηππνη απνγόλσλ : ΚΛ , ΚΚ , ΚΛ , ΛΛ

(κνλ.1)

III. Να γξάςεηε πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. Να ηνλ
δηαηππώζεηε.
(κνλ.2.5)
Κατά τθν διαςταφρωςθ των ετερόηυγων ατόμων εμφανίηεται ςαφισ διαχωριςμόσ των χαρακτιρων
που είχαν αναμειχκεί προθγουμζνωσ.

ΔΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Αγαθαγγέλοσ Δσανθία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ
Δσσταθίοσ Ανατόλιος
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ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ
Φριστοδοσλίδης Ανδρέας

ΓΡΙΚΑΟΖΜ – ΘΡΗΓΖΜ ΗΑΠΩ ΝΡΞΓΜΡ

ΟΜΘΖΗΕ ΞΜΚΖΑ 2013 – 2014

ΓΞΑΝΠΓΟ ΝΞΜΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ΖΜΡΚΖΜΡ
ΟΠΑ ΦΡΟΖΜΓΚΩΟΠΖΗΑ Α΄ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ: 20/05/2014
ΔΖΑΞΗΓΖΑ: ΔΡΜ (2) ΩΞΓΟ 7:30 – 9:30 π. μ. (ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΒΖΜΘΜΓΖΑ)
ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ: …………………………………………………………………………………………………………………………….
ΒΑΘΙΜΟ: ……………………………………………

Τμ ελεηαζηηθό δμθίμημ απμηειείηαη από ηνία μένε Α, Β, Γ θαη βαζμμιμγείηαη με πεκήκηα (50)
μμκάδεξ. Οη απακηήζεηξ κα γνάθμκηαη πάκω ζημ δμθίμημ, ημ μπμίμ ζα επηζηναθεί ζημ ηέιμξ
ηεξ ελέηαζεξ. Τμ ελεηαζηηθό δμθίμημ απμηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεξ.
Απαγμνεύεηαη ε πνήζε δημνζωηηθμύ ογνμύ.
ΜΓΡΟΣ Α: Να απακηήζεηε θαη ζηηξ ηνεηξ (3) ενωηήζεηξ. Κάζε ενώηεζε βαζμμιμγείηαη με
πέκηε (5) μμκάδεξ.
ΓΡΩΤΗΣΗ 1
1Α. Ζ) Κα μκμμάζεηε ηα μένε ημο ζπενμαημδςανίμο
πμο θαίκμκηαη ζηε δηπιακή εηθόκα. (2 μμκ.)
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ………………………
ΖΖ) Νμημξ είκαη μ βαζηθόξ νόιμξ ημο μένμοξ 4 ημο ζπενμαημδςανίμο; (1 μμκ.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1Β. Κα γνάρεηε δύμ (2) δηαθμνέξ μεηαλύ ςανίμο θαη ζπενμαημδςανίμο. (2 μμκ.)
ΩΑΞΖΜ

ΟΝΓΞΙΑΠΜΔΩΑΞΖΜ

1
2
1

ΓΡΩΤΗΣΗ 1
α. Ζ)
1. Μονά

(2 μμκ.)
2. Αοπέκαξ

3. Ηεθαιή

4. Αθνόζςμα

ΖΖ)

(1 μμκ.)

Νενηέπεη ιοηηθά έκδομα γηα κα δηαζπμύκ ημ δειαηηκώδεξ πενίβιεμα θαη ηε ιεθηζηθή μεμβνάκε ημο
ςανίμο.
β. Δύμ (2) από ηα πημ θάης

(2 μμκ.)
ΩΑΞΖΜ

ΟΝΓΞΙΑΠΜΔΩΑΞΖΜ

1

Έπεη μεγαιύηενμ μέγεζμξ

Έπεη μηθνόηενμ μέγεζμξ

2

Ηηκείηαη παζεηηθά

Ηηκείηαη εκενγεηηθά

3

Έπεη ζθαηνηθό ζπήμα

Έπεη οδνμδοκαμηθό ζπήμα

4

Νανάγεηαη ζηηξ ςμζήθεξ

Νανάγεηαη ζημοξ όνπεηξ

ΓΡΩΤΗΣΗ 2
2 Α. Κα ακηηζημηπίζεηε ημοξ όνμοξ ηεξ ζηήιεξ Ζ με ημοξ ακηίζημηπμοξ όνμοξ ηεξ ζηήιεξ ΖΖ.
(3 μμκ.)
ΣΤΗΛΗ Ι
1. Οπεμαηηζμμί ημο πονήκα πμο

ΣΤΗΛΗ ΙΙ
1=

Α. Απιμεηδή θύηηανα

2=

Β. Γεκεηηθή

3=

Γ. Γμκίδηα

βνίζθμκηαη πάκς ημοξ μη γεκεηηθέξ
πιενμθμνίεξ θάζε μνγακηζμμύ
2. Ε μεηαβίβαζε ηςκ παναθηενηζηηθώκ
από ημοξ γμκείξ ζημοξ απμγόκμοξ
3. Πα θύηηανα ηςκ μνγακηζμώκ ζηα μπμία
ηα πνςμαημζώμαηα οπάνπμοκ θαηά δεύγε
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4. Μ θιάδμξ ηεξ Βημιμγίαξ πμο αζπμιείηαη

4=

Δ. Ηιενμκμμηθόηεηα

5=

Γ. Δηπιμεηδή θύηηανα

6=

ΟΠ. νςμαημζώμαηα

με ηεκ θιενμκμμηθόηεηα
5. Πμήμαηα ηςκ πνςμαημζςμάηςκ πάκς
ζηα μπμία βνίζθμκηαη πιενμθμνίεξ γηα ηα
παναθηενηζηηθά ημο μνγακηζμμύ
6. Πα θύηηανα ηςκ μνγακηζμώκ πμο έπμοκ
πνςμαημζώμαηα πμο δεκ είκαη ακά δύμ
όμμηα

2Β. Νμημη παναθηήνεξ μκμμάδμκηαη επίθηεημη θαη πμημη θιενμκμμηθμί; (2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΓΡΩΤΗΣΗ 2
α.

(3 μμκ.)

1= ΟΠ, 2 =Δ , 3 =Γ , 4 =Β, 5 =Γ, 6 =Α
β.

(2 μμκ.)

Γπίθηεημη παναθηήνεξ: Γίκαη μη παναθηήνεξ πμο απμθηά ημ άημμμ μεηά ηε γέκκεζε ημο θαη δεκ
θιενμκμμμύκηαη γηαηί μη πιενμθμνίεξ γηα ημοξ παναθηήνεξ αοημύξ δεκ οπάνπμοκ ζηα
πνςμαημζώμαηα ημο.
Ηιενμκμμηθμί παναθηήνεξ: Γίκαη μη παναθηήνεξ πμο μεηαβηβάδμκηαη από ημοξ πνμγόκμοξ
ζημοξ απμγόκμοξ με ημ DNA.

ΓΡΩΤΗΣΗ 3
3Α. Κα ακαθένεηε ηνεηξ (3) ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ μεηαδίδεηαη μ ηόξ ημο AIDS. (3 μμκ.)


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



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

3Β. Κα ακαθένεηε ημοξ (2) ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ δε μεηαδίδεηαη μ ηόξ ημο AIDS. (2 μμκ.)


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



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

ΓΡΩΤΗΣΗ 3
α. Πνεηξ (3) από ημοξ πημ θάης.

(3 μμκ.)



Ιεηάδμζε με μμιοζμέκμ αίμα ή πανάγςγα μμιοζμέκμο αίμαημξ.



Ιεηάδμζε με μμιοζμέκεξ ζύνηγγεξ ή από ηε θμηκή πνήζε ηςκ ζονηγγώκ , όπςξ π.π. θάκμοκ
μη ημληθμμακείξ.



Ιεηάδμζε από ηε μμιοζμέκε έγθομ μεηένα ζημ παηδί ηεξ θαηά ηεξ εγθομμζύκε ή θαηά ημκ
ημθεηό.



Ιεηάδμζε από ηε μμιοζμέκε μεηένα ζημ παηδί ηεξ θαηά ημ ζειαζμό,



Ιεηάδμζε από μμιοζμέκμ άημμμ θαηά ηε ζελμοαιηθή επαθή μεηαλύ εηενμθοιόθηιςκ ή
μμμθοιόθηιςκ αηόμςκ.

β. Δύμ (2) από ημοξ πημ θάης :

(2 μμκ.)



Ιε ημ θαγεηό ή με μηθηαθά ζθεύε.



Από ηηξ ημοαιέηεξ.



Από ημοξ θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ, ηε ζάιαζζα ή ηηξ πηζίκεξ.



Από ηα θαημηθίδηα δώα.



Ιε ηε πεηναρία θαη γεκηθά με ηε ζοκεζηζμέκε θμηκςκηθή επαθή.



Ιε ηηξ επηζθέρεηξ ζημκ μδμκηίαηνμ (επεηδή πνεζημμπμηεί απμζηεηνςμέκα ενγαιεία).



Ιε ημ ζάιημ, ηα δάθνοα, ημκ ηδνώηα, ηα μύνα θαη άιια.
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ΜΓΡΟΣ Β: Τμ μένμξ αοηό απμηειείηαη από ηνεηξ (3) ενωηήζεηξ. Να απακηήζεηε μόκμ ζηηξ
ΔΥΟ (2) .Κάζε ενώηεζε βαζμμιμγείηαη με δέθα (10) μμκάδεξ.
ΓΡΩΤΗΣΗ 1
1Α. Ζ) Κα ζομπιενώζεηε ημκ πημ θάης πίκαθα πμο αθμνά ηηξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηεξ μίηςζεξ θαη
ηεξ μείςζεξ. (3 μμκ.)

ΙΖΠΩΟΕ

ΙΓΖΩΟΕ

Γίδμξ θοηηάνςκ πμο πανάγμκηαη

Ανηζμόξ θοηηάνςκ πμο πανάγμκηαη

Ανηζμόξ θοηηανηθώκ δηαηνέζεςκ

ΖΖ) Κα γνάρεηε δύμ (2) ιόγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ ε μίηςζε είκαη ζεμακηηθή ζημοξ μνγακηζμμύξ.
(2 μμκ.)


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



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

1Β) Οηεκ πημ θάης εηθόκα πανμοζηάδμκηαη δύμ μμόιμγα πνςμαημζώμαηα ( 1 θαη 2 ).
Ζ) Νμηα πνςμαημζώμαηα μκμμάδμκηαη μμόιμγα; Οηεκ απάκηεζε ζαξ κα ακαθένεηε ηνία (3) θμηκά
παναθηενηζηηθά ηςκ μμόιμγςκ πνςμαημζςμάηςκ. (2 μμκ.)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

1

2

5

ΖΖ) Πμ γμκίδημ Μ είκαη οπεύζοκμ γηα ημ μαύνμ πνώμα μαιιηώκ, εκώ ημ γμκίδημ μ είκαη οπεύζοκμ
γηα ημ λακζό πνώμα.
α) Νςξ μκμμάδμκηαη ηα γμκίδηα Ι θαη μ ; …………………………………………………………………………………(0,5 μμκ.)
β) Νμημ γμκίδημ είκαη ημ επηθναηέξ θαη πμημ ημ οπμιεηπόμεκμ;

(0,5 μμκ.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) η) Κα γνάρεηε ημοξ θαηκόηοπμοξ ηςκ αηόμςκ πμο έπμοκ ημοξ αθόιμοζμοξ γμκόηοπμοξ.
(1,5 μμκ.)
ΓΜΚΜΠΡΝΜΟ

ΦΑΖΚΜΠΡΝΜΟ

ΙΙ
Ιμ
μμ
ηη) Από ημοξ γμκόηοπμοξ ημο πημ πάκς πίκαθα πμημξ ή πμημη ακήθμοκ ζε εηενόδογμ άημμμ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(0,5 μμκ.)

ΓΡΩΤΗΣΗ 1
α. Ζ)

(3 μμκ.)
ΙΖΠΩΟΕ

ΙΓΖΩΟΕ

Οςμαηηθά

Γεκκεηηθά

Ανηζμόξ θοηηάνςκ πμο πανάγμκηαη

Δύμ (2)

Πέζζενα (4)

Ανηζμόξ θοηηανηθώκ δηαηνέζεςκ

Ιία (1)

Δύμ (2)

Γίδμξ θοηηάνςκ πμο πανάγμκηαη

ΖΖ) Δύμ (2) από ημοξ πημ θάης :


Γηα ηεκ ακάπηολε ημο μνγακηζμμύ.



Γηα ηεκ ακαπιήνςζε θαηεζηναμμέκςκ θοηηάνςκ.



Γηα ηεκ ακακέςζε ηςκ ηζηώκ.

(2 μμκ.)
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Γηα ηεκ επμύιςζε ηςκ πιεγώκ.

β) Ζ)

(2 μμκ.)

Γίκαη ηα δεογάνηα ηςκ πνςμαημζςμάηςκ πμο είκαη ακά δύμ όμμηα ςξ πνμξ ημ μέγεζμξ, ςξ πνμξ
ηε μμνθή θαη ημκ ηύπμ ηςκ γεκεηηθώκ πιενμθμνηώκ πμο πενηέπμοκ.
ΖΖ)

(0,5 μμκ.)

α) αιιειόμμνθα γμκίδηα
β)

(0,5 μμκ.)

Ι = επηθναηέξ γμκίδημ / μαύνμ πνώμα μαιιηώκ μ = οπμιεηπόμεκμ γμκίδημ / λακζό πνώμα μαιιηώκ

γ) η)

(1,5 μμκ.)
ΓΜΚΜΠΡΝΜΟ

ΦΑΖΚΜΠΡΝΜΟ

ΙΙ

Ιαύνα μαιιηά

Ιμ

Ιαύνα μαιιηά

μμ

Λακζά μαιιηά

ηη) Ιμ

(0,5 μμκ.)

ΓΡΩΤΗΣΗ 2
2Α. Οημ πημ θάης ζπήμα θαίκεηαη ημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ηεξ γοκαίθαξ. Πη δείπκμοκ μη ανηζμμί 1
μέπνη 6; (3 μμκ.)

1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________

2Β. Οε πμημ μένμξ ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηεξ γοκαίθαξ γίκεηαη : (2 μμκ.)
7



Ε παναγςγή ηςκ ςανίςκ ………………………………………………………………………………………………………….



Ε ακάπηολε ημο εμβνύμο …………………………………………………………………………………………………………………



Ε γμκημμπμίεζε ημο ςανίμο ……………………………………………………………………………………………………………



Ε παναγςγή ηςκ μνμμκώκ ……………………………………………………………………………………………………………..

2Γ. Οε μηα γοκαίθα με θαηαμήκημ θύθιμ 28 εμενώκ, ε έμμεκμξ νύζε εμθακίζηεθε ζηηξ
Οθηωβνίμο. Ιε ηε βμήζεηα ημο εμενμιμγίμο κα οπμιμγίζεηε ηα ελήξ:
ΜΗΠ ΩΒΞ ΖΜΟ
Δ

14

Κ ΜΓΙΒ Ξ ΖΜΟ

Π

Π

Ν

Ν

Ο

Η

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

Δ

Π

Π

Ν

Ν

Ο

Η

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

Ζ) Νμηα είκαη ε πνώηε μένα ημο θαηαμήκημο θύθιμο ηεξ; (1 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΖΖ) Νμηα εμενμμεκία ζα έπεη ςμννελία; (1 μμκ.)
........................................................................................................................................................................…….
ΖΖΖ) Νμηεξ μένεξ ζα έπεη αολεμέκεξ πηζακόηεηεξ κα μείκεη έγθομξ θαη πώξ μκμμάδεηαη αοηή ε
πενίμδμξ;

(2 μμκ.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΖV)Νόηε ζα εμθακηζηεί ε επόμεκε έμμεκε νύζε; (1 μμκ.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΓΡΩΤΗΣΗ 2
α.
1. Ωαγςγόξ 2. Ωάνημ 3. Ιήηνα 4. Πνάπειμξ

(3 μμκ.)
5. Ηόιπμξ

6. Ωμζήθε
8

β.

(2 μμκ.)
Ωμζήθε , Ιήηνα , Ωαγςγόξ , Ωμζήθε

γ. Ζ)

(1 μμκ.)

14 Μθηςβνίμο.
ΖΖ)

(1 μμκ.)

27 Μθηςβνίμο (14ε μένα ημο θύθιμο).
ΖΖΖ)

(2 μμκ.)

24 μέπνη 29 Μθηςβνίμο (11ε μέπνη 16ε μένα ημο θύθιμο).
ΖV)

(1 μμκ.)

11 Κμεμβνίμο.

ΓΡΩΤΗΣΗ 3
3Α. Οημ πημ θάης ζπήμα θαίκεηαη ημ γεκκεηηθό ζύζηεμα ημο άκηνα. Κα μκμμάζεηε ηα μένε πμο
δείπκμοκ μη ανηζμμί 1 μέπνη 7; (3,5 μμκ.)

1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________

7. __________________

3Β. Κα γνάρεηε ηα μένε ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ημο άκηνα από ηα μπμία πενκμύκ ηα
ζπενμαημδςάνηα. Κα λεθηκήζεηε από ημκ ηόπμ παναγςγήξ ημοξ μέπνη ηεκ έλμδμ ημοξ από ημ
ζώμα. (2 μμκ.)

9

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3Γ. Κα ελεγήζεηε ηη είκαη ε θνορμνπία θαη πςξ ζεναπεύεηαη. (2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3Δ. Ζ) Κα μκμμάζεηε ηεκ μνμόκε πμο είκαη οπεύζοκε γηα ηεκ εμθάκηζε ηςκ δεοηενεύμκηςκ
παναθηενηζηηθώκ ζημκ άκηνα. (1 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΖΖ) Κα ακαθένεηε ηνία (3) από ηα δεοηενεύμκηα παναθηενηζηηθά ημο άκηνα. (1,5 μμκ.)


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



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



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

ΓΡΩΤΗΣΗ 3
α.

(3,5 μμκ.)

1. Όζπεμ

2. Γπηδηδομίδα 3. Οπενμαηηθόξ πόνμξ 4. Όνπηξ 5. Οπενμαημδόπμξ θύζηε

6. Ννμζηάηεξ αδέκαξ 7. Νέμξ
β.

(2 μμκ.)

Όνπηξ

Γπηδηδομίδα

Οπενμαηηθόξ πόνμξ

γ.

Μονήζνα
(2 μμκ.)



Γίκαη ε πάζεζε θαηά ηεκ μπμία μ έκαξ ή θαη μη δύμ όνπεηξ παναμείκμοκ ζηεκ θμηιηαθή
πενημπή μεηά ηε γέκκεζε ημο αγμνημύ θαη δεκ θαηεβαίκμοκ ζηα όζπεα.



Θεναπεύεηαη με πεηνμονγηθή επέμβαζε.
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δ. Ζ)

(1 μμκ.)

Πεζημζηενόκε
ΖΖ).

(1,5 μμκ.)

Πνεηξ (3) από ημοξ πημ θάης:


Ε θςκή γίκεηαη πημ πμκηνή θαη βναπκή.



Μη ώμμη γίκμκηαη πημ πιαηημί.



Γμθακίδμκηαη ηνίπεξ ζηα γεκκεηηθά όνγακα.



Μη όνπεηξ θαη ημ πέμξ μεγαιώκμοκ.



Γμθακίδμκηαη ηνίπεξ ζε μνηζμέκα μένε ημο ζώμαημξ , μαζπάιεξ, πνόζςπμ θαη ζηήζμξ



Πμ ζώμα ανπίδεη κα έπεη πημ έκημκε μονςδηά.



Ανπίδεη ε παναγςγή ζπένμαημξ.

ΜΓΡΟΣ Γ: Τμ μένμξ αοηό απμηειείηαη από δύμ (2) ενωηήζεηξ. Να απακηήζεηε μόκμ ζηε
ΜΙΑ (1) .Κάζε ενώηεζε βαζμμιμγείηαη με δεθαπέκηε (15) μμκάδεξ.
ΓΡΩΤΗΣΗ 1
1Α. Ζ)Οημ πημ θάης ζπήμα θαίκεηαη έκα ζηάδημ ακάπηολεξ ημο εμβνύμο. Κα μκμμάζεηε ηα μένε
πμο δείπκμοκ μη ανηζμμί 1 μέπνη 5; (2,5
μμκ.)

1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

ΖΖ) Πη πενηέπεη μ ανηζμόξ 3 θαη πμημξ είκαη μ νόιμξ ημο πενηεπόμεκμο ημο; (2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΖΖΖ) Κα ακαθένεηε ηνεηξ (3) βιαβενέξ ζοκήζεηεξ, ηηξ μπμίεξ πνέπεη κα απμθεύγεη μηα γοκαίθα ,
θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ εγθομμζύκεξ , γηα κα είκαη αοηή θαη ημ έμβνομ ογηείξ. (1,5 μμκ.)


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



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



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

ΖV) Πί είκαη μ ημθεηόξ; (1 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VΖ) Κα ελεγήζεηε ημ ιόγμ γηα ημκ μπμίμ ημ αίμα ηεξ εγθύμο θαη ημ αίμα ημο εμβνύμο δεκ
ακαμεηγκύμκηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγθομμζύκεξ. (2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Οημ ζπήμα πμο αθμιμοζεί θαίκεηαη ε δεμημονγία δηδύμςκ.

Ζ) Κα ελεγήζεηε ακ πνόθεηηαη γηα μμκμδογςηηθά ή δηδογςηηθά δίδομα. (2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΖΖ) Κα γνάρεηε δύμ δηαθμνέξ μεηαλύ μμκμδογςηηθώκ θαη δηδογςηηθώκ δηδύμςκ. (2 μμκ.)


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



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

ΖΖΖ) Οε πμηα πενίπηςζε δηδύμςκ απμθιείεηαη κα είκαη δηαθμνεηηθμύ θύιμο; Κα ελεγήζεηε.
(2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΓΡΩΤΗΣΗ 1
α. Ζ)

(2,5 μμκ.)

1. Νιαθμύκηαξ

2. Αμκηαθόξ ζάθμξ 3. Αμκηαθό ογνό

4. Ιήηνα

ΖΖ)

5. Μμθάιημξ ιώνμξ

(2 μμκ.)


Νενηέπεη ημ αμκηαθό ογνό



Ννμζηαηεύεη ημ έμβνομ από ελςηενηθά θηοπήμαηα θαη πηέζεηξ.

ΖΖΖ)

(1,5 μμκ.)

Πνεηξ (3) από ημοξ πημ θάης:


Ηάπκηζμα



νήζε αιθμόι



νήζε κανθςηηθώκ μοζηώκ



νήζε θανμάθςκ πςνίξ μδεγίεξ ημο γηαηνμύ



νήζε επηθίκδοκςκ πεμηθώκ μοζηώκ

V)

(1 μμκ.)

Γίκαη ε έλμδμξ ημο εμβνύμο από ημ ζώμα ηεξ μεηέναξ.
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VΖ)

(2 μμκ.)

Ε ακάμεηλε ημο αίμαημξ ζα είπε ςξ απμηέιεζμα ηε νήλε ηςκ αημμθόνςκ αγγείςκ ημο εμβνύμο
ιόγς ηεξ μεγαιύηενεξ πίεζεξ πμο έπεη ημ αίμα ηεξ μεηέναξ.
β. Ζ)

(2 μμκ.)



Ιμκμδογςηηθά δίδομα



Δηόηη από ηεκ εηθόκα θαίκεηαη όηη ημ γμκημμπμηεμέκμ ςάνημ μεηά ηηξ πνώηεξ ημο δηαηνέζεηξ
δηαπςνίζηεθε ζηα δύμ θαη ελειίπζεθε ζε δύμ μνγακηζμμύξ.

ΖΖ)

(2 μμκ.)

Δύμ (2) από ηα πημ θάης:
Μμκμδογωηηθά δίδομα
1.

Δηδογωηηθά δίδομα

Δεμημονγμύκηαη από έκα μμκαδηθό ςάνημ

Δεμημονγμύκηαη από δύμ ςάνηα πμο

πμο όηακ γμκημμπμηεζεί, ημ δογςηό πμο

γμκημμπμημύκηαη από δύμ δηαθμνεηηθά

πνμθύρεη δηαπςνίδεηαη ζηα δύμ, δίκμκηαξ

ζπενμαημδςάνηα, δίκμκηαξ δύμ δογςηά πμο ζα

δύμ πακμμμηόηοπμοξ μνγακηζμμύξ.

ελειηπζμύκ ζε δύμ κέμοξ μνγακηζμμύξ.

2.

Έπμοκ ημ ίδημ θύιμ

Έπμοκ ίδημ ή δηαθμνεηηθό θύιμ

3.

Έπμοκ ημ ίδημ γεκεηηθό οιηθό

4.

Έπμοκ πακμμμηόηοπα θαηκμηοπηθά

Έπμοκ δηαθμνεηηθά θαηκμηοπηθά

παναθηενηζηηθά (μμηάδμοκ ζακ δύμ

παναθηενηζηηθά (μμηάδμοκ ζακ αδέιθηα πμο

ζηαγόκεξ κενμύ)

γεκκήζεθακ ζε δηαθμνεηηθά πνόκηα)

Έπμοκ δηαθμνεηηθό γεκεηηθό οιηθό
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ΖΖΖ)

(2 μμκ.)


Οηα μμκμδογςηηθά δίδομα



Δηόηη δεμημονγμύκηαη από έκα μμκαδηθό ςάνημ πμο όηακ γμκημμπμηεζεί, ημ δογςηό πμο
ζα πνμθύρεη δηαπςνίδεηαη ζηα δύμ, δίκμκηαξ δύμ πακμμμηόηοπμοξ μνγακηζμμύξ, ημο
ίδημο θύιμο.

ΓΡΩΤΗΣΗ 2
2.Ζ. Οε μηα μηθμγέκεηα, μ παηέναξ είκαη μμόδογμξ με θαζηακά μάηηα θαη ε μεηένα έπεη γαιακά
μάηηα. Πμ γμκίδημ Κ γηα ηα θαζηακά μάηηα επηθναηεί ζημ γαιακό.
Α) Κα ζομβμιίζεηε ηα γμκίδηα γηα ημ θαζηακό θαη γαιάδημ πνώμα μαηηώκ. (2 μμκ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β) Νμημη είκαη μη γμκόηοπμη ηςκ γμκηώκ; (2 μμκ.)
Ναηέναξ : ………………………………………..
Ιεηένα : ………………………………………..
Γ) Κα δείλεηε ζπεμαηηθά ηε δηαζηαύνςζε. (4 μμκ.)
Ναηνηθή γεκηά ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Γαμέηεξ

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

Ννώηε ζογαηνηθή γεκηά
Γμκόηοπμξ

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

Φαηκόηοπμξ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Δ) Νμημξ κόμμξ ημο Mendel ηζπύεη ζ΄ αοηή ηε δηαζηαύνςζε; (2 μμκ.)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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2.ΖΖ. α) Οαξ δίκεηαη μ ανηζμόξ ηςκ πνςμαημζςμάηςκ ζηα ζςμαηηθά θύηηανα θάπμηςκ
μνγακηζμώκ.
άιμγμ 56 , Μύγα 8 , άκζνωπμξ 46 , γμνίιαξ 48 , μειηά 16 , γάηα 38
Νμημξ είκαη μ ανηζμόξ ηςκ πνςμαημζςμάηςκ γηα ηα δηάθμνα θύηηανα ηςκ μνγακηζμώκ; (3 μμκ.)
Α. Δογςηό ηεξ γάηαξ- ……………………………………………………….
Β. Γμκημμπμηεμέκα αογά μύγαξ - ……………………………………….
Γ. Οπενμαημδςάνημ ακζνώπμο - …………………………………
Δ. Γγθεθαιηθά θύηηανα αιόγμο - ………………………………….
Γ. Γαμέηεξ μειηάξ - ……………………………………
Οη. Ωάνηα γμνίια - ……………………………………..
β) Κα γνάρεηε « ζςζηό » γηα ηηξ ζςζηέξ πνμηάζεηξ ή « ιάζμξ » γηα ηηξ ιακζαζμέκεξ.
(2 μμκ.)


Οηα αγόνηα οπάνπεη έκα θοιεηηθό πνςμαηόζςμα  θαη έκα Y. ………………………………………



Πα θοιεηηθά πνςμαημζώμαηα ημο άκηνα είκαη όμμηα μεηαλύ ημοξ. …………………………………….



Πμ θοιεηηθό πνςμαηόζςμα ημο ςανίμο θαζμνίδεη ημ θύιμ ημο αηόμμο. …………………………….



Πα θοιεηηθά πνςμαημζώμαηα ζε έκα ζςμαηηθό θύηηανμ ηεξ γοκαίθαξ είκαη . ………………

ΓΡΩΤΗΣΗ 2
Ι) Α) Η= θαζηακά μάηηα
Β) Ναηέναξ : ΗΗ

θ= γαιακά μάηηα

Ιεηένα : θθ

(2 μμκ.)
(2 μμκ.)
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Γ)

(4 μμκ.)

Ναηνηθή γεκηά
Γαμέηεξ

ΗΗ 
Η,Η

θθ
θ,θ

Ννώηε ζογαηνηθή γεκηά
Γμκόηοπμξ

Ηθ , (Ηθ , Ηθ , Ηθ )

Φαηκόηοπμξ θαζηακά μάηηα , (θαζηακά μάηηα , θαζηακά μάηηα , θαζηακά μάηηα )
Δ)

(2 μμκ.)


Μ 1μξ Κόμμξ ή μ κόμμξ ηεξ Μμμημμμνθίαξ



Όηακ δηαζηαονώκμκηαη μμόδογα άημμα πμο δηαθένμοκ ζ΄ έκα παναθηήνα , ηόηε πνμθύπημοκ
εηενόδογα άημμα πμο είκαη όια μμμηόμμνθα μεηαλύ ημοξ.

ΖΖ. α)
Α. 38

(3 μμκ.)
Β.8

Γ.23

Δ. 56

Γ.8

Οη.24

β)

(2 μμκ.)

Ο,Θ,Θ,Ο

ΠΓΘΜΟ

Ε ΓΖΟΕΓΕΠΞΖΑ

Ε ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΞΖΑ

Ε ΔΖΓΡΘΡΚΠΞΖΑ

…………………………………..

………………………………………

……………………………………

Φαίδνα Ζςαθείμ- Γεςνγίμο

Βαζηιηθή Δαμαζθεκμύ

Οςηενμύια Ηςκζηακηίκμο
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