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 ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΝ ΓΤΜΝΑΙΟΝ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ : 2012 – 2013 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22 Μαΐου 2013 
ΥΡΟΝΟ: 1:00΄ ώρα 
ΣΑΞΗ: Α΄ Ενιαίου Λυκείου                                                       ΠΕΡΙΟΔΟ-ΩΡΑ: 11:00 

 

Όλνκα καζεηή/ηξηαο………………………………………      Σκήκα: ……….Αξ….......…………….. 

  

Βαζκόο  .........(νινγξάθσο)..................................………...    Τπνγξαθή εμεηαζηή.....................………. 

 
 

Οδηγίερ: α) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ. 

β) Να γπάθεηε με μελάνι.  

γ) Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

δ) Να απανηήζεηε όλερ ηιρ επωηήζειρ ζηα θύλλα απανηήζεων. 

 

 

ΜΔΡΟΣ Α΄ 

Το μέπορ Α αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε και ζηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ.  

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ. 

  

Δξώηεζε 1 

 

α. Πνην είλαη ην γελεηηθό πιηθό θαη ζε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθεηαη;               (κ.1)                             

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

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

       β. Πόζα από ηα  ρξσκαηνζώκαηα ελόο αλζξώπηλνπ ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ είλαη:  (κ.1)      

      απηνζσκαηηθά: …….......................................................................................................................... 

  θπιεηηθά: …………………………………………………………………………………………… 

 γ. Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζε έλα ζσκαηηθό θύηηαξν:    (κ.1)      

      κηαο γπλαίθαο: …….......................................................................................................................... 

  ελόο άλδξα: ………………………………………………………………………………………… 

δ. ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη νη γνλόηππνη (ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα) ελόο αηόκνπ γηα 

ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά. Να γξάςεηε ην θαηλόηππν γηα ην θάζε ραξαθηεξηζηηθό.   (κ.2) 

Γονόηςπορ Φαινόηςπορ 

Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή (Κ) Γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή (θ)  

Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ (ε) Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ (ε)  

Αλαδίπισζε γιώζζαο (Α) Με αλαδίπισζε γιώζζαο (α)  

Γαιάδηα κάηηα (κ) Μαύξα κάηηα (Μ)  
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Δξώηεζε 2 

 Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα αλζξώπηλν ζπεξκαηνδσάξην. 

  

 α. Πνην νξγαλίδην παξηζηάλεη ην γξάκκα Α θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ; (κ.1.5)      

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

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

 β. Πνηα νξγαλίδηα παξηζηάλεη ην γξάκκα Β;  

 Να εμεγήζεηε γηαηί ρξεηάδνληαη ηόζα πνιια ζε έλα ηόζν κηθξό θύηηαξν.   (κ.1)                                                      

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

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

 γ. Γηαηί ην σάξην είλαη ζεκαληηθά πην κεγάιν από ην ζπεξκαηνδσάξην;   (κ.1) 

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

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

 δ. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ νη αλζξώπηλνη γακέηεο θαη γηαηί; (κ.1.5) 

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

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

 

Δξώηεζε 3 

    α.Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                

      Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα  (κ.1) 

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

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

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

  Αιιειόκνξθα γνλίδηα          (κ.1)                                                       

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

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

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

 Δηεξόδπγν άηνκν                    (κ.1)                                                                           

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

     ............................................................................................................................................................. 
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 β. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από Μεζνγεηαθή αλαηκία (κ.1) 

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

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

   γ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ελδηάκεζε θιεξνλνκηθόηεηα κε βάζε ηα γνλίδηα θαη ην θαηλόηππν (κ.1) 

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

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

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

 

ΜΔΡΟΣ   Β΄ 

Το μέπορ Β αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Από ηιρ ηπειρ επωηήζειρ να απανηήζεηε  μόνο 

ζηιρ δςο. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ. 

 

Δξώηεζε 1 

α. ην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

κε ηνπο αξηζκνύο 1-7. (κ.3.5)    

1. .............................................  

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

6. ............................................. 

 7. …………………………… 

 β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο πνπ γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε.                                                          (κ.0.5)                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 γ. Να νλνκάζεηε ην κέξνο πνπ γίλεηαη ε σξίκαλζε ησλ σαξίσλ.                                            (κ.0.5)                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 δ. Να νλνκάζεηε ην κέξνο πνπ γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.                                           (κ.0.5)                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 ε. Πνηεο νξκόλεο πξνεηνηκάδνπλ ηε κήηξα λα δεθηεί ην έκβξπν;                                             (κ.1)                                                                                                                                                                       

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

 ζη. Ση είλαη ην σρξό ζσκάηην θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο ζηε γπλαίθα όηαλ θαηαζηξαθεί;         (κ.1.5)       

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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δ. Να νλνκάζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο νξκόλεο πνπ ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγεία ησλ σνζεθώλ; (κ.1)       

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

       ε. Να αλαθέξεηε ηξία δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ.                  (κ.1,5) 

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

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

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

     

Δξώηεζε 2                                                                                                   

  α.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4, πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.                  (κ.2)                                                                                                                                                                                                 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

     

  

 

 

 β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 1.                                                        (κ.1)                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

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

 γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 4.                                                       (κ.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

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

δ. Να γξάςεηε έλα ζεκαληηθό ιόγν γηα ηνλ νπνίν θαηά ηελ εγθπκνζύλε δελ γίλεηαη αλάκεημε ηνπ 

αίκαηνο ηεο κεηέξαο κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ.       (κ.1)       

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

        ........................................................................................................................................................... 
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ε. Μηα γπλαίθα γέλλεζε ηξίδπκα, δύν παλνκνηόηππα θνξίηζηα θαη έλα αγόξη. Πόζα σάξηα 

γνληκνπνηήζεθαλ; Να εμεγήζεηε πώο πξνέθπςαλ απηά ηα ηξίδπκα θαη ηε ζρέζε νκνηόηεηάο ηνπο.

            (κ.2.5)    

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

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

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

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

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

 ζη. Να αλαθέξεηε ηξία γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ηνθεηνύ. (κ.1.5)       

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

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

δ. Να αλαθέξεηε δύν νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αλσκαιίεο ζην έκβξπν.  (κ.1)       

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

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

 

Δξώηεζε 3 

   Από ηε δηαζηαύξσζε πνληηθνύ κε καθξύ ηξίρσκα θαη πνληηθνύ κε θνληό ηξίρσκα, όινη νη 

απόγνλνη είραλ θνληό ηξίρσκα.  

 α. Να εθηειέζεηε ηε δηαζηάπξσζε θαη λα βξείηε ην γνλόηππν ησλ αηόκσλ ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο 

γεληάο (F1).           (κ.3)                                                                                                                                  

 

Παηξηθή Γεληά (Ρ) - Γνλόηππνη  

 

………………….           Υ          …………………. 

Γακέηεο 

Πξώηε ζπγαηξηθή Γεληά (F1) - Γνλόηππνη 

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

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

β.Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν αηόκσλ ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F1) θαη λα 

βξείηε ηε γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλαινγία ηεο δεύηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F2). (κ.5)                                                                                                                                      

 

Πξώηε ζπγαηξηθή Γεληά (F1) - Γνλόηππνη  

 

………………….           Υ          …………………. 

Γακέηεο 

Γεύηεξε ζπγαηξηθή Γεληά (F2) - Γνλόηππνη 

Γνλνηππηθή αλαινγία  

Φαηλνηππηθή αλαινγία  

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

 …………………………………………………….   

…………………………………………………….            

…………………………………………………….               
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 γ. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel εθαξκόδεηαη ζηε δηαζηαύξσζε ηεο εξώηεζεο 3α (Μέξνο Β΄); Να 

δηαηππώζεηε ην λόκν απηό.         (κ.2)                                                                                                                                  

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

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

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

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

 

ΜΔΡΟΣ  Γ΄ 

Το μέπορ Γ αποηελείηαι από δύο (2) επωηήζειρ. Από ηιρ δύο επωηήζειρ να απανηήζεηε  μόνο ζηη 

μία. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδερ. 

 

Δξώηεζε 1 

 

α. Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ελόο άληξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε 

ηνπο αξηζκνύο 1-8.  (κ.4)                                                                             

1. .............................................       

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

6. ............................................. 

7. ............................................. 

8. ............................................. 

 β. Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα θαη πνηα όξγαλα ζπληεινύλ ζηελ παξαγσγή ηνπ; (κ.3.5)                                                                                                                                                                                                

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

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

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

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

 γ.  Πνηνο ν ξόινο ησλ εθθξηκάησλ πνπ παξάγνληαη ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα; (κ.1)                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

δ. ε ηη νθείιεηαη ην πξόβιεκα ηεο θίκσζεο θαη πώο ζεξαπεύεηαη; (κ.1.5)                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

        ........................................................................................................................................................... 
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      ε. ε πνην όξγαλν παξάγνληαη νη γνλαδνηξόπεο νξκόλεο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο ζην γελλεηηθό 

ζύζηεκα ηνπ άληξα; (κ.2.5) 

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

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

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

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

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

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

ζη. ε πνην όξγαλν παξάγεηαη ε ηεζηνζηεξόλε;  (0.5) 

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

δ. Να αλαθέξεηε δπν ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο.                                                                    (κ.1)                                                                                                                                                                         

i) ....................................................................................................................................................  

ii) .................................................................................................................................................... 

ε. Να αλαθέξεηε δπν κεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο.                                                                (κ.1)                                                                                                                                                                    

i) ....................................................................................................................................................  

ii) .................................................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 2 

 α. Πόζα ζπγαηξηθά θύηηαξα πξνθύπηνπλ όηαλ έλα κεηξηθό θύηηαξν δηαηξεζεί κε κίησζε θαη πόζα 

όηαλ δηαηξεζεί κε κείσζε;         (κ.1)   

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

 β. Πνην είδνο θπηηάξσλ πξνθύπηεη από κεησηηθέο δηαηξέζεηο; (κ.0.5) 

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

γ. Να αλαθέξεηε δύν πεξηπηώζεηο ζην αλζξώπηλν ζώκα πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαηξεζνύλ θύηηαξα κε 

κηησηηθή δηαίξεζε.  (κ.1) 

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

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

δ. ε ηη είδνπο γνλίδην νθείιεηαη ν αιθηζκόο; (κ.0.5) 

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

ε. Να αλαθέξεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελόο αιθηθνύ αηόκνπ.  (κ.1.5) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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 ζη. Πνηα ε πηζαλόηεηα γέλλεζεο παηδηνύ κε αιθηζκό από εηεξόδπγα άηνκα σο πξνο ην γνλίδην ηνπ 

αιθηζκνύ; Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε. (κ.5) 

 

Γνλείο (P) - Γνλόηππνη  

 

………………….           Υ          …………………. 

Γακέηεο 

 

Πξώηε ζπγαηξηθή Γεληά (F1) - Γνλόηππνη 

Γνλνηππηθή αλαινγία  

Φαηλνηππηθή αλαινγία  

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

 

…………………………………………………….   

…………………………………………………….            

…………………………………………………….               

 

  δ. Να αλαγλσξίζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηε δηαζηαύξσζε από ηελ εξώηεζε 2ζη 

(Μέξνο Γ΄) θαη λα ην δηαηππώζεηε. (κ.2) 

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

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

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

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

 ε. Πνηνο από ηνπο γνλείο (άληξαο/γπλαίθα) θαζνξίδεη ην θύιν ζην έκβξπν; (κ.0.5) 

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

 ζ. Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θύινπ ζηνλ άλζξσπν.  (κ.3) 

 

Παηξηθή Γεληά (Ρ) - Γνλόηππνη  

 

………………….           Υ          …………………. 

Γακέηεο 

 

Πξώηε ζπγαηξηθή Γεληά (F1) - Γνλόηππνη 

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

 

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

 

 

  

 

TEΛΟΣ   ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ   ΓΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

                               Γιεςθςνηήρ  

 

  

  

              όισλ Υαξαιάκπνπο  



   ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΟΤΡΙΩΣΙΑ                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012 – 2013 

       

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ/ΥΗΜΔΙΑ                                                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  28/5/2013 

ΣΑΞΗ:        Α' ΔΝIΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ                           ΥΡΟΝΟ:           2 ΩΡΔ 

 

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  ελλέα (9) 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.  ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε πξόζζηα όςε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.       (3 κ.) 

 
α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 έσο θαη 6.                             

1: ...................................................................................... 

2: ...................................................................................... 

3: ...................................................................................... 

4: ...................................................................................... 

5: ...................................................................................... 

6: ...................................................................................... 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:         (1 κ.)                                                               

i. ηόπνο παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

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

ii. ηόπνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζπεξκαηνδσαξίσλ. …….................…………………………... 

γ) Να γξάςεηε από ηη πεξηβάιινληαη νη δύν όξρεηο θαη λα ην δηθαηνινγήζεηε.                          (1 κ.)            

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

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

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

 
2. α) i) Να εμεγήζεηε πνηνη ραξαθηήξεο ζεσξνύληαη επίθηεηνη.                                          (1 κ.)                                

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

….......………………………………………………………………………………………………………… 
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ii) Να γξάςεηε αλ νη επίθηεηνη ραξαθηήξεο θιεξνλνκνύληαη ή όρη θαη γηαηί;                              (1 κ.) 

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

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

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

β) « Ο αιθηζκόο είλαη κηα θιεξνλνκηθή αζζέλεηα » 

i. Να γξάςεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ελόο αιθηθνύ αηόκνπ.                  (1,5 κ.)  

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

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

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

ii. Να γξάςεηε δύν (2) πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλα αιθηθό άηνκν.                       (1 κ.)  

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

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

iii. Να γξάςεηε εάλ ε θιεξνλνκηθή απηή αζζέλεηα ηνπ αιθηζκνύ νθείιεηαη ζε επηθξαηέο ή 

ππνιεηπόκελν γνλίδην.                                                     (0,5 κ.) 

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

 
3. α) i) αο δίλεηαη ζρεκαηηθά έλα σάξην. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 4.           (1 κ.) 

   

 1: .....................................………………...... 

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

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

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

 

 

 

ii) ε πνηα νπζία νθείιεηαη ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ σαξίνπ θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπζίαο 

απηήο;                                   (2 κ.)  

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

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

β) i) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην κε ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ αλζξώπνπ σο πξνο:                      (1 κ.) 

 ηελ θηλεηηθόηεηα: .................................................................................................................... 

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

 ηνλ αξηζκό: ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 
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ii) Να γξάςεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηόζν κεγάινπ αξηζκνύ κηηνρνλδξίσλ πνιύ 

θνληά ζηελ νπξά ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.                        (1 κ.) 

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

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

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

 
 
ΜΔΡΟ Β' 

Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο. 
 
1. α) i) Να ζπκπιεξώζηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                                        (3 κ.) 

 

Γίδπκα αδέιθηα Μνλνδπγσηηθά Γηδπγσηηθά 

πξνήιζαλ 

από (αξηζκό) 

σάξηα   

ζπεξκαηνδσάξηα   
 

ρέζε νκνηόηεηαο  

 
 

 

 
 

ii) Σα παηδηά ζηελ πην θάησ θσηνγξαθία είλαη κνλνδπγσηηθά δίδπκα.  Ο παηέξαο ησλ παηδηώλ 

έρεη θαζηαλά κάηηα θαη ε κεηέξα γαιάδηα. Σν έλα παηδί είλαη θνξίηζη θαη 

έρεη γαιάδηα κάηηα. 

Ση θύιν ζα έρεη ην άιιν παηδί,  θαη πνην ζα είλαη ην ρξώκα ησλ καηηώλ 

ηνπ;                               (1 κ.)                                                        

Φύιν : …………....................................................................………….... 

Υξώκα καηηώλ: ……........................…………….........................……......   

Να δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                  (0.5 κ.) 

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

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

β) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην εζσηεξηθό ηεο κήηξαο κηαο εγθύνπ γπλαίθαο.        (3 κ.) 

    i) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ ηα γξάκκαηα α έσο θαη δ.                                        

    α: ………………………..................................…....…….....……… 

    β: …………………………………………....…............................… 

     γ: ……………………………………………....…............................ 

    δ: ………………………………………………................................ 

    ε: ………………………………………………................................ 

    δ: .........……………………………………………........................... 
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ii) Πνην από ηα πην πάλσ κέξε πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα ζηελ 

θνηιηαθή πεξηνρή ηεο εγθύνπ;                                                       (0,5 κ.)  

 

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

iii) Να εμεγήζεηε γηαηί ν γηαηξόο ζπκβνπιεύεη ηελ έγθπν γπλαίθα λα απνθεύγεη ην θάπληζκα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.                                                    (1 κ.) 

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

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

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

iv) Να γξάςεηε πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ εκβξύνπ όηαλ πιεζηάδεη ν ηνθεηόο.       (1 κ.) 

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

 

2. α) Έλαο παηδίαηξνο είπε ζηε κεηέξα ελόο βξέθνπο όηη ην αγνξάθη ηεο έρεη θξπςνξρία θαη 

πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα.  

i) Να εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζην αγνξάθη.                               (1 κ.)  

………………………………………………………………………………………

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

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

ii) Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδεηαη ε θξπςνξρία.             (0,5 κ.) 

………………………………………………………………………………………

iii) Να εμεγήζεηε έλαλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη αλ θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηώπηζε ηεο θξπςνξρίαο. 

                    (1κ.) 

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

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

β) Η πεξηηνκή είλαη  κηθξή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεπηηθνύο αιιά 

θαη γηα άιινπο ιόγνπο.  

i) Να εμεγήζεηε ηη αθξηβώο γίλεηαη ζηελ πεξηηνκή.                                                                (1 κ.) 

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

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

ii) Να γξάςεηε κηα πάζεζε πνπ ζεξαπεύεηαη κε πεξηηνκή.               (0,5 κ.)                                                                            

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

iii) Να αλαθέξεηε δύν (2) πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηελ πην πάλσ πάζεζε.     (1 κ.)                                                                                         

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

 ……............………………………………………………………………………………………… 
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γ) Σν ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα.  

i) Να γξάςεηε δύν (2) όξγαλα (αδέλεο) παξαγσγήο απηώλ ησλ εθθξηκάησλ.                      (2 κ.)  

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

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

ii) Να γξάςεηε κηα ρξεζηκόηεηα απηώλ ησλ εθθξηκάησλ.                  (1 κ.) 

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

δ) i) Να γξάςεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά θύινπ ηνπ άληξα.                          (1 κ.) 

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

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

ii) ε πνηα ειηθία, πεξίπνπ, αξρίδνπλ λα αλαπηύζζνληαη ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά 

θύινπ ηνπ άληξα;                                   (0,5 κ.) 

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

iii) Να αλαθέξεηε πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αληξηθώλ ραξαθηήξσλ 

θύινπ;                  (0,5 κ.)  

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

  

3. Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα:                                  

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη 2 ρξσκαηνζώκαηα (Α θαη Β) κε παξόκνην ηύπν γελεηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ. 

 

 

 

 

 

i) Να γξάςεηε πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα Α θαη Β.                       (0,5 κ.) 

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

ii) Να γξάςεηε πώο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα Κ θαη Λ πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρε γνληδηαθή 

ζέζε.                                                               (0,5 κ.)                                 

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

iii) Να αλαθέξεηε πώο ραξαθηεξίδεηαη ην άηνκν, σο πξνο ην γλώξηζκα πνπ ειέγρνπλ ηα 2 

γνλίδηα (Κ θαη Λ) ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο;             (0,5 κ.)            

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

iv) Να εμεγήζεηε πνην άηνκν νλνκάδεηαη νκόδπγν σο πξνο έλα ραξαθηήξα;                    (0.5 κ.)  

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

…………………………………………………………………………………………………….............. 
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β) Να δηαρσξίζεηε ηνπο αθόινπζνπο γνλόηππνπο ζε εθείλνπο πνπ θαλεξώλνπλ νκόδπγα άηνκα 

σο πξνο ην ραξαθηήξα πνπ εμεηάδεη ην θάζε γνλίδην θαη ζε εθείλνπο πνπ θαλεξώλνπλ εηεξόδπγα  

άηνκα:     (α) ΑΑ    (β) Κθ    (γ) ΚΑ      (δ) Αα     (ε) αα                                      (1,25 κ.) 

 νκόδπγα άηνκα: …………………............................................................................................……   

 εηεξόδπγα άηνκα: …………..................................................................................………………… 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ όξν θαηλόηππνο.                                                                        (0,5 κ.) 

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

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

δ) i) Να γξάςεηε πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ζηνλ άλζξσπν.        (1,25 κ.)  

 σάξην: ………...     ζπεξκαηνδσάξην: …………     δπγσηό: …………. 

 θύηηαξν ρεξηνύ γπλαίθαο:…………….    θύηηαξν πνδηνύ άληξα: …………… 

ii)  Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε πνηα από ηα πην πάλσ θύηηαξα είλαη απινεηδή.                  (1 κ.)  

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

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

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

iii) Να γξάςεηε πόζα είλαη ηα απηνζσκαηηθά  ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα:          (1 κ.)           

     ηνπ άληξα: ………………………….......…     ηεο γπλαίθαο: ……...............…………………… 

iv) Να γξάςεηε πόζα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα:                    (1 κ.)                               

     ηνπ άληξα: ……….....……………..………      ηεο γπλαίθαο: ……….......……………………… 

 

ε) Τπάξρνπλ δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: Μίησζε θαη Μείσζε. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.                            (2 κ.) 

                                             

Κπηηαξηθέο δηαηξέζεηο Μίησζε Μείσζε 

1ε δηαθνξά  

 

 

 

2ε δηαθνξά  
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ΜΔΡΟ Γ' 

Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ (1) από ηηο ΓΤΟ (2) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
 
1. α) i) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

ηνπ ζρήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο θαη 6.                             (3 κ.) 

              

  1: ………..……………………………...... 

2: ……..………………………………...... 

3: …..…………………………………...... 

4: ..……….……………………………..... 

5: ........................................................... 

6: ........................................................... 

ii) Να γξάςεηε ην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θάζε 

κηα από ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο:                               (2 κ.) 

 παξαγσγή σαξίσλ: ........................................................………………………………………. 

 εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ: ....................................................………………………... 

 γνληκνπνίεζε: …..……………………...................................................................................... 

 εθζπεξκάησζε: ...................................................................................................................... 

β) i) Να γξάςεηε πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε: 

 γηα ηελ αλάπηπμε σνζπιαθίνπ θαη ηελ σξίκαλζε σαξίνπ.             (1 κ.)                                                                                          

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

 γηα ηελ σνζπιαθηνξξεμία.                                                             (1 κ.)                              

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

ii) Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν γίλεηαη ε πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο ζε θάζε θαηακήλην 

θύθιν.                         (1 κ.) 

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

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

iii) Να αλαθέξεηε ηηο νξκόλεο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο.                                                                        

                         (1 κ.)                       

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

γ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ νη πην θάησ όξνη:                                                                       (4 κ.)                                

σνζπιαθηνξξεμία: .......………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………….....................  
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θξίζηκε πεξίνδνο: ………...................………………………………………………………………….... 

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

θύεζε: ………………………............…………………………………………………………………..…. 

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

εκκελόπαπζε: ................................................................................................................................ 

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

δ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε κέζν αληηζύιιεςεο αλ ε κέζνδνο είλαη κεραληθή, ρεκηθή ή 

θπζηθή.                                                          (2 κ.)                                        

Δλδνκήηξην ζπείξακα ......................................................................................................................  

Απνρή .............................................................................................................................................. 

Πξνθπιαθηηθό .................................................................................................................................. 

πεξκαηνθηόλνο θξέκα ...................................................................................................................  

 

2. α) Ο Νηθόιαο θαη ε Μαξηάλλα είλαη δεμηόρεηξεο θαη απνθηνύλ παηδί αξηζηεξόρεηξα. Να δείμεηε 

κε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε πώο είλαη πηζαλόλ λα ζπκβεί απηό. 

       (Έζησ Γ = γνλίδην γηα δεμηόρεηξα θαη δ = γνλίδην γηα αξηζηεξόρεηξα)

  

i) Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε.                                                                   

P:  ................................      ............................          (1 κ.)     

        

Γακέηεο: ........................ ....................... .......................... ........................   (1 κ.) 

 

Παηδηά: ..........................................................................................................................   (1 κ.) 

ii) Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί αξηζηεξόρεηξαο: .................…………………...................... (κ. 0,5) 

iii) Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί δεμηόρεηξαο: …............................………………………….  (κ. 0,5) 

iv) Να γξάςεηε πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. Να ηνλ δηαηππώζεηε. 

                                                                                                                                  (2 κ.) 

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

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

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

β) Ο Κώζηαο έρεη ζγνπξά καιιηά θαη παληξεύεηαη ηελ Μαξία πνπ έρεη ίζηα καιιηά. Η κεηέξα 

ηνπ Κώζηα, ε Αληηγόλε, έρεη ίζηα καιιηά. Σν γνλίδην γηα ηα ζγνπξά καιιηά () είλαη επηθξαηέο 

έλαληη ηνπ γνληδίνπ γηα ίζηα καιιηά (ζ) πνπ είλαη ππνιεηπόκελν.   

 

 



  
 9/10 

 
  

 

i) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ Κώζηα θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Κώζηα (Αληηγόλε).               (1 κ.)                                              

Κώζηαο: ………………............................................................................................................... 

Μεηέξα ηνπ Κώζηα (Αληηγόλε): ...............................................................................……………… 

ii) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ν Κώζηαο θαη ε Μαξία λα απνθηήζνπλ παηδί κε ίζηα καιιηά; Να γίλεη ε 

ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.          

          Ρ:                         ………….............….                                      ……………….......      (0,5 κ.)

   

   Γακέηεο:    ...........……......    ...........………….                                .…………..............  (0,75 κ.) 

 

Γνλόηππνη: ..................…………………………………………………………………................... (1 κ.) 

Φαηλόηππνη: ..………............……………………………………..…………….........…….............. (1 κ.) 

Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε ζγνπξά καιιηά ………............................………….......... (0,25 κ.) 

γ) i) Ση πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν κόιπλζε κε ηνλ ηό HIV;                                     (0,5 κ.) 

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

ii) Να αλαθέξεηε έλα κέζν αληηζύιιεςεο πνπ λα πξνζηαηεύεη από ηνλ ηό HIV θαη άιια 

ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.                                 (1 κ.) 

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

iii) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη ηξεηο (3) ηξόπνπο κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV.    

                    (3 κ.) 

ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΡΟΠΟΙ ΜΗ ΜΔΣΑΓΟΗ 

 

1. ............................................................ 

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

2. ............................................................ 

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

3.  ............................................................. 

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

 

 

1. …………………………………....... 

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

2. …………………………………....... 

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

3.   ...................................................... 

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

 

              Η Διευθύνηρια  

   

                                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                                      Χρυζηάλλα Νικολαΐδου     



 

1 
 

   ΛΤΚΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012 – 2013 

       

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                                               ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 23/5/2013 

ΣΑΞΗ:        Α' ΕΝIΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ                           ΥΡΟΝΟ:  1 ΩΡΑ 

 

Όνομα μαθητή/τριας: ………….............................…………....…… Τμήμα: ……....…  Αρ.: .....…... 

Βαθμός: …………………………………..................……  Υπογραφή καθηγητή/τριας: ….............……  

 
ΠΡΟΟΥΗ: Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού.  
                    Να γπάθεηε μόνο με μπλε πένα. 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  δέκα (10) ζελίδερ και είναι σωπιζμένο                         
ζε ηπία μέπη. 

 

 
 
 
ΜΔΡΟ Α'  
 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 3. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πένηε 

(5) κνλάδεο. 

 
1.  α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ άληξα.         

 

Να γξάςεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνχο 1 

έσο θαη 8.                                    (κ. 4) 

1. ................................................................. 

2.................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

5. ................................................................. 

6. ................................................................. 

7. ................................................................. 

8. ................................................................. 
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β) Να απαληήζεηε ηα πην θάησ:               (κ. 1) 

i. Πνχ παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; .........................................................................................  

ii. Πνχ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα; ................................................................. 

 

2 . α) Ση είλαη ε γνληκνπνίεζε;               (κ. 1)  
 

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

 
β) ε πνην φξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θηινμελείηαη ην αλαπηπζζφκελν 
έκβξπν;                           (κ. 1) 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
γ) Πψο νλνκάδεηαη ν ζάθνο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην αλαπηπζζφκελν έκβξπν;              (κ. 1) 

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

 
δ) Να γξάςεηε δύο (2) ιφγνπο γηαηί ν ζειαζκφο είλαη ζεκαληηθφο γηα ην λενγλφ;        (κ. 1) 

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

 

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

 

ε) Πψο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία εμφδνπ ηνπ εκβξχνπ απφ ην ζψκα ηεο κεηέξαο;                  (κ. 1) 
 

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

 

3. α) αο δίλνληαη νη πην θάησ γνλφηππνη:      

       Γγ, μμ, ΓΓ, Κκ, ΚΚ, Μμ 

 Πνηνη απφ απηνχο αληηπξνζσπεχνπλ: 

i. νκφδπγα άηνκα: ……………………………..          (κ. 1,5) 

     ii. εηεξφδπγα άηνκα: …………………………...            (κ. 1,5) 

 

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

 
i. Να γξάςεηε ηα θαηάιιεια ζχκβνια γηα ηα γνλίδηα απηά (ρξεζηκνπνηήζηε ην γξάκκα ). 

 
Επηθξαηέο γνλίδην : .........................        Τπνιεηπφκελν γνλίδην : .................        (κ. 1) 

 

ii. Πνηνο ζα είλαη ν γνλφηππνο θαη πνηνο ν θαηλφηππνο ελφο αηφκνπ πνπ είλαη εηεξφδπγνο γηα 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 

Γνλφηππνο : ..............................................      Φαηλφηππνο :.............................................  (κ. 1) 
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ΜΔΡΟ Β' 

Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) απφ ηηο ΣΡΔΙ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε δέκα (10) κνλάδεο. 
 
1. α) ην ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ 

ζρήκαηνο κε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο θαη  6.                             (κ. 3) 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

6. …………………………………… 

 

 

 

 

β) Ση είλαη νη σαγσγνί  θαη πνηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γίλεηαη εθεί;          (κ. 2) 

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

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

γ) Ση είλαη ε έκκελνο ξχζε;                       (κ. 1,5) 

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

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

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

δ) Ση είλαη ην σρξφ ζσκάηην θαη πνηα νξκφλε εθθξίλεη;                        (κ. 1) 

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

 
ε) ε κηα γπλαίθα ν θαηακήληνο θχθινο δελ είλαη ζηαζεξφο. Ο γπλαηθνιφγνο πνπ παξαθνινπζεί 

απηή ηελ γπλαίθα έρεη απνθιείζεη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα επζχλνληαη νη νξκφλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνπο γελλεηηθνχο ηεο αδέλεο. Πνηεο άιιεο νξκφλεο κπνξεί λα επζχλνληαη γηα 

απηφ ην γεγνλφο;                     (κ. 1) 

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

ζη) Απηή ε γπλαίθα (βι. ε) κεηά απφ θαηάιιειε ζεξαπεία κέλεη έγθπνο. Να αλαθέξεηε δύο (2) 
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σημικέρ οςζίερ θαη ένα μικποοπγανιζμό, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζην έκβξπν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.                  (κ. 1,5) 

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

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

 
2. α) ην δηπιαλφ ζρήκα βιέπεηε ην ζπεξκαηνδσάξην. 

 
i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε :                 (κ. 2) 

 
1………………………………… 

2……………………………….... 

3………………………………… 

4………………………………… 

 
ii. Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν βαζηθφο ξφινο ηνπ κέξνπο 4 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ          (κ. 1) 

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

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

 
β) Να γξάςεηε  δύο (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.        (κ. 2) 
 

 
γ) ην δηπιαλφ ζρήκα θαίλεηαη κηα πεξίπησζε δίδπκεο θχεζεο.  

 
i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο δίδπκεο θχεζεο. (κ. 1) 
 
……………………………………………………………. 

 
 
 
ii. Να αλαθέξεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πην  
πάλσ θχεζε.                   (κ. 1) 

 

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

 …………………………………………………………………………………………… 

πεπμαηοζωάπιο Ωάπιο 
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δ)  Ο παηέξαο ησλ πην πάλσ παηδηψλ είρε έλα αηχρεκα κε θξνηίδα φηαλ ήηαλ δεθαπέληε  ρξνλψλ 
θαη έραζε δχν δάθηπια ηνπ δεμηνχ ηνπ ρεξηνχ. Θα θιεξνλνκήζνπλ ηα παηδηά ηνπ απηήλ ηελ 
αλαπεξία; Να δψζεηε ηηο αλάινγεο εμεγήζεηο.                            (κ. 1) 

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

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

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

ε) Ο παηέξαο ησλ πην πάλσ παηδηψλ είλαη νκφδπγνο θαη έρεη καχξα καιιηά ελψ ε κεηέξα 
ηνπο είλαη επίζεο νκφδπγε κε μαλζά καιιηά. Ση ρξψκα καιιηψλ ζα έρνπλ ηα παηδηά αλ 
ζπκβνιίζνπκε ην γνλίδην γηα ηα μαύπα μαλλιά κε Μ θαη ην γνλίδην γηα ξανθά μαλλιά κε μ. 
Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαχξσζε.                                                                                        (κ. 2) 
 

     παηέξαο  κεηέξα  
 

   γνλείο (Ρ)  …………. x …………..  (γνλφηππνη) 
 
   γακέηεο       …………      ……….      …………     ………… 
  
   παηδηά (F1)    ………………………………..…………………  (γνλφηππνη) 
 
  ρξψκα καιιηψλ (F1)       …………………..……………………………….  (θαηλφηππνη) 

 
3. α) Πνηα είδε ρξσκαηνζσκάησλ ππάξρνπλ ζε έλα αλζξψπηλν θχηηαξν;           (κ. 1) 

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

β)  Πφζα ρξσκαηνζψκαηα έρνπλ ηα πην θάησ θχηηαξα ηνπ ανθπώπος;                            (κ. 2) 

                 δπγσηφ …………………                  ζπεξκαηνδσάξην ……………… 

                 κπτθφ θχηηαξν............…………       λεπξηθφ θχηηαξν ………………  

   

 γ) Πνηα ρξσκαηνζψκαηα νλνκάδνληαη νκφινγα;               (κ. 1) 

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

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

δ) Απφ δηαζηαχξσζε ελφο θπηνχ κε θφθθηλα (Κ) άλζε κε έλα θπηφ κε άζπξα (κ) άλζε πήξακε 
100 θπηά, φια κε θφθθηλα άλζε ηα νπνία είλαη εηεπόζςγα (F1). 
 

i. Να δείμεηε ηνπο απνγφλνπο πνπ ζα πάξνπκε, δηαζηαπξψλνληαο δχν θπηά κε θφθθηλα 
άλζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πην πάλσ δηαζηαχξσζε (F1).                           (κ. 4) 
                     

             F1:                         …………….                     x                 ……………… 

             γακέηεο           ………….      ..………….                    …………..    …………… 

             F2 (γνλφηππνη)…………………………………………………………………….. 

             F2 (θαηλφηππνη)……………………………………………………………………. 
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         ii. Πνηνο λφκνο ηνπ Mendel αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ πην πάλσ δηαζηαχξσζε; Να εμεγήζεηε.     

                (κ.1,5) 

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

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

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

         iii. Να ππνινγίζεηε ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςνπλ απφγνλνη κε κόκκινα άλζε ζχκθσλα κε 

ηελ πην πάλσ δηαζηαχξσζε.           (κ. 0,5) 

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

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

 

ΜΔΡΟ Γ' 

Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ (1) από ηιρ ΓΤΟ (2) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
 

1. A.  α)  ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο θαη 5.     (κ. 2,5) 

         

 

        1. .....................................................................  

        2. .....................................................................  

        3. .....................................................................  

        4. .....................................................................  

        5. .....................................................................  

 

 

β) Να γξάςεηε έλα ξφιν ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκφ 1.      (κ. 1) 

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

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

γ) Να γξάςεηε έλα ξφιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκφ 5.                   (κ. 1) 

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

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

δ) Να γξάςεηε δύο (2) επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζην έκβξπν ε θαθή ζπλήζεηα ηεο κεηέξαο λα 
θαπλίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.           (κ. 1) 
 
i.  ......................................................................................................................................................  

ii.  ...................................................................................................................................................... 
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ε) Να αλαθέξεηε ηπειρ (3) ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην δηαηηνιφγην κηαο 
εγθχνπ.                     (κ. 1,5) 
i. .......................................................................................................................................................  

ii. ..................................................................................................................................................... 

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

 

B. Η ιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ άνδπα ειέγρεηαη απφ δχν νξκφλεο ηεο 

ππφθπζεο. 

α) Να ζπκπιεξψζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα  ηηο νξκφλεο ηεο ππφθπζεο πνπ δξνπλ ζην γελλεηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ άνδπα θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο:          (κ. 2) 

 

 Οπμόνερ ηηρ ςπόθςζηρ Γπάζη 

1  

 

 

2  

 

 

 

β) Να  γξάςεηε ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ζηνλ άνδπα θαζψο θαη ηελ νξκφλε 
πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.                                                                             (κ. 2) 

 νξκφλε :…………………………………………………………… 

Δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά : 

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

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

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

 

 

γ) αο δίλεηε έλαο θαηακήληνο θχθιν 28 εκεξψλ.    
 

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 

 
 

i. Να νλνκάζεηε ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε 14ε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θχθινπ.   (κ. 1) 

 

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

ii. Να γξάςεηε πνηεο κέξεο (πεξίπνπ) ηνπ θχθινπ έρεη έκκελε ξχζε. ..................................... (κ. 1) 
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iii. Να εμεγήζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θχθινπ, έρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα κείλεη 
έγθπνο κηα γπλαίθα, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα, φηη σο δεπγάξη δε ρξεζηκνπνηνχλ αληηζχιιεςε. 
                  (κ. 2) 

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

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

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

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

 

2.  α) Πην θάησ δίλεηαη ε εηθφλα αηφκνπ κε αιθηζκφ, ε νπνία είλαη κηα πάζεζε πνπ εκθαλίδεηαη εθ 
γελεηήο ζ' έλα άηνκν. Οθείιεηαη ζηε κε θαλνληθή παξαγσγή κηαο νπζίαο. 
 
 

i. Να γξάςεηε πνηα είλαη απηή ε νπζία.                 (κ. 0,5) 

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

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

 
 
ii. Να αλαθέξεηε δύο (2) ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ελφο 
αηφκνπ πνπ έρεη αιθηζκφ.                                        (κ. 1)                                      
                    

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

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

 
 

 
iii. Να γξάςεηε δύο (2) πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη έλα άηνκν κε αιθηζκφ.
                                      (κ. 1)                                                                           
          

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

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

 
iv. Να γξάςεηε δύο (2) ζπκβνπιέο πνπ ζα δψζεη έλαο γηαηξφο ζε έλα γνληφ πνπ απέθηεζε 
αιθηθφ παηδί, έηζη ψζηε λα ην πξνζηαηέςεη.          (κ. 1) 
 

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

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

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Albinisitic_man_portrait.jpg
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β) Σν γνλίδην πνπ πξνθαιεί ηνλ αιθηζκφ είλαη ππνιεηπφκελν (α) έλαληη ηνπ θπζηνινγηθνχ  
γνληδίνπ (Α). Να γίλνπλ νη ζρεηηθέο δηαζηαπξψζεηο. 
 
i. Όηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη εηεξφδπγνη:                       (κ. 2) 

  

            Ρ:                         …………….                   x                   ……………… 

           γακέηεο           …………..    ………….                    …………..    …………… 

         (F1) γνλφηππνη  …………………………………………………………………….. 

         (F1) θαηλφηππνη  ……………………………………………………………………. 

 

ii. Όηαλ ν έλαο γνληφο είλαη νκφδπγνο πγηήο θαη ν άιινο κε αιθηζκφ:                         (κ. 2) 

 

             Ρ:                         …………….                  x                    ……………… 

            γακέηεο           …………..    ………….                    …………..    …………… 

          (F1) γνλφηππνη  …………………………………………………………………….. 

          (F1) θαηλφηππνη    ……………………………………………………………………. 

 

γ) Σν ρξψκα άλζνπο ηνπ θπηνχ αληίξξελνπ (ζθπιάθη), θαζνξίδεηαη απφ δχν αιιειφκνξθα 
γνλίδηα, πνπ είλαη ηζνδχλακα. Απηά, φηαλ βξίζθνληαη ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε εθδειψλνπλ κηα 
ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζην θαηλφηππν.  
 

i. Έλα θπηφ αληίξξελν κε θφθθηλα άλζε (ΚΚ) δηαζηαπξψλεηαη κε έλα άιιν θπηφ πνπ έρεη 
ιεπθά άλζε (ΛΛ). Να γξάςεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο (F1) απφ ηελ πην πάλσ δηαζηαχξσζε.  

      (κ. 2) 

              Ρ:                  …………….                     x                 ……………… 

              γακέηεο           ………..    ………….                    …………..    …………… 

             (F1) γνλφηππνη …………………………………………………………………….. 

             (F1) θαηλφηππνη    ……………………………………………………………………. 

 

  

 



 

10 
 

 

 

 

 
ii. Να δηαζηαπξψζεηε ηνπο απνγφλνπο ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F1) θαη λα γξάςεηε ηε  
θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγφλσλ.           (κ. 2,5) 
 

             F1:                         …………….                x                      ……………… 

             γακέηεο           ………..    ………….                    …………..    …………… 

             (F2) γνλφηππνη  …………………………………………………………………….. 

             (F2) θαηλφηππνη ……………………………………………………………………. 

    θαηλνηππηθή αλαινγία …………………………………………………………………… 

 
δ) Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην πην θάησ ζρήκα, πνπ αλαπαξηζηάλεη έλα   
θχηηαξν κε ηέζζεπα (4)  ρξσκνζψκαηα.   
 
i. Σν θχηηαξν είλαη ζσκαηηθφ ή γελλεηηθφ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.             (κ. 1) 
…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

ii. Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξάγεηαη;  (κ. 1) 

……………………………………………………………………….. 

 
iii. Να γξάςεηε πφζα ρξσκνζψκαηα πξέπεη λα έρεη ην κεηξηθφ θχηηαξν απφ ην νπνίν 
πξνέξρεηαη.             (κ. 1) 
………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

          Ο Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

          Λοΐζορ  έπορ 

 

 

 



   ΔΝΙΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΚΚΟΤ Α'                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012–13 

       

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ/ΥΗΜΔΙΑ                                                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  3/6/2013 

ΣΑΞΗ:        Α' ΔΝIΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ                           ΥΡΟΝΟ:           2 ΩΡΔ 

 

Όνομα μαθητή/τριας: ………….............................…………....…… Τμήμα: ……....…  Αρ.: .....…... 
Βαθμός: …………………………………..................……  Υπογραφή καθηγητή/τριας: ….............……  
 

ΠΡΟΟΥΗ: Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να έσεηε ςπότη ζαρ όηι 
απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςλικού. 

                Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  εννέα (9) ζελίδερ και συπίζεηαι ζε ηπία μέπη. 

 

 
ΜΔΡΟ Α'  
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 3. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πένηε 
(5) κνλάδεο. 
 
1.  α) Βιέπεηε έλαλ ππνζεηηθό θαηακήλην θύθιν δηάξθεηαο 28 κεξώλ. Να γξάςεηε ηί ζπκβαίλεη ζηα 

ζεκεία Α θαη Β ηνπ θύθινπ.               (1 κ.) 

 

 

   Α       Β  

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

Β: ..................................................................................................................................................... 

β) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηκήκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. Να γξάςεηε ηα 

κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο θαη 3.           (1,5 κ.) 

 

        1: ........................................................................... 

2: ........................................................................... 

3: ........................................................................... 

 

 

 

 
γ) i) Να αλαθέξεηε ηηο νξκόλεο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θάζε θύινπ.                   (1 κ.) 

 Αξζεληθό άηνκν: …………………………………………………................................................ 

 Θειπθό άηνκν: …………................................................……………………………………….. 

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 
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ii) Να γξάςεηε ένα (1) δεπηεξεύνλ ραξαθηεξηζηηθό ζε:                                                           (1 κ.) 

 Αξζεληθό άηνκν: …………………………………..............................…………………………… 

 Θειπθό άηνκν: …………...........................................….……………………………………...... 

 
iii) Να αλαθέξεηε ζε πνηα ειηθία αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ 

άλζξσπν.                                                         (0,5 κ.) 

........................................................................................................................................................... 
 
 
2. α) Να γξάςεηε ηα κέξε πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο θαη 3 ζην πην θάησ ζρήκα.
                                                 
                (1,5 κ.) 
 
 
      1: ...................................................................................... 

      2: ...................................................................................... 

      3: ...................................................................................... 

 
 
 
β) Πόζνη από ηνπο πην πάλσ ζρεκαηηζκνύο ππάξρνπλ ζε έλα αλζξώπηλν: 

 θύηηαξν ζπθσηηνύ.                                        (0,5 κ.) 

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

 σάξην.                                                                   (0,5 κ.) 

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

γ) ε κηα δηαζηαύξσζε νκόδπγνπ αηόκνπ ελόο θπηνύ κπηδειηάο κε κσβ άλζε (ΜΜ) κε νκόδπγν 

άηνκν κε ιεπθά άλζε (μμ), νη απόγνλνη ηεο F1 έρνπλ όινη ρξώκα κσβ. 

i) Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο θαίλεηαη λα ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξώκαηνο ζην θπηό  

απηό;                 (0,5 κ.) 

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

ii) Να εθηειέζεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν νκόδπγσλ θπηώλ (ΜΜ Υ κκ) θαη λα  

βξείηε ην γνλόηππν ησλ απνγόλσλ ηεο F1 γεληάο.            (2 κ.) 

 

   P:    ΜΜ    μμ 
 
        Γαμέηερ:  ………..............     ………............... 

 
 
 
 

         F1:     ............................................................... 
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3. α) αο δίλεηαη ζρεκαηηθά ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα θαη ηκήκα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο θαη 10. 

                (2,5 κ.) 

 

1: ........................................................................... 

2: ........................................................................... 

3: ........................................................................... 

4: ........................................................................... 

5: ........................................................................... 

6: ........................................................................... 

7: ........................................................................... 

8: ........................................................................... 

9: ........................................................................... 

10: ......................................................................... 

 

β) i) Πνην από ηα πην πάλσ κέξε δελ αλήθεη ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα;     (0,5 κ.) 

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

ii) Να γξάςεηε έλα ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 2.         (0,5 κ.) 

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

γ) Να γξάςεηε από ηί απνηειείηαη ην ζπέξκα.          (0,5 κ.) 

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

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

δ) Να γξάςεηε γηαηί είλαη ζεκαληηθό νη όξρεηο λα βξίζθνληαη έμσ από ην ζώκα.        (1 κ.) 

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

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

 
ΜΔΡΟ Β' 

Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε δέθα (10) κνλάδεο. 
 
1. α) i) αο δίλεηαη ζρεκαηηθά έλα ζπεξκαηνδσάξην. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο θαη 4.     (2 κ.) 

 

1: ................................................................ 

2: ................................................................ 

3: ................................................................ 

4: ................................................................ 
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ii) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 1.                               (2 κ.) 

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

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

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

β) Να αλαθέξεηε κηα νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε: 

 γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ άληξα.          (1 κ.) 

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

 γηα ηε δηέγεξζε ησλ όξρεσλ θαη ηελ παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο.           (1 κ.) 

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

γ) Να γξάςεηε δύο (2) ιεηηνπξγίεο ησλ εθθξηκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπέξκα.        (2 κ.) 

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

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

δ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε νλείξσμε.              (2 κ.) 

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

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

 

2. α) Να γξάςεηε:  

 ηνλ ηύπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη νη γακέηεο.               (1 κ.) 

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

 ηνλ ηύπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο κε ηνλ νπνίν αλαπιεξώλνληαη ηα θύηηαξα ζε κηα πιεγή 

ζην ρέξη καο.                 (1 κ.) 

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

β) αο δίλεηαη ζρεκαηηθά κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε πνπ γίλεηαη ζηνλ ανθπώπινο νξγαληζκό. 
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i) Να αλαγλσξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.                              (1 κ.) 

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

ii) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα θύηηαξα Α θαη Β.                            (2 κ.) 

Α: ...................................................................................................................................................... 

Β: ...................................................................................................................................................... 

γ) Ο ζρεκαηηζκόο ησλ 4 αιπζίδσλ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο 

ειέγρεηαη από γνλίδηα. ηελ πεξίπησζε κε παξαγσγήο ή κεησκέλεο παξαγσγήο ησλ αιπζίδσλ 

ηεο αηκνζθαηξίλεο παξαηεξείηαη ε πάζεζε ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.  

i) Να γξάςεηε από πνηέο αιπζίδεο απνηειείηαη ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο Α.        (2 κ.) 

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

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

ii) Να γξάςεηε ηπία (3) ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα άηνκν κε β 

κεζνγεηαθή αλαηκία αλ δελ ηεξείηαη ε νξζή ηαηξηθή ζεξαπεία.                 (3 κ.) 

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

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

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

 

3.   α) αο δίλεηαη ζρήκα πνπ αθνξά ζηελ θύεζε. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 

θαη 3.                              (3 κ.) 

        

 1: ...................................................................................... 

 2: ...................................................................................... 

 3: ...................................................................................... 

 

 
 
 

β) Σν έκβξπν κέζα ζηε κήηξα πεξηβάιιεηαη από ηνλ ακληαθό ζάθν. Ο ακληαθόο ζάθνο πεξηέρεη ην 

ακληαθό πγξό. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ηνπ ακληαθνύ πγξνύ.           (1 κ.) 

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

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

γ) i) Μηα πεξίπησζε κόιπλζεο ηνπ εκβξύνπ είλαη ε ηνμνπιάζκσζε. ε ηη νθείιεηαη ε 

ηνμνπιάζκσζε θαη πώο κπνξεί λα κεηαδνζεί;                                                                         (1 κ.)  

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

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

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

      

ii) Να βάιεηε ζε κύκλο εθείλν πνπ αληηζηνηρεί θαιύηεξα ζην πην θάησ.                                   (1 κ.) 

Ο Πεξηθιήο είλαη ηπθιόο θαη ζηα δύν κάηηα. Η κεηέξα ηνπ είρε πξνζβιεζεί από ηοξόπλαζμα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, θάηη ην νπνίν επεξέαζε θαη ην έκβξπν. Σν ραξαθηεξηζηηθό 

απηό είλαη                                         

1. θιεξνλνκηθό θαη πεξλά από ηνπο πξνγόλνπο ζηνπο απνγόλνπο. 

2. επίθηεην θαη πεξλά από ηνπο πξνγόλνπο ζηνπο απνγόλνπο. 

3. θιεξνλνκηθό αιιά δελ πεξλά από ηνπο πξνγόλνπο ζηνπο απνγόλνπο. 

4. επίθηεην θαη δελ πεξλά από ηνπο πξνγόλνπο ζηνπο απνγόλνπο.  

δ) Να δώζεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε πην θαιή ηξνθή γηα 

ην λενγλό.                  (2 κ.) 

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

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

ε) Να αλαθέξεηε δύο (2) ρεκηθέο νπζίεο ή ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη κηα έγθπνο 

γπλαίθα.                        (2 κ.) 

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

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

 
ΜΔΡΟ Γ' 

Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ (1) από ηιρ ΓΤΟ (2) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
 

1. α) i) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα 

κέξε ηνπ ζρήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο θαη 4.                             (4 κ.)

               

  1: ………..…………………............……….…. 

2: ……..……………………….....…......…..…. 

3: …..…………………………….....….......….. 

4: ..……….………………………….....…........ 

 

 

ii) Να γξάςεηε ην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θάζε 

κηα από ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο.                               (3 κ.) 

 Παξαγσγή σαξίσλ: ........................................................………………………………………. 

 Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ: ...................................................………………………... 
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 Γνληκνπνίεζε : ………………………...................................................................................... 

 

β) i) Να γξάςεηε πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε: 

 γηα ηελ αλάπηπμε σνζπιαθίνπ θαη ηελ σξίκαλζε σαξίνπ.             (1 κ.)                                                                                          

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

 γηα ηελ σνζπιαθηνξξεμία.                                                             (1 κ.)                              

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

ii) Να γξάςεηε πνηεο νξκόλεο είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ  

βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο.                                                                                 (1 κ.)                       

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

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

γ) Σα πην θάησ ζρήκαηα απεηθνλίδνπλ δύο (2) ηξόπνπο δεκηνπξγίαο δηδύκσλ. 

i) Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν ησλ δηδύκσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε.        (2 κ.) 

                               

 

Α:  .............................................................................. 

 

 

   

Β:  .............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

ii) Να γξάςεηε ζε πνηα από ηηο δύν πεξηπηώζεηο αποκλείεηαι ηα δίδπκα λα είλαη αληίζεηνπ 

θύινπ.                                              (1 κ.)                                                             

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

γ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε κέζν αληηζύιιεςεο αλ ε κέζνδνο είλαη μησανική, σημική ή 

θςζική.                                                          (2 κ.)                                        

Δλδνκήηξην ζπείξακα ......................................................................................................................  

Απνρή .............................................................................................................................................. 

Πξνθπιαθηηθό .................................................................................................................................. 

πεξκαηνθηόλνο θξέκα ...................................................................................................................  
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2.  α) Ο Νηθόιαο θαη ε Μαξηάλλα είλαη εηεπόζςγοι όζνλ αθνξά ζην ραξαθηήξα αλαδίπισζε 

γιώζζαο. Να δείμεηε κε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε ηελ πηζαλόηεηα πνπ ζα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

αλαδηπιώλνπλ ηε γιώζζα ηνπο.       (Έζησ Λ = γνλίδην γηα αλαδίπισζε γιώζζαο.)

  

i) Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε.                   (3 κ.) 

 P:  ……..................................         …........................................ 

 

Γαμέηερ: …........................  ………………..  ............................ ………………… 

 

 

Γονόηςποι απογόνυν: ............................................................................................................... 

ii) Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε αλαδίπισζε γιώζζαο: …………………….................... (0,5 κ.) 

iii) Πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί ρσξίο αλαδίπισζε γιώζζαο: ……………………….…..    (0,5 κ.) 

iv) Να γξάςεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

                                                                                                                                  (2 κ.) 

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

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

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

β) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ πην θάησ:                                                       (2 κ.) 

 νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: ............………………………………......................….......................... 

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

 γνλόηππνο : .......……...........................………………………………………………………………... 

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

 

γ) αο δίλεηαη έλα δεύγνο ομόλογυν ρξσκνζσκάησλ. 

i) Να γξάςεηε δύο (2) δεύγε γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν είλαη νκόδπγν.         (1 κ.)                                                                                  

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

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

 
ii) Να γξάςεηε δύο (2) δεύγε γνληδίσλ γηα ηα νπνία ην άηνκν λα είλαη εηεξόδπγν. (1 κ.)      

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

 ...................................................................................................................... 
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iii) ε κηα δηαζηαύξσζε νκόδπγνπ αηόκνπ ηνπ θπηνύ ανηίππινος κε θόθθηλα άλζε (ΚΚ) κε 

νκόδπγν άηνκν κε ιεπθά άλζε (ΛΛ), νη απόγνλνη ηεο F1 έρνπλ όινη ρξώκα ξνδ.  

 Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο θαίλεηαη λα ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξώκαηνο ζην θπηό 

απηό; Να εμεγήζεηε γηαηί.               (2 κ.) 

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

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

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

 Να εθηειέζεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν νκόδπγσλ θπηώλ (ΚΚ x ΛΛ) θαη λα 

βξείηε ην γνλόηππν ησλ απνγόλσλ ηεο F1.             (3 κ.) 

 
 

  P:  ..............................   …..………………. 

  

 Γαμέηερ:  ..............................     …………………...                   

  

Γονόηςπορ απογόνυν: ............................................................................................................... 

Φαινόηςπορ απογόνυν: ................................................................................................................ 

 

                                                                       

                                     

 

      

 

 

 O   Γιεςθςνηήρ  

 

 

 

 

 Γεκήηξεο Σαιηαδώξνο 
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ΔΝΙΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΚΚΟΤ Β΄                                                                               

ΣΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ: 2012 – 2013  

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ –  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ            

ΤΜΗΜΑ:  Α΄                                                                           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27.5. 2013                                                                   ΦΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ώρες       

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδες.                             (ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΦΗΜΕΙΑ) 

                                                                                                           

                                                                                         

ΒΑΘΜΟ: Αριθμητικά: ……./ 50   ……/ 20                         Υπογραφή:                  

                 Ολογράφως:…………………./ 20 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………    ΣΜΗΜΑ: Α΄ ….   ΑΡΙΘΜΟ:..…                                                   

  

ΜΔΡΟ Α΄: ΣΡΙΑ (3) ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ 5 ΜΟΝΑΓΩΝ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:  
Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                5 κ. 
 

i.  Αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο)  

ii.  Θειπθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο)  

iii.  Αξζεληθή γνλάδα  

iv.  Θειπθή γνλάδα                                       

v.  Σν απνηέιεζκα ηεο γνληκνπνίεζεο  

                  
ΔΡΩΣΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: 
ΣΟ ΥΖΜΑ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΜΖΣΡΑ ΜΗΑ ΔΓΚΤΟΤ ΓΤΝΑΗΚΑ.  

α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη πην θάησ αξηζκνί.             2 κ. 
1: ………………………………………………… 

2: ………………………..……………………….. 

3: ………………………………………………… 

4: …………………………………………………                                                                                  

β) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο:  

      i. Πόζν θαηξό δηαξθεί κηα θπζηνινγηθή θύεζε; 

…………………………………………….………..…      0,5 κ. 

      ii. Πνην από ηα κέξε 1 - 4 ζην ζρήκα, πξνζηαηεύεη                

ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα ζηε θνηιηαθή πεξηνρή 

ηεο εγθύνπ; …………………………………….…….     0,5  κ.  

γ) Να γξάςεηε έλα ξόιν ηνπ πιαθνύληα.                                                                              2 κ.  

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ:  
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηηο δηαθνξέο Μίησζεο θαη Μείσζεο.  5 κ. 
 

Γηαθνξέο σο πξνο: ΜΗΣΧΖ ΜΔΗΧΖ 

 
ηα όξγαλα ζηα νπνία γίλεηαη 
 

  

 

ηνλ αξηζκό δηαηξέζεσλ πνπ γίλνληαη 
  

ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ     
ζηα θύηηαξα πνπ παξάγνληαη                           
ζε ζρέζε κε ην κεηξηθό θύηηαξν 

  

 

ηνλ αξηζκό θπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη 
  

 

ην είδνο θπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη 
  

 

ΜΔΡΟ Β΄:   ΣΡΙΑ (3)  ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ 10  ΜΟΝΑΓΩΝ.  ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ  ΜΟΝΟ  ΓΤΟ (2) 

ΔΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:  
ΣΟ ΥΖΜΑ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΔΝΑ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΟ. 
α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη ελδείμεηο Α κέρξη Δ.                                                              2,5 κ.                                                                           

Α: ................................................................                                

Β: ................................................................                                                                     

Γ: .................................................................                                                                   

Γ: ................................................................   

Δ: ................................................................ 

            

β) ε ηη ρξεζηκεύεη ην κέξνο Δ θαηά ηε γνληκνπνίεζε;                                                         1 κ.                                                          

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

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

γ) Πνηα νξγαλίδηα ππάξρνπλ ζε κεγάιν αξηζκό ζην κέξνο Β θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο;   1 κ.                                           

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

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

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                         4 κ. 
 

Γηαθνξέο σο πξνο 

 

Χάξην 
 

πεξκαηνδσάξην 

ην ζρήκα   

ην κέγεζνο   

ηε θίλεζε   

ηελ πνζόηεηα 
παξαγσγήο ηνπο 
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ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                  1,5 κ. 

i. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη  ................................................................ ηεο γπλαίθαο. 

ii. Ζ εθζπεξκάησζε γίλεηαη ............................................................................. ηεο γπλαίθαο. 

iii.  Ζ γνληκνπνίεζε γίλεηαη κέζα ......................................................ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο. 

 
ΔΡΩΣΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: 
α) Να δώζεηε ηνπο πην θάησ νξηζκνύο. 

i. Φπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα: …………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................. 1 κ.  

ii. Οκόδπγν άηνκν: …………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................. 1 κ.  
 

β) Ζ ΔΛΛΔΗΦΖ ΣΖ ΥΡΧΣΗΚΖ ΜΔΛΑΝΗΝΖ ΠΡΟΚΑΛΔΗ ΣΖΝ ΑΘΔΝΔΗΑ ΑΛΦΗΜΟ.  

i. Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιθηθνύ αηόκνπ:                                                  1 κ. 

  1:………………………………………………  2:…………………………………………………                            

Σα γνλίδηα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή ή όρη ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο είλαη:       

     Α = ην γνλίδην ππεύζπλν γηα παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο θαη  

          α = ην γνλίδην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο κειαλίλεο  

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                  1,5 κ. 
 

Γνλόηππνο  ΑΑ Αα αα 

Φαηλόηππνο    

 

γ) Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν εηεξόδπγσλ γνλέσλ σο πξνο ηνλ αιθηζκό.       4 κ.                       

 
Γνλόηππνη γνλέσλ:                  …………….             Υ          …………….                 (0,5 κ.)         

                                    

   Γακέηεο :                               ……………..                         ……………..               (1 κ.)                                     

 

Γνλόηππνη παηδηώλ:                 ……………………………….……………..…             (1 κ.)         

Φαηλόηππνη:                             .…………………………………………………           (0,75 κ.)      

Φαηλνηππηθή αλαινγία:           ……………………………………………….…            (0,75 κ.) 

δ) Να νλνκάζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε                                                   
θαη λα ην δηαηππώζεηε.                                                                                                  1,5 κ.                                                                                   

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: 
α) O ΠΗΟ ΚΑΣΧ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΗ ΟΡΜΟΝΔ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟ ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ ΑΝΣΡΑ. 
     Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα.                                                                         3 κ. 

   

Οξκόλεο   (0,5 κ.) 

 

Σόπνο παξαγσγήο  (0,5 κ.) 

 

Έλαο ξόινο.     (1 κ.) 

  

Όξρεηο 
 

 

Χνζπιαθηνηξόπνο 

 

  

 

β) i. Να νλνκάζεηε ηα 4 όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ παξάγνπλ    
εθθξίκαηα ηνπ ζπέξκαηνο.                                                                                               2 κ. 

 

 1. ........................................................... 2. ............................................................... 

 3. ..........................................................  4. ............................................................... 

    ii. Να γξάςεηε έλα ξόιν ησλ εθθξηκάησλ ηνπ ζπέξκαηνο.                                                1 κ. 

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

 γ) Να γξάςεηε κε ηε ζεηξά, ηελ πνξεία ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηελ εθζπεξκάησζε.                2 κ.  

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

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

δ) i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία.                                                                               1 κ. 

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

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

  ii. Γηα πνην ιόγν επηβάιιεηαη ε έγθαηξε ζεξαπεία ηεο θξπςνξρίαο;                                    1 κ. 

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

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

 

ΜΔΡΟ Γ΄:   2  ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ 15  ΜΟΝΑΓΩΝ.  ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΔΙ ΜΟΝΟ  ΣΟ 1 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:  
Έζησ όηη εμεηάδνπκε ην ρξώκα ηξηρώκαηνο ζηνπο πνληηθνύο θαη ραξαθηεξίδνπκε ηα ζρεηηθά 

γνλίδηα:  Μ = ην γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην καύξν ηξίρσκα 

               Λ = ην αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην ιεπθό ηξίρσκα.  

Γηαζηαπξώλνπκε έλα καύξν πνληίθη κε έλα ιεπθό πνληίθη θαη παξαηεξνύκε όηη όινη                            

νη απόγνλνη ηεο F1 γεληάο έρνπλ γθξίδν ρξώκα.  

α) Να γξάςεηε όινπο ηνπο γνλόηππνπο ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.             1,5 κ. 
 

Μαύξν πνληίθη Λεπθό πνληίθη Γθξίδν πνληίθη 
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β) i. Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ δύν γνληδίσλ Μ θαη Λ;                                                           0,5 κ. 

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

    ii. Να γξάςεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο πνπ ηζρύεη ζηε δηαζηαύξσζε:               0,5 κ. 

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

θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                            1 κ.     

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

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

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

γ) Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα δείμεηε ηα απνηειέζκαηα.                              4 κ.  
      Γηαζηαπξώλνπκε έλα καύξν πνληίθη κε έλα ιεπθό πνληίθη θαη παξαηεξνύκε                                             

όηη όινη νη απόγνλνη ηεο F1 γεληάο έρνπλ γθξίδν ρξώκα.  
                                                                         

                                                καύξν πνληίθη                      ιεπθό πνληίθη 

Γνλόηππνη γνλέσλ:                  …………….             Υ          …………….            (0,5 κ.)         

                                    

   Γακέηεο :                               ……………..                         ……………..          (1 κ.)                                     

 

Γνλόηππνη παηδηώλ:                 ……………………………….……………..…        (1 κ.)         

Φαηλόηππνη:                             .…………………………………………………      (0,75 κ.)      

Φαηλνηππηθή αλαινγία:           ……………………………………………….…       (0,75 κ. 
 

δ) Ο ΠΟΝΣΗΚΟ ΔΥΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΧΜΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟ 40 ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΑ.                      

     Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

i. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα σάξηα ηεο πνληηθίλαο; ………………………….       0,5 κ. 

ii. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα θύηηαξα ηνπ πνδηνύ ηνπ πνληηθνύ; ……………      0,5 κ. 

iii. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζηα θύηηαξα ελόο βξέθνπο πνληηθνύ πξνέξρνληαη από                               

ηνλ παηέξα ηνπ; ……………………………………………………………………...…    0,5 κ. 

ε) ΣΟ ΠΗΟ ΚΑΣΧ ΥΖΜΑ ΦΑΗΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΟΧΜΑΣΑ ΔΝΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ. 

i. Να αλαθέξεηε ζε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη 

ηα ρξσκαηνζώκαηα: ………………………………   0,5 κ. 

ii. Από πνηα ρεκηθή νπζία απνηεινύληαη ηα   

ρξσκαηνζώκαηα; ……………………………….   0,5 κ. 

iii. Να θπθιώζεηε ζην ζρήκα όια ηα                     

    απηνζώκαηα ρξσκαηνζώκαηα.                             1 κ. 

iv. Πνην δεπγάξη είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα; 

    …………………………………………………….   0,5 κ. 

v. Ση θύιν έρεη ην άηνκν ζην νπνίν αλήθεη ην θύηηαξν κε 

ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ ζρήκαηνο; ………………. 0,5 κ. 
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ζη) Να εμεγήζεηε ηνπο παξαθάησ όξνπο:                                                                            3 κ. 

i. Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: …………………………………….....……………………………..... 

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

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

ii.  Αιιειόκνξθα γνλίδηα: ……………………………………………………………..................... 

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

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

  

ΔΡΩΣΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ:  

ΣΟ ΠΗΟ ΚΑΣΧ ΥΖΜΑ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΧΟΘΤΛΑΚΗΟΡΡΖΞΗΑ. 

α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 3.         1,5 

κ. 

1: ……………………………………………… 

2: ……………………………………………… 

3: ……………………………………………… 
 

β) Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηεο 

σνζπιαθηνξξεμίαο;                                   0,5 

κ. 

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

 
 

γ) Να γξάςεηε από δύν ξόινπο γηα ηελ θάζε κία από ηηο πην θάησ νξκόλεο.                       

    i. Οηζηξαδηόιε:                                                                                                                  2 κ. 

1: ................................................................................................................................................ 

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

2: ................................................................................................................................................ 

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

ii. Πξνγεζηεξόλε:                                                                                                              2 κ. 

1: ................................................................................................................................................ 

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

2: ................................................................................................................................................ 

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

δ) i. Ση νλνκάδεηαη θξίζηκε πεξίνδνο ζε κία γπλαίθα;                                                            1 κ. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. …..  
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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)                                        2 κ.                                                                                          

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

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

ε) i. Ση νλνκάδεηαη ηνθεηόο;                                                                                                    1 κ.  

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

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

    ii. α. Να εμεγήζεηε πώο ζρεκαηίδνληαη ηα διδπγσηηθά δίδπκα.                                         1 κ. 

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

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

        β. Να γξάςεηε ηε ζρέζε νκνηόηεηαο πνπ έρνπλ ηα μονοδπγσηηθά δίδπκα.                  1 κ. 

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

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

ζη) i. Να  γξάςεηε  ηξόπνπο  απνθπγήο  αλεπηζύκεηεο  εγθπκνζύλεο: 

α. έλα θπζηθό ηξόπν:                                                                                                     1 κ.  

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

β. δύν κεραληθνύο ηξόπνπο:                                                                                          1 κ.        

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

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

ii. Να γξάςεηε έλα ηξόπν αληηζύιιεςεο πνπ παξάιιεια πξνζηαηεύεη θαη από                                

ηε κόιπλζε κε ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.                                                         1 κ.  

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

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

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΣΑ ΦΤΗΟΓΝΧΣΗΚΑ 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 
 
 
 
 
Αλδξέαο Κπξηαθνύ 



  1 

 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 8 ζελίδερ 
 
ΜΕΡΟ Α΄ (Μονάδερ 15) 
Αποηελείηαι από ηπειρ επωηήζειρ . Να απανηήζεηε ζε ΟΛΕ ηιρ επωηήζειρ . Κάθε 
επώηηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. 
 
1. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη πην θάησ αξηζκνί ζην ζρεδηάγξακκα.    (Μ.4)                       

                                                                                                                               
       1…………………………………………. 

    2…………………………………………. 

    3…………………………………………. 

    4…………………………………………. 

 
 
 

 

 

 

β. Να γξάςεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο κήηξαο.                                                   (Μ.1)                                                                                                                             

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

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

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

 
2.α. Να αλαθέξεηε ηξία ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο.                                                   (Μ.3)                                                                                                                                              

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

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

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

                                                                     

 
ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΥΑΓΓΕΛΟΤ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΡΚΟ»                    Υ. ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 
ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ/ΙΟΤΝΙΟΤ  

 

ΜΑΘΗΜΑ:  Φςζιογνωζηικά                                                        
     
 ΣΑΞΗ:  Α΄    
 
 ΗΜΕΡΟΜΗNIΑ: 16/ 05 /2013 
                                                                                                                                                                         
 ΥΡΟΝΟ:  60 λεπηά 
 
 ΩΡΑ:  

ΒΑΘΜΟ:   

Απιθμηηικώρ:..........................    

Ολογπάθωρ:............................    

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:........................... 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ: ................................................................      ΣΜΗΜΑ:...................     ΑΡ.: ..... 
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β. Να νλνκάζεηε έλα θπζηθό ηξόπν αληηζύιιεςεο. ……………………………………... (Μ.1) 

γ. Να αλαθέξεηε ην κνλαδηθό κέζν αληηζύιιεςεο πνπ πξνζηαηεύεη από ηα ζεμνπαιηθώο 

κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.     ……………………………………………                         (Μ.1)     

                                                                                                                                                              

3. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην σάξην  θαη ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ αλζξώπνπ . 

 
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α- Ε  ζην ζρεδηάγξακκα.                     (Μ.3)                                                                                         

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

Β …………………………                                           Δ ………………………………. 

Γ………………………….                                           Ε ………………………………. 

 
β. Πνην από ηα δύν πην πάλσ θύηηαξα:                 (Μ.1)          

                                                                
i. έρεη ην κεγαιύηεξν κέγεζνο; …………………………….. 

ii. έρεη αθξόζσκα;                    …………………………….. 

 
γ. Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε νπξά ζην ζπεξκαηνδσάξην;                                               (Μ.1) 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 
ΜΕΡΟ  Β΄ ( Μονάδερ 20 ) 
 

Να απανηήζεηε ζηιρ δύο (2) από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάθε επώηηζη 
βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 
 

1.α. Τη αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-5 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο;                               (Μ.2,5)      

  
1 .……….……………………………..… 

2 …..…………………………………..… 

3 ………………………………………… 

4 ……...……………………………….… 

5 ………………………………………… 
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β.  Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεξώλ 1 θαη 5 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο. (Μ.2)                                                                                                                                          

Μέξνο 1……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

Μέξνο 5……………………………………………………………………………………….……... 

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

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

 
γ.  Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ νη πνην θάησ όξνη:                                                           (Μ.2) 
i. ηνμόπιαζκα………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
ii. ηνθεηόο .…………………………………………………………………………………………..... 

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

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

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

 

δ . Να γξάςεηε δύν πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζην λενγλό ν ζειαζκόο.                (Μ.1)                                    

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

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

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

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

 
ε. Να νλνκάζεηε ηηο αθόινπζεο νξκόλεο ζηελ γπλαίθα.                                               (Μ.2,5)      

i. Παξάγνληαη από ηελ ππόθπζε.    

      1……………………………………….                  2……………………………………………                                                                                                               

ii.   Γξνύλ ζηελ κήηξα.          

      1……………………………………….                  2……………………………………………                       

iii. Παξάγνληαη από ηελ σνζήθε.   

      1……………………………………….                  2…………………………………………… 

 

iv. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ..…………………   

v.  Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ σνξξεμία.            …………………………………………………… 
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2. Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ, κε ηα 
γνλίδηα ηνπο. Αλ ηζρύνπλ: 
 
Α: καύξα καιιηά 
α: μαλζά καιιηά 
Β: θαζηαλά κάηηα 
β: πξάζηλα κάηηα 
Γ: αλαδίπισζε γιώζζαο 
γ: κε αλαδίπισζε γιώζζαο 
 
 
α. Να γξάςεηε: 
i. Γηα πνην/α ραξαθηεξηζηηθό/ά ην άηνκν είλαη νκόδπγν…………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………    (Μ.1) 

ii. Τα επηθξαηή γνλίδηα ηνπ αηόκνπ:……………………………………………………….     (Μ.1) 

iii. Τνπο νκόδπγνπο γνλόηππνπο ηνπ αηόκνπ: ……………………………………………    (Μ.1) 

iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα.                                                                                   (Μ.3)                
                                                                 

Φαξαθηεξηζηηθό Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

Φξώκα καιιηώλ   

Φξώκα καηηώλ   

Ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο 

γιώζζαο 

  

 
β.  Σην αθόινπζν ζρήκα θαίλνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα από έλα αλζξώπηλν θύηηαξν. 

i. Να αλαθέξεηε ζε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ 
βξίζθνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα θαη από πνηα ρεκηθή 
νπζία απνηεινύληαη;                  (Μ.1)                                                  
………………………………………………………. 
....................................................................... 
 
ii. Τν θύηηαξν απηό είλαη ζσκαηηθό ή γελλεηηθό. Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                        (Μ.1)     
………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

 

iii. Πνηα δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ είλαη ηα  απηνζώκαηα.   .........................................    (Μ.1)                                                  

iv. Πνην είλαη ην θύιν ηνπ αηόκνπ απηνύ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.           (Μ.1)                     
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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3.  Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 

 

         
α. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο και λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.                                                                                                                                  (Μ.2)                                    

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

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

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

 

β. Σε πνηα όξγαλα ηνπ άληξα γίλεηαη ε πην πάλσ δηαίξεζε θπηηάξσλ και πώο νλνκάδνληαη 

ηα θύηηαξα πνπ πξνθύπηνπλ;                                                                                          (Μ.2)                     

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

 

γ. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ κηησηηθή θαη ζηελ κεησηηθή δηαίξεζε.          (Μ.2)                             

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

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

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

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

          

δ. Να γξάςεηε δύν πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη κίησζε ζηνλ άλζξσπν.                 (Μ.1)                           

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

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

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

                                                                                                                  

ε.  Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα. 
Ο Μαλώιεο , όηαλ ήηαλ πέληε ρξνλώλ ρηύπεζε θαη έρεη κηα νπιή ζην πξόζσπν. Έρεη κπώδε ζσκαηηθή 
αλάπηπμε πνπ πξνήιζε κεηά από έληνλε άζθεζε. Τν ρξώκα ηνπ δέξκαηνο είλαη θαζηαλό θαη ηα κάηηα ηνπ 

καύξα. Τν ύςνο, ηνπ Μαλώιε είλαη 1.80 θαη ηειεπηαία έρεη θάλεη έλα κηθξό ηαηνπάδ ζην δεμί ηνπ ρέξη.    (Μ.3) 
 

Κιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Δπίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ΜΕΡΟ  Γ΄ ( Μονάδερ 15 ) 

 

Να απανηήζεηε ζηη μία (1) από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ. Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με 

15 μονάδερ. 

 

1. Τν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

 α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί:                                              (Μ.3,5) 

1:..……….……………………………… 

2:…..…………………………………… 

3:………………………………………… 

4: ……...………………………………… 

5:………………………………………… 

6: ………………………………………… 

7: ………………………………………… 

 

 

β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο ή ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ αθνξά ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα:                (M.1,5) 

i. παξάγνληαη:             ..............................................................              

ii. απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά:           ………..................................……………  

iii. δηέξρνληαη θαηά ηελ εθζπεξκάησζε:          ..………...................……………………. 

       

γ. Να εμεγήζεηε ηε δξάζε ησλ αθόινπζσλ νξκνλώλ ζηνλ άληξα:             (Μ.2) 

i. σνζπιαθηνηξόπνο …………………………………………………………………….............. 

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

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

ii. σρξηλνηξόπνο ………………………………………………………………………................ 

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

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

δ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη πώο ζεξαπεύεηαη.                                              (Μ.1) 

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

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

……………………………………………………………………………...................................... 
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ε. i. Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνλ άληξα.  ……………………………….               (M.1) 

   ii. Να αλαθέξεηε ηξία από ηα δεπηεξεύνληα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άληξα.     (M.1,5) 

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

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

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

 

ζη. Να νλνκάζεηε ηα 4 κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζηα νπνία παξάγνληαη 

εθθξίκαηα.                         (Μ.2) 

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

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

ΓΗΓΥΜΑ 

δ. η) Πώο πξνθύπηνπλ ηα κνλνδπγσηηθά θαη πώο ηα δηδπγσηηθά δίδπκα;                       (M.1) 

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

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

 

ηη) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα είλαη πάληα ηνπ ίδηνπ θύινπ.             (M.0,5)      

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

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

 

ηηη) Τη είλαη ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε; (M.1) 

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

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

 

2. Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ πήξακε 152 θπηά κε κσβ άλζε θαη 48 θπηά κε άζπξα 

άλζε.  

α. Να εξηγήζεηε πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο αθνινπζνύλ νη ραξαθηήξεο.   (M.2) 

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

............................................................................................................................................. 
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β. Να νξίζεηε ηα γνλίδηα, λα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ θαη λα θάλεηε ηε ζρεηηθή 

δηαζηαύξσζε.                                                                                                           (M.4) 

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

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

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

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

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

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

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

γ. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε;                         (M.2) 

                    

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

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

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

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

                                

δ. Ζ δξνζόθηια, κύγα ησλ θξνύησλ, πεξηέρεη ζε θάζε ζσκαηηθό ηεο θύηηαξν 8 

ρξσκαηνζώκαηα. Γώζηε ηνλ αξηζκό: 

 i) Τσλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ παίξλεη ε δξνζόθηια  από ηνλ παηέξα ηεο: ............. 

ii) Τσλ απηνζσκαηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα δηπινεηδή θύηηαξα ηεο: .............. 

iii) Τσλ θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα δηπινεηδή θύηηαξα ηεο:        ……........   

iv) Τσλ θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο:        ……........      (M.4) 

 

ε. Να εμεγήζεηε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

i) Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: …………………………………………………………....... 

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

……………...…………………………………………………………………………...........(Μ.2) 

ii) Αιιειόκνξθα γνλίδηα: …………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………...........(Μ.1) 

  

Ζ Γηεπζύληξηα 
 
 
Φξηζηίλα Γ. Καξαηδηά 
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄ 

            ΓΑΟΤΠΟΛΗ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ   ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ   ΕΞΕΣΑΕΙ  ΜΑΪΟΤ-  ΙΟΤΝΙΟΤ   2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ(ΒΙΟΛΟΓΙΑ)    ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 27 ΜΑΪΟΤ 2013 

ΣΑΞΗ:   Α΄           ΥΡΟΝΟ:  1 ΄ΩΡΑ 

_______________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:………………………………………….ΣΜΗΜΑ:……ΑΡ...... 

_______________________________________________________________________ 

ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλε.  

 2. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού. 

 3. Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη (Α, Β, Γ). 

                            4.    Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  10 ζελίδερ. 

 

Μ Ε Ρ Ο    Α΄  

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ  από ηο 1 μέσπι ηο 3. 

Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. 

 

1. α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ  

           θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-5.                                         (κνλ. 2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            β) Σε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο  ηεο γπλαίθαο ζπκβαίλνπλ ηα πην  

           θάησ:                                                                                                     (κνλ. 1,5) 

     i) Παξάγνληαη θαη σξηκάδνπλ ηα σάξηα: ………..……………………………... 

     ii) Γνληκνπνηνύληαη ηα σάξηα: ……..…………………………………………... 

    iii) Δκθπηεύεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: …………………………………             

      γ) Να γξάςεηε δύν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο.                (κνλ. 1) 

                 i) ………………………………………………………………………………... 

                 ii) ……………………………………………………………………………….. 

ΒΑΘΜΟ 

Απιθμηηικώρ:   _____________ 

Ολογπάθυρ: _______________ 

Τπογπαθή: 

 

 

1. …………………….... 

2. ……………………... 

3. ……………………... 

4. …………………….. 

5. …………………….. 
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2. Μηα πάζεζε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε θίκσζε. 

α)  Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε.                                                             (κνλ. 2) 

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

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

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

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

        β) Να αλαθέξεηε δύν πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε θίκσζε. (κνλ. 2) 

                 i) ………………………………………………………………………………... 

                 ii) ……………………………………………………………………………….. 

         γ) Πώο αληηκεησπίδεηαη ηαηξηθά ε θίκσζε;                                               (κνλ. 1) 

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

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

 

3. α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                        (κνλ. 3) 

                 i) Φαηλόηππνο αηόκνπ: …………………………………………………………. 

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

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

                 ii) Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: …………………………………………………. 

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

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

          iii) Δηεξόδπγν άηνκν: …………………………………………………………… 

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

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

β) Έλα άηνκν κεηά από δπζηύρεκα απέθηεζε κηα νπιή ζην πόδη. Τη είδνπο 

    ραξαθηήξαο είλαη ε νπιή;                                                                          (κνλ. 1)  

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

      γ) Υπάξρεη πηζαλόηεηα λα θιεξνλνκεζεί απηόο ν  ραξαθηήξαο ζηα παηδηά ηνπ;  

           Ναη ή όρη θαη γηαηί;                                                                                   (κνλ. 1) 

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

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

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

          ……………………………………………………………………………………        
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Μ Ε Ρ Ο     Β΄  

Να απανηήζεηε ζε ΓΤΟ από ηιρ ηπειρ επυηήζειρ.  

Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με 10  μονάδερ. 

 

1.  Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα.  

     α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-8. 

                                                                                                                       (κνλ. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       β) i) Πνηα νξκόλε παξάγεηαη ζην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 2;                            (κνλ. 0,5) 

 …..…………………………………………………………………………………. 

ii) Να νλνκάζεηε δύν ξόινπο ηεο νξκόλεο απηήο.                                        (κνλ. 1) 

               1.………………………………………………………………………………….. 

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

               2…………………………………………………………………………………... 

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

       γ ) Να νλνκάζεηε δύν αδέλεο ηνπ άληξα θαη ην ξόιν ηνπο.                               (κνλ. 1) 

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

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

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

 δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο σνζπιαθηνηξόπνπ νξκόλεο θαη πνηνο ν ξόινο ηεο  

           σρξηλνηξόπνπ νξκόλεο  ζηνλ άληξα;                                                             (κνλ. 2) 

           i) Ωνζπιαθηνηξόπνο: ……………………………………………………………….. 

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

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

           ii) Ωρξηλνηξόπνο: …………………………………………………………............... 

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

 

1. …................................ 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

5. ……………………… 

6. …………………….... 

7. …………………….... 

8. ………………………  
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           ε) i) Να νλνκάζεηε κηα πάζεζε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ κπνξεί  

                  λα  πξνθαιέζεη ζηείξσζε.                                                                       (κνλ. 1) 

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

              ii) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε πάζεζε απηή.                                                   (κνλ. 1) 

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

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

             iii) Να εμεγήζεηε γηαηί πξνθαιείηαη ζηείξσζε.                                           (κνλ. 1)  

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

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

             iv) Πώο ζεξαπεύεηαη ε πην πάλσ πάζεζε;                                                (κνλ. 0,5) 

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

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

  

2. α) Να γξάςεηε θάησ από ην θάζε ζρήκα πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο   

        απεηθνλίδεηαη.                               (κνλ. 1)         

      

                            

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

     

         β) Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη κίησζε (ζθνπόο κίησζεο)  

             ζηνπο νξγαληζκνύο.                                                                                      (κνλ. 2)  

             i) ………………………………………………………………………………....... 

             ii) ………………………………………………………………………………….. 

         γ) Με πνηα θπηηαξηθή δηαίξεζε παξάγνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα; ...........................             

                                                                                                                                   (κνλ. 1)    
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        δ) Γηαηί είλαη απαξαίηεην λα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα γελλεηηθά  

            θύηηαξα ζην κηζό;                                                                                         (κνλ. 1) 

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

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

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

        ε) Έλα αλζξώπηλν δπγσηό  δηαηξείηαη γηα λα ζρεκαηηζηεί ην έκβξπν.             (κνλ. 1) 

           i. Nα νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.   ............................................. 

           ii. Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν; ...................................    

        δ) Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηέζζεξηο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κίησζεο θαη  

             ηεο κείσζεο.                                                                                                 (κνλ. 2) 

ΜΘΣΩΗ ΜΕΘΩΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         ε) Πόζα ρξσκνζώκαηα  ζα έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;       (κνλ. 2)  

              Α. Ωάξην:   .....................                        Β. Τν θύηηαξν δέξκαηνο:   ..................... 

              Γ. Τν δπγσηό:  ...................                   Γ. Τν λεπξηθό θύηηαξν:      ......................      

 

3.  Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα ζπεξκαηνδσάξην.  

     α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-6. 

                                                                                                                                (κνλ. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ….................................... 

2. ……………………….... 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

6. …………………………  
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     β) i) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο  3 θαη ηνπ κέξνπο  6 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο;   

                                                                                                                                   (κνλ. 2) 

3………………………………………………………………………………..…   

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

          6. ………………………………………………………………………………… 

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

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

         ii) Τη είδνπο θύηηαξν είλαη ην ζπεξκαηνδσάξην κε βάζε ηα ρξσκαηνζώκαηά ηνπ θαη  

              γηαηί;                                                                                                            (κνλ. 1) 

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

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

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

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

 

γ) Να γξάςεηε ηέζζεξεηο δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.             (κνλ. 2) 

 

ΩΑΡΘΟ ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΘΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν:                                                                                  (κνλ. 1,5) 

    i) ζην νπνίν παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα:…..………………………………………. 

    ii) ζην νπνίν απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα: …………………............ 

    iii) από ην νπνίν απνβάιινληαη νύξα θαη ζπέξκα: ……………………………………... 

ε ) Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα;                                                                          (κνλ. 0,5) 

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

     …………………………………………………………………………………………... 
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δ) i) Τη νλνκάδνπκε γνληκνπνίεζε;                                                                           (κνλ. 1) 

 …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………… 

    ii) Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη από ηε γνληκνπνίεζε: …………………..    

                                                                                                                               (κνλ. 0,5) 

Μ Ε Ρ Ο    Γ΄ 

Να απανηήζεηε ζηη  ΜΙΑ από ηιρ δύο επυηήζειρ.  

Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με 15  μονάδερ. 
 

1. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα έκβξπν ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  

         α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

                                                                                                                                   (κνλ. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 1 θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ κέξνπο 4 ηνπ πην πάλσ  

             ζρήκαηνο;                                                                                                     (κνλ. 2) 

1. ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..…

      ……………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………….. 

          4. ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 γ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηαηί ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε θαηαιιειόηεξε  

      ηξνθή ελόο λενγέλλεηνπ.                                                                               (κνλ. 2) 

             i) …………………………………………………………………………………... 

             ii) …………………………………………………………………………………..            

 

 

1. …......................................... 

2. ……………………………. 

3. …………………………… 

4. …………………………… 
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   δ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο δε γίλεηαη απεπζείαο ζύλδεζε ησλ 

       αηκνθόξσλ αγγείσλ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ εκβξύνπ θαη έηζη ην αίκα ηεο κεηέξαο  

       θαη ηνπ εκβξύνπ δελ αλακεηγλύεηαη. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηαηί ζπκβαίλεη  

       απηό.                                                                                                             (κνλ. 2)  

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

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

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

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

         ε) i) Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγνύληαη ηα δηδπγσηηθά δίδπκα.                      (κνλ. 2) 

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

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

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

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

  ii) Πνηα είλαη ε ζρέζε νκνηόηεηαο κεηαμύ δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ;             (κνλ. 1) 

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

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

       δ) i)  Η Άλλα είρε έλαξμε ηεο έκκελεο ξύζεο ζηηο 5 Απξηιίνπ. Ο θαηακήληνο  

                ηεο θύθινο είλαη ζηαζεξόο κε δηάξθεηα 28 εκεξώλ. Δίρε ζεμνπαιηθή επαθή  

                ζηηο 12 Απξηιίνπ ρσξίο θακηά πξνθύιαμε. Υπάξρεη πηζαλόηεηα ε Άλλα λα  

                έκεηλε έγθπνο; Ναη ή όρη θαη γηαηί;                                                         (κνλ. 0,5) 

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

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

      ii) Να εμεγήζεηε πώο ππνινγίδεηαη ε θξίζηκε πεξίνδνο.                              (κνλ. 3)  

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

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

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

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

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

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

          iii) Nα γξάςεηε ηηο εκεξνκελίεο ηεο θξίζηκεο πεξηόδνπ ηνπ Απξηιίνπ γηα ηελ 

                Άλλα.                                                                                                      (κνλ. 0,5) 

       ……………………………………………………………………………………..    
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2. α) Σαο δίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αλζξώπνπ. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Ο πην πάλσ θαξπόηππνο αλήθεη ζε ζσκαηηθό ή γελλεηηθό θύηηαξν 

αλζξώπνπ;  

            Nα εμεγήζεηε.                                                                                               (κνλ. 2)  

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

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

       ii. Πόζα δεύγε απηνζσκηθώλ ρξσκνζσκάησλ ππάξρνπλ;                           (κνλ. 0,5) 

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

       iii. Σε πνην θύιν αλήθεη ν άλζξσπνο κε ηνλ πην πάλσ θαξπόηππν;  

            Nα εμεγήζεηε.                                                                                                (κνλ. 1)  

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

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

β) i) Τη είλαη ην γνλίδην θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ;                                                         (κνλ. 2)  

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

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

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

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

     ii) Πνηα γνλίδηα νλνκάδνληαη αιιειόκνξθα;                                                       (κνλ. 1) 

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

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

 

 
ΦΥ 
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γ) Από δηαζηαύξσζε ηεο παηξηθήο γεληάο (P) δύν θπηώλ κπηδειηάο, ελόο θπηνύ πνπ ήηαλ  

   νκόδπγν κε θόθθηλα άλζε θαη ελόο πνπ ήηαλ νκόδπγν κε ιεπθά άλζε πήξακε ζηελ  

   πξώηε ζπγαηξηθή γεληά F1  όινπο ηνπο απνγόλνπο κε θόθθηλα άλζε. Σηε ζπλέρεηα  έγηλε 

   δηαζηαύξσζε κεηαμύ  δύν θπηώλ ηεο F1  κε θόθθηλα άλζε.                                                                                                

   i) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο: …………………………… (κνλ. 0,5) 

   ii) Γηαηί ν ραξαθηήξαο ιεπθά άλζε δελ εκθαλίδεηαη ζηελ F1;                               (κνλ. 1)   

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

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

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

    iii) Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν θπηώλ ηεο F1.                               (κνλ. 3) 

         

         F1:              …………         Φ       ….……….   

      

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

      

         F2:               …………………………………….. 

 

     iv) Να γξάςεηε:                                                                                                    (κνλ. 2) 

    Τε γνλνηππηθή αλαινγία ηεο F2: …………………………………………………… 

    Τε θαηλνηππηθή αλαινγία ηεο F2: ………………………………………………….. 

v) Πνηνο Νόκνο ηνπ Mendel εθαξκόδεηαη ζηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ ησλ θπηώλ ηεο 

    F1 θαη γηαηί;                                                                                                    (κνλ. 2) 

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

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

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

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

H   Γηεπζύληξηα                                                                                                                 

 

Γξ. Φξηζηίλα Βαιαλίδνπ 

 
          



1 
 

  

 

  ΛΤΚΔΙΟ ΔΘΝΟΜΑΡΣΤΡΑ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ                 Βαζκόο : ………………..  

                 ΣΡΟΒΟΛΟΤ                  Οινγξάθωο : …………... 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013                                                Τπνγξαθή : ……………. 

                                    

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

Μάζεκα : ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ      Σάμε : Α΄  

 

Υξόλνο : 1 ώξα Ηκεξνκελία : 29/5/2013           

           

Ολνκαηεπώλπκν : …………………………………….Σκήκα : ……… Αξηζκόο :…. 

 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 
ΜΔΡΟ Α'  
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο 1 έωο 3. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
πέληε (5) κνλάδεο. 
 
1. Να αληηζηνηρήζεηε ηα πην θάησ:             (κ. 5) 
 
Α. αξζεληθνί γακέηεο   1. σνζήθεο    Α -  
 
Β. ζειπθέο γνλάδεο   2. όξρεηο     Β -  
 
Γ. νκθάιηνο ιώξνο   3. σάξηα     Γ - 
 
Γ. ζειπθνί γακέηεο   4. ελώλεη ην έκβξπν κε ηνλ  

πιαθνύληα    Γ - 
 
Δ. αξζεληθέο γνλάδεο    5 ζπεξκαηνδσάξηα   Δ -  
 
      6. ηόπνο όπνπ αλαπηύζζεηαη  

ην έκβξπν 
 

 

2. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη πην θάησ 
αξηζκνί ζην ζρεδηάγξακκα.                  (κ. 2) 

 
1…………………………………………. 

2…………………………………………. 

3…………………………………………. 

4…………………………………………. 
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β) Ζ Μέιπσ έρεη θαηακήλην θύθιν 30 εκεξώλ.  

Με βάζε ην πην πάλσ δεδνκέλν λα απαληήζεηε ηα αθόινπζα:        (κ. 3) 

 

i. Να γξάςεηε πόηε γίλεηαη ε σνζπιαθηνξξεμία; ……………………………………………………….. 

ii. Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ζεσξνύληαη σο θξίζηκε πεξίνδνο; ………………………….. 

iii. Πνηεο κέξεο είλαη ε έκκελε ξύζε ηεο; ………………………………………………………………… 

 

3. Ο Μάξηνο θαη ε Γεσξγία είλαη δίδπκα αδέιθηα. 

α. ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο έγηλε ε γνληκνπνίεζε γηα λα 

ζρεκαηηζηνύλ ηα πην πάλσ δίδπκα; ………………………………………………………………   (κ. 1)  

β. ε πνηα πεξίπησζε δηδύκσλ αλήθνπλ; ………………………………………………………..   (κ. 1) 

γ. Πόζα σάξηα θαη πόζα ζπεξκαηνδσάξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πην πάλσ θύεζε;       (κ. 1) 

σάξηα: …………………………………… ζπεξκαηνδσάξηα: …………………………………… 

 

δ. ε πνηα πεξίπησζε δηδύκσλ απνθιείεηαη ηα άηνκα λα είλαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ θαη γηαηί;  (κ. 2) 

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

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

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

 

ΜΔΡΟ Β' 

Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ (3) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο. 
 
 
1. Σν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη έλα έκβξπν κέζα 
ζηελ κήηξα. 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 – 6. (κ. 3)   

  

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ……………………………………… 
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β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πιαθνύληα ;            (κ. 1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
γ. Να γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ή αλσκαιίεο ζην  
έκβξπν.               (κ. 1)  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
δ. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηαηί δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη ην αίκα ηεο κεηέξαο κε ην αίκα ηνπ  
εκβξύνπ.               (κ. 1) 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

ε. Ζ νηζηξαδηόιε είλαη κηα γπλαηθεία νξκόλε.Να γξάςεηε δύν (2) ξόινπο ηεο νηζηξαδηόιεο ζηνλ 

νξγαληζκό ηεο γπλαίθαο.               (κ. 2) 

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

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

 
ζη. Γηθαηνινγήζηε κε δύν ιόγνπο γηαηί πξέπεη κηα κεηέξα λα ζειάδεη ην λενγέλλεηό ηεο.      (κ. 2)   

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

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

 
2. Α. Ζ ζεμνπαιηθή δσή ρσξίο πξνθπιάμεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κεηάδνζε λνζεκάησλ ηα  
νπνία νλνκάδνληαη ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα (.Μ.Ν.). 
 
α. Να γξάςεηε δύν (2) .Μ.Ν. πνπ νθείινληαη ζε ηνύο θαη δύν (2) πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα.  
                  (κ. 2)  
 
ηνύο: …………………………………………………………………………………………………….. 

βαθηήξηα: ………………………………………………………………………………………………. 

β. Να νλνκάζεηε δύν (2) αλίαηα .Μ.Ν.             (κ. 1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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γ. Ο Αληξέαο πάζρεη από επαηίηηδα Β.  
 
i) Πνηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο ηνπ πξνζέβαιε ν ηόο; ………………………………………………  
              (κ. 0,5) 
 
ii) Να γξάςεηε ηξεηο ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β.              (κ. 1,5) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
δ. Δμεγήζηε γηαηί ε ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο πξνθύιαμεο από ηε κεηάδνζε 
 ηεο αζζέλεηαο ηνπ AIDS.            (κ. 2) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Β. Ο νηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη από όια ηα δεπγάξηα. ε απηό βνεζά ε  
ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ κέζσλ. 
 
α. Να γξάςεηε δύν (2) κεραληθά θαη δύν (2) ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο.         (κ. 2)  
 
κεραληθά κέζα: …………………………………………………………………………………………... 
 
ρεκηθά κέζα: ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
β. Ζ Διέλε είλαη κηα θνπέια 26 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Αιέμαλδξν εδώ θαη ηξία ρξόληα. 
Ο γπλαηθνιόγνο ηεο εηζεγήζεθε όηη πξέπεη λα αξρίζεη λα θάλεη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θάζε  
ρξόλν. ε ηη ζα ηελ βνεζήζεη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ;           (κ. 1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
3. Α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα από έλα γακέηε ηεο θξνπηόκπγαο 

 Γξνζόθηιαο.  
 
      α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ πην θάησ γακέηε. 
 (κ. 2) 

 
i Σν θύηηαξν ραξαθηεξίδεηαη σο ………………….. 

 
ii Σν θύηηαξν πξνέθπςε κε ……………… δηαίξεζε. 

 
iii Έλα ζσκαηηθό θύηηαξν ηεο δξνζόθηιαο 

       πεξηέρεη ………………… ρξσκνζώκαηα. 
 

iv Σν θύηηαξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 
……………………. αλαπαξαγσγή. 
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β. λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηηο δηαθνξέο ηεο κίησζεο θαη ηεο κείσζεο.  

  (κ. 3) 
 

 
 
γ. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηαηί ε κίησζε είλαη ζεκαληηθή ζηνπο νξγαληζκνύο.                 (κ. 1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
Β. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. 

 
 
 
 
β. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ.                  (κ. 1) 

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

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

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

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

 
 
 

 

          
      ΜΙΣΩΗ 

                 
                ΜΔΙΩΗ 

Δίδνο θπηηάξωλ πνπ παξάγνληαη  
 

  

Αξηζκόο θπηηάξωλ πνπ παξάγνληαη 
 

  

Αξηζκόο θπηηαξηθώλ δηαηξέζεωλ 
 

  

6 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά 1 – 6.    (κ. 3) 
 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 
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ΜΔΡΟ Γ'  

Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ (1) από ηηο ΓΤΟ (2) εξωηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.   
 

1.  Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.         

α. Να γξάςεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο θαη 8.                         (κ. 4) 

 

1.:................................................................. 

2.:.................................................................  

3.: ................................................................ 

4.: ................................................................ 

5.:................................................................. 

6.:................................................................. 

7.:................................................................. 

8.:................................................................. 

 

β. Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ησλ πην θάησ: (κ. 2) 

επηδηδπκίδα - ………………………………………………………………………………………………… 

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

πξνζηάηεο αδέλαο - ……………………………………………………………………………………….. 

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

γ. Ση νλνκάδνπκε ζπέξκα;                (κ. 2) 

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

δ. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε νξκνλώλ ηεο ππόθπζεο ζηνπο όξρεηο. 
 
i) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                      (κ. 1) 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ππόθπζε 

ωνζπιαθηνηξόπνο …………………. 

όξρεηο όξρεηο 

………………………….. παξαγωγή ηεζηνζηεξόλεο 

      8 
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ii) H ηεζηνζηεξόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνπο 
άληξεο. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.         (κ. 3) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
iii) Να γξάςεηε αθόκα έλα ξόιν ηεο ηεζηνζηεξόλεο.           (κ. 1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ε) Ο Αληξέαο είλαη έλαο λένο 18 ρξνλώλ θαη αλαγθάζηεθε λα θάλεη πεξηηνκή. Από πνηα πάζεζε 
ππέθεξε θαη πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο πάζεζεο απηήο;          (κ. 2) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

 
2. Α.  Γίλεηαη ν πην θάησ θαξπόηππνο. 
 
α. Να γξάςεηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ζε πνην νξγαληζκό 
κπνξεί λα αλήθεη απηόο ν θαξπόηππνο.          (κ. 1)  
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
β. Ο θαξπόηππνο είλαη ζειπθνύ ή αξζεληθνύ αηόκνπ; 
Γηθαηνινγήζηε.            (κ. 1) 
 
………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………...  
 
Β. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα δεύγνο νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ. 

 
 
α. ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη ηα ρξσκνζώκαηα θαη 
από ηη απνηεινύληαη;      (κ. 1) 
 
…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………  
 
 
 
 

 



8 
 

β. ην πην πάλσ δεύγνο νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ θαίλνληαη δεύγε αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ. 
Να γξάςεηε ηη είλαη ηα γνλίδηα.           (κ. 2) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

γ. Πόηε έλα γνλίδην νλνκάδεηαη επηθξαηέο;         (κ. 1) 

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

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

 

Γ. ην Ηλζηηηνύην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κύπξνπ κέζα ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, έγηλε κηα δηαζηαύξσζε πνληηθνύ κε καύξν ηξίρσκα θαη πνληηθνύ κε άζπξν 
ηξίρσκα. ηε πξώηε ζπγαηξηθή γελεά (F1) πξνέθπςαλ πνληηθνί κε γθξίδν ηξίρωκα.  
 
Εεηνύληαη: 
 
α. Να δείμεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.          (κ. 3) 
 
             Ρ:                         …………….                                      ……………… 

             γακέηεο            ………..………….                             …………..…………… 

        γνλόηππνη F1 …………………………………………………………………….. 

       θαηλόηππνη F1   ……………………………………………………………………. 
 
 
β. ηε ζπλέρεηα έγηλε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν γθξίδωλ πνληηθώλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ F1. 
 Να δείμεηε ηελ δηαζηαύξσζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.          
             (κ. 3) 
 
 
             F1:                         …………….                                      ……………… 

             γακέηεο              ………..………….                        …………..…………… 

        γνλόηππνη F2 …………………………………………………………………….. 

       θαηλόηππνη F2   ……………………………………………………………………. 
 
γ. Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη γηα ηνπο απνγόλνπο ηεο F2. Να δηαηππώζεηε απηό ην λόκν.  

    (κ. 2)  
…………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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δ. Πέληε από ηνπο πνληηθνύο ηεο F2 ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνινύζσο σο πεηξακαηόδσα γηα κηα 
άιιε έξεπλα. Καηά ιάζνο έλαο πνληηθόο ηξαπκαηίζηεθε θαη έραζε ην έλα ηνπ πόδη. Μπνξεί ην 
ραξαθηεξηζηηθό απηό λα κεηαδνζεί ζηνπο απνγόλνπο ηνπ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

      (κ. 1) 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

                                                     

 

 

      

          ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ      ΔΗΖΓΖΣΔ 

 

        νθία Παπαινίδνπ Β.Γ.  

        Κπξηάθνο Κπξηάθνπ 

        Παλαγηώηα Πνύγηνπξνπ Ησάλλνπ 

Αλδξέαο Μαηζηθάξεο   
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΡΝΑΒΑ 

                                                                                       Βαζκόο........................................ 
                                          

 ρνιηθή ρξνληά  2012-2013                                            Οινγξάθσο................................. 
 

                                                                                                 Τπνγξαθή................................... 

 

             ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ-  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
   

Μάζεκα  : Φσζηογλφζηηθά                                  Σάμε : Α΄                            

Υξόλνο   : 1 ώξα                                               Ηκεξνκελία : 30.5.2013                                            
   

                                                                                                                                   

 

 Ολνκαηεπώλπκν…………………………........ Σκήκα: Α΄. . Αξηζκόο:  ........ 
  

  

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Να απαληήζεηε θαη ηης ηρεης  ερφηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.    

 

1.  Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ:                                                                                                                β. 5 

     

     α) Σα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα(γακέηεο) .......................................................................................... 

   

     β) Σα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα(γακέηεο) ............................................................................................. 

 

     γ) Σηο αξζεληθέο γνλάδεο ......................................................................................................................... 

 

     δ) Σηο ζειπθέο γνλάδεο ............................................................................................................................ 

 

     ε) Σν θύηηαξν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ έλσζε ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ...................... 

  

 

2. α) Η θάζε κηα από ηηο πην θάησ εηθόλεο δείρλεη δίδπκα αδέιθηα. Κάησ από ηελ θάζε εηθόλα λα γξάςεηε, 

αλ απηή απεηθνλίδεη δηδσγφηηθά ή κολοδσγφηηθά δίδσκα.                                              β. 1                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   

        .........................................................                                          ........................................................ 
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β) Να εμεγήζεηε πώς δεκηνπξγνύληαη ηα κολοδσγφηηθά δίδσκα                                                   β. 2  

 

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

 

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

 

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

 

γ) Να γξάςεηε:                                                                                                                                   β. 2 

 

      Έλα ρεκηθό κέζν αληηζύιιεςεο     ......................................................................................................... 

 

      Έλα κεραληθό κέζν αληηζύιιεςεο  ........................................................................................................ 

 

 

3.  α) Να αλαθέξεηε δύν επίθηεηνπο ραξαθηήξεο.                                                                                   β. 1 

   

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

                                                                                         

     β) Οη επίθηεηνη ραξαθηήξεο θιεξνλνκνύληαη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                    β. 1 

 

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

 

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

 

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

 

     

     γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                                                               β. 3                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                         

- Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα: 

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

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

- Έκκελε ξύζε: 

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

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

- Γόληκεο κέξεο/θξίζηκε πεξηόδνο: 

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

………………………………………….................................................................................................  
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ΜΔΡΟ   Β΄ 

 

Από ηης ηρεης ερφηήζεης λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ ΓΤΟ.  Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δέθα 

(10) κολάδες.    

 

1.  Γίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ηνπ άλδξα. 

 
   α) Πώο νλνκάδνληαη ηα κέξε κε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ;                                                    β. 1.5 

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

β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-3.                                                              β. 1.5 

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

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεξώλ:                                                                                                    β. 2  

 

i) Με αξηζκό 1………………………………………………………………………………………... 

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

ii) Με αξηζκό 3 

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

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

δ) Να ζπγθξίλεηε ην ζπεξκαηνδσάξην κε ην σάξην σο πξνο:                                                         β. 2.5 

 

 Σν κέγεζνο…………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 Σνλ αξηζκό πνπ παξάγνληαη…………………………………………………………………. 

      

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

          

 Σν ζρήκα…………………………………………………………………………………….. 

    

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

 

 Σνλ αξηζκό ησλ κηηνρνλδξίσλ……………………………………………………………….. 

 

A 
Β 
 

 
 

 
 

 

Γ 

   1 
 
 

 
 

 
 
 

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

 

 Σν ρξόλν δσήο ηνπο κέζα ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο……………………………. 

 

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

 

   

ε) Έλαο παηδίαηξνο είπε ζηε κεηέξα ελόο βξέθνπο όηη ην αγνξάθη ηεο έρεη θρσυορτία θαη πξέπεη  λα 

αληηκεησπηζζεί έγθαηξα. 

                 

       i) Να εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζην αγνξάθη.                                                                        β. 1 

 

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

    

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

 

       ii) Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδεηαη ε θξπςνξρία.                                                      β. 0.5 

       

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

 

       iii) Να εμεγήζεηε έλαλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη, αλ θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηώπηζε ηεο θξπςνξρίαο. β. 1 

 

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

 

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

            

2.  α)Να αλαθέξεηε ηξεηο βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε κίηφζε ζηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο.                                                          .                                                            β. 3 

         

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

 

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

 

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

      

       

       β) Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε κείφζε ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.  

                                                                                                                                       β. 1                                                                

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

 

       γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηξεηο δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ ηε κείφζε θαη ηε κίηφζε.                                                                                        

                                                                                                                                                         β. 3                                                                

                 Μείφζε                Μίηφζε 

     Αξηζκόο θπηηαξηθώλ  

       δηαηξέζεσλ         
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    Αξηζκόο παξαγνκέλσλ       

        θπηηάξσλ 

  

 Δίδνο παξαγνκέλσλ θπηηάξσλ   

Απινεηδή / Γηπινεηδή 

  

 

 

 

 

 

δ) Να γξάςεηε ην είδος ηφλ θσιεηηθώλ τρφκαηοζφκάηφλ ζηα πην θάησ θύηηαξα.                      β. 3   
 

 -σκαηηθά θύηηαξα ζειπθνύ αηόκνπ: ................................   

  

 - σκαηηθά θύηηαξα αξζεληθνύ αηόκνπ: ................................   

 

  -Ωάξηα αλζξώπνπ: ................................   

 

 

3. α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην εζσηεξηθό ηεο κήηξαο κηαο εγθύνπ γπλαίθαο.      

            i) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη πην θάησ αξηζκνί:                                                                          β. 3                                                                                     

 

 

             1.............................................. 

 

             2.............................................. 

 

             3…………………………….. 

 

             4……………………………..  

              

             5……………………….…….                              

 

             6……………….…………….                                               

        

           

                        

         ii) Από πνηνλ αδέλα παξάγνληαη νη πην θάησ νξκόλεο ζην ζειπθό άηνκν:                                 β. 1                                                                  

        

              νηζηξαδηόιε...................................................               πξνγεζηεξόλε............................................. 

  

                                                   

       iii) Πνηα είλαη ε θπζηνινγηθή δξάζε (ξόινο), ηεο νξκόλεο προγεζηερόλες ζηε γπλαίθα;         β. 2                     

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

 

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

 

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

 

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

 

   β)  i) ε ηη εμππεξεηεί ην Σέζη Παπαληθοιάοσ;                                                                                   β. 1 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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    ...................................................................................................................................................................  

 

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

 

       ii) Κάζε πόηε πξέπεη λα γίλεηε ην Σέζη θαη γηαηί;                                                                              β. 1  

 

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

 

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

 

 

 

   γ) i)Πνηα λνζήκαηα νλνκάδνληαη αθροδίζηα;                                                                                     β. 1 

 

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

 

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

 

 

      ii)Να γξάςεηε δύο αθροδίζηα λνζήκαηα πνπ νθείινληαη ζε ηνύο.                                                 β. 1 

 

- ................................................................  

 

- ............................................................... 

 

 

 

ΜΔΡΟ  Γ΄ 

   

Από ηης δύο ερφηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΜΙΑ. Η ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δεθαπέληε 

(15) κολάδες. 

 

1.  Γίλεηαη ην πην θάησ ζρήκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.                                              

 

                                                                           α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6:                                     β. 3     

 

                                                                           1................................................. 

                                                                             

                                                                           2................................................. 

 

                                                                           3................................................. 

 

                                                                           4................................................. 

 

                                                                           5................................................. 

 

                                                                           6................................................. 

 

 

     β) Να αλαθέξεηε δύν ζεκαληηθνύο ξόινπο ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 5.                                              β. 2 

 

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

 

1 

   2 

   3 

 

   4 
6 

 

5 
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 ……………………………………………………………………………………………............ 

 

 

  γ) i) Να νλνκάζεηε ηα ηέζζερα όργαλα - αδέλες ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα, ζηα νπνία 

παξάγνληαη εθθρίκαηα - ζσζηαηηθά ηοσ ζπέρκαηος.                                                                         β. 2 

 

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

 

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

 

         ii) Πνηεο είλαη νη δσο ρξεζηκόηεηεο ησλ πην πάλσ εθθξηκάησλ;                                                    β. 2 

 

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

 

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

 

    δ) i) Πνηα είλαη ε δξάζε ηεο φοζσιαθηοηρόποσ ορκόλες- F.S.H. ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδρα;                                                                       

                                                                                                                                                              β. 1 

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

 

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

      

        ii) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεσηερεσόληφλ ταραθηερηζηηθώλ ζηολ άλδρα  

θαη  από πνύ παξάγεηαη ε νξκόλε απηή;                                                                                            β. 1 

 

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

 

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

 

        iii) Να γξάςεηε δύο δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άλδξα.                                                     β. 2 

 

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

 

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

 

    ε) Σί είλαη ε θίκφζε θαη πώο αληηκεησπίδεηαη;                                                                                   β. 2 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

2. α) Πνηα ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε γαιαλά κάηηα από γνλείο πνπ ν έλαο είλαη οκόδσγος κε       

θαζηαλά κάηηα θαη ν άιιος οκόδσγος κε γαιαλά κάηηα. Να γίλεη δηαζηαύξσζε.    

 

      Κ: γνλίδην γηα θαζηαλά κάηηα,                         θ: γνλίδην γηα γαιαλά κάηηα    
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                                                     ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ  

     

                    P:   ..........................................  Υ ......................................                                 β. 2 

 

                 

            Γακέηες: ......................................... Υ ..........................................                               β. 1 

 

    F1 : γολόησποη: ...................................................................................                                   β. 2 

              

        Φαηλόησποη: ...............................................................................                                      β. 1   

 

            

                              Πηζαλόηεηεο γηα παηδί κε γαιαλά κάηηα: .................................                   β. 1   

 

                              Γολόησπος αηόκνπ κε γαιαλά κάηηα: .................................                         β. 1   

 

    

     β) Η Μαξία πνπ είλαη οκόδσγε κε αιθηζκό (θιεξνλνκηθή αζζέλεηα), παληξεύεηαη ηνλ Ισάλλε πνπ   

       είλαη οκόδσγος σγηής. Σα παηδηά πνπ ζα απνθηήζνπλ, ηη πηζαλόηεηεο έρνπλ λα εκθαλίζνπλ αιθηζκό;  

       Να γίλεη δηαζηαύξσζε.   

 

       Α: γνλίδην αιθηζκού,                          α :γνλίδην σγηές    

 

       

                                                             ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ  

     

                             P:  ..................................... Υ ......................................                               β. 2 

 

                 

                  Γακέηες: ......................................... Υ ....................................                              β. 1 

 

            F1 : γολόησποη: ...................................................................................                             β. 2 

              

                 Φαηλόησποη: ...............................................................................                                β. 1   

 

            

                                    Πηζαλόηεηεο γηα παηδί κε αιθηζκό:.................................                        β. 1   

   

 

 

 

 

 

 

 

            Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                                        ΟΙ  ΔΙΗΓΗΣΔ 

 

                                                                                                      

 



 1

 

 

ΛΤΚΔΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΦΣΑ- Α. ΠΑΝΑΓΙΓΗ                       ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ  MAΪOY- ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 
ΣΑΞΗ : Α΄ 

 
 

     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 27.05.2013                                                   
     ΓΙΑΡΚΔΙΑ : 1 ΩΡΑ      
      
 
 

 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ:……………………………………………………………… 

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

 
 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΙΑ (9) ΔΛΙΓΔ 
 

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 παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-7.                                                                                      (κ.3.5)                                                                                         

1………………………..   

2…………………………… 

3…………………………. 

4…………………………. 

5…………………………….

6………………………… 

7………………………….. 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΑΡΙΘΜ.............................................. 

ΟΛΟΓΡ............................................. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ................................. 
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β. Να γξάςεηε ηη πεξηέρεη ην αθξόζσκα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ.                     (κ.1,5) 

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

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

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

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

2.α. Να νλνκάζεηε ηνλ ηό πνπ πξνθαιεί ην AIDS.                                                      (κ.1) 

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

β. Να νλνκάζεηε ηα αλζξώπηλα θύηηαξα πνπ πξνζβάιιεη ν ηόο ηνπ  AIDS  θαη λα αλαθέξεηε 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο απηώλ ησλ θπηηάξσλ.                             (κ.3) 

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

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

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

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

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

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

γ. Να νλνκάζεηε δύο (2) πγξά ηνπ κνιπζκέλνπ αηόκνπ  ( βηνινγηθά εθθξίκαηα ) ζηα νπνία ν 

ηόο βξίζθεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο.                                                           (κ.1) 

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

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

3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο :                                                             (κ.5) 

α. Πόζα ρξσκνζώκαηα πεξηέρεη έλα ζσκαηηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ;……… 

β.  Πόζα ρξσκνζώκαηα πεξηέρεη έλα σάξην γπλαίθαο; …………………… 

γ.  Πόζα δεύγε απηνζσκάησλ πεξηέρεη έλα ζσκαηηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ;      

……………………………………………………………………………………… 

δ.  Πνηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα πεξηέρνληαη ζε ζσκαηηθό θύηηαξν άλδξα; 

…………………………………………………………………………………….. 

    ε.  Πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα πεξηέρεη έλα ζπεξκαηνδσαξην; …………… 
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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 πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5.                                        (κ.2.5)                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

     

β. Να νλνκάζεηε ηελ  νξκόλε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  κηα από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο  : 

                                                                                                                  (κ.2,5) 

i. Γηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ : ……………………………………….. 

ii. Πξνθαιεί αύμεζε ηεο παξαγσγήο νηζηξαδηόιεο: ……………………………… 

iii. Πξνθαιεί ξήμε ηνπ ώξηκνπ σνζπιαθίνπ : ……………………………………… 

iv.Πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε ησλ πξσηεπόλησλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ:………………………… 

v. Δκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε σαξίνπ:………………………………………………... 

γ. «Η έμμηνη ρύζη μιας γσναίκας,  ηης οποίας ο κύκλος είναι 28 ημέρες ,  

εμθανίζηηκε ζηις 4 ηοσ Μάη ».                                                                  (κ.3) 
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Να ζεκεηώζεηε ηηο πην θάησ  εκεξνκελίεο  : 

 i.Πξώηε κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ:…………………………………………… 

 ii.Hκεξνκελία  σνζπιαθηνξξεμίαο :………………………………………………. 

iii. Κξίζηκε πεξίνδνο :………………………………………………………………… 

δ. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ . (κ.2) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2.α.Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη όξγαλα  ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηνπ άλδξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-6.              

                                                                                          (μ.3) 

                        (μ.3) 1…………………………….. 

                                                                                       2……………………… 

                                                                               3……………………… 

                                                                               4……………………… 

                                                                                               5………………………. 

                                                                                               6………………………………. 

β. Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ 

αληηζηνηρεί  ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο  :                            (κ.2) 

i. Απνηειεί θνηλή έμνδν ζπέξκαηνο θαη νύξσλ :………………………………… 

ii. Υξεζηκεύεη σο πξνζσξηλή απνζήθε ζπεξκαηνδσαξίσλ  :…………………… 

 

6 

5 1 

4 

2 

3 
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γ. Να νλνκάζεηε ηέζζεξηο (4)  αδέλεο πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα ( ζπζηαηηθά ηνπ 

ζπεξκαηηθνύ πγξνύ) .                                                                           (κ.2) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

δ. Να ζπκπιεξώζεηε  ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο νξκόλεο 

πνπ ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.      

                                                                                                                  (κ.3) 

 

ΟΡΜΟΝΗ 

ΑΓΔΝΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΑΡΑΓΔΣΑΙ Η 

ΟΡΜΟΝΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ 

ΓΡΑΗ ΣΗ 

ΟΡΜΟΝΗ 

ΣΟΝ ΑΝΓΡΑ 

 

ΩΟΘΤΛΑΚΙΟΣΡΟΠΟ 

  

 

 

ΩΥΡΙΝΟΣΡΟΠΟ 

  

 

 

ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΗ 

  

 

 

3. α. Σν  θείκελν πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απνγόλνπ 
ζηνλ άλζξσπν. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαηάιιεινπο 
όξνπο:                                                                                    (κ.5)                                                                                                                   

 
    «Σα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο γπλαίθαο νλνκάδνληαη ……………… θαη 
 
      παξάγνληαη  ζηηο ……………………Κάζε κήλα σξηκάδεη ζπλήζσο  έλα 

 
γελλεηηθό θύηηαξν  κέζα ζε έλα κηθξό ζάθν ν νπνίνο  νλνκάδεηαη 
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……………………… Μεηά ηελ σξίκαλζή  ηνπ γίλεηαη ε ……………………, 
 
δειαδή ν ζάθνο παζαίλεη ξήμε θαη ειεπζεξώλεηαη ην ώξηκν γελλεηηθό 
 
θύηηαξν  ζηελ είζνδν ηνπ ………………… . Δθεί ην ζειπθό γελλεηηθό 
 
θύηηαξν πηζαλόλ λα  ζπλαληήζεη αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα  θαη λα 
 
ελσζεί κε έλα από απηά . Η έλσζε ηνπ αξζεληθνύ κε ην ζειπθό 
 
γελλεηηθό θύηηαξν  νλνκάδεηαη  …………………  θαη ην απνηέιεζκά 
 
ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ……………… , ηνπ πξώηνπ θπηηάξνπ πνπ ζα 
 
δώζεη ηνλ λέν νξγαληζκό. Σν πξώην απηό θύηηαξν κε δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο 
 
ζρεκαηίδεη ην έκβξπν ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ζηε …………………… ηεο 
 
γπλαίθαο θαη ζα δώζεη έλαλ ηέιεην νξγαληζκό. Η αλάπηπμε ηνπ κσξνύ 
 
κέζα ζην ζώκα ηεο κεηέξαο ηνπ δηαξθεί πεξίπνπ ……………… κήλεο θαη 
 
ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα νλνκάδεηαη  …………………… .» 
 

 
β. i. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο: 

 

Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.              (κ.2) 

1. …………………………………..      2. ………………………………….. 

3. …………………………………..     4. ………………………………….. 

 

1 

2 

3 

4 
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ii. Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ πιαθνύληα γηα ην έκβξπν.                          (κ.3) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 8

 

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 θηερών ζηη μύγα καθορίζεηαι από δύο αλληλόμορθα 

γονίδια : Μ , ηο επικραηές γονίδιο, σπεύθσνο  για  μεγάλα θηερά και μ ηο 

σπολειπόμενο γονίδιο, σπεύθσνο για μικρά θηερά . 

i. Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ νκόδπγεο κύγαο κε κεγάια θηεξά θαη κύγαο 

κε κηθξά θηεξά.  

Γνλείο:         Γνλόηππνη :      ………………  ×  ………………                     (κ.1)              

                    Γακέηεο      :      …………….             …………….                  (κ.1) 

Απόγνλνη  :  Γνλόηππνη : ……………………………………………             (κ.1)      

                    Φαηλόηππνη : ............................................................             (κ.1)          

ii. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην Νόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην 

πάλσ πεξίπησζε.                                                                                      (κ.3) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

β. Να γξάςεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη θάζε κηα 

από ηηο πην θάησ δειώζεηο:                                                                (κ.4) 

i. Παξάγνληαη δύν ζπγαηξηθά θύηηαξα . …………………………. 

ii. Γηα λα νινθιεξσζεί απαηηνύληαη δύν δηαδνρηθέο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο. 

………………………………. 

iii. Ο αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα είλαη ίδηνο κε ηνλ 

αξηζκό ρξσκνζσκάησλ ηνπ κεηξηθνύ θπηηάξνπ. ………………………………. 

iv. Γίλεηαη κόλν ζε εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα ησλ όξρεσλ θαη ησλ σνζεθώλ. 

……………....... 
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γ. Να γξάςεηε ηνπο νξηζκνύο γηα ηνπο πην θάησ όξνπο : 

i. Αιιειόκνξθα γνλίδηα: (κ.2) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

ii .Απινεηδέο θύηηαξν: (κ.2) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. α. Σν κέγεζνο ησλ ρεηιηώλ ζηνλ άλζξσπν θαζνξίδεηαη από δύν αιιειόκνξθα 

γνλίδηα :   ,ην επηθξαηέο γνλίδην , ππεύζπλν γηα ηα ζαξθώδε ρείιε θαη ζ ,ην 

ππνιεηπόκελν γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα ιεπηά ρείιε.  

i. Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν εηεξόδπγσλ αηόκσλ κε ζαξθώδε ρείιε.  

Γνλείο:         Γνλόηππνη :      ………………  ×  ………………                      (κ.1)                 

                    Γακέηεο      :      …………….             …………….                   (κ.1) 

Απόγνλνη  :  Γνλόηππνη : ……………………………………………               (κ.2)      

                    Φαηλόηππνη : ............................................................               (κ.2)        

 

 ii. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην Νόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην 

πάλσ πεξίπησζε.                                                                                      (κ.3) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



 1

0

 

iii. Να γξάςεηε πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα δύν εηεξόδπγνη γνλείο κε ζαξθώδε ρείιε 

λα απνθηήζνπλ παηδί κε ιεπηά ρείιε.                                               (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

γ. i. Να αλαθέξεηε δύο ( 2) πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα θύηηαξα ηνπ 

αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε κίησζε.                                                             ( κ.2) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ii. Να αλαθέξεηε ζε πνηα πεξίπησζε θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε 

κείσζε.                                                                                                       (κ.1) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

δ. Να εμεγήζεηε πόηε δύν ρξσκνζώκαηα νλνκάδνληαη νκόινγα.               (κ.2) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                          Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

 

 

                                                                          Παλαγηώηα  Υξπζνρνύ- Αλαζηαζηάδνπ 
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1

 

 iii. Να γξάςεηε πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα δύν εηεξόδπγνη γνλείο κε ζαξθώδε ρείιε 

λα απνθηήζνπλ παηδί κε ιεπηά ρείιε.                                              (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

γ. i. Να αλαθέξεηε δύν ( 2) πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα θύηηαξα ηνπ 

αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε κίησζε.                                                             ( κ.2) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ii. Να αλαθέξεηε ζε πνηα πεξίπησζε θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε 

κείσζε.                                                                                                       (κ.1) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

δ. Να εμεγήζεηε πόηε δύν ρξσκνζώκαηα νλνκάδνληαη νκόινγα.               (κ.2) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ  :                                                               Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ,  Β.Γ. 

Διέλε Παπαδάηνπ 

Μαξία Μηηή 

 

 

                                                                          Παλαγηώηα  Υξπζνρνύ- Αλαζηαζηάδνπ 
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ΜΕΟΣ Αϋ       

Να απαντιςετε ςε ΟΛΕΣ(3) τισ ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 

ΕΩΤΗΣΗ 1 

Α. ασ δίνεται το ςχιμα του κθλυκοφ γαμζτθ. Να ονομάςετε τα μζρθ 1 – 4.   ( 2 μονάδεσ) 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………….. 

 

 

Β. Να εξθγιςετε το ρόλο τθσ ουςίασ 2 που βρίςκεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτα ωάρια των οργανιςμϊν. (1 μον) 

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

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

Γ. Να γράψετε δυο διαφορζσ ανάμεςα ςτον κθλυκό και τον αρςενικό γαμζτθ.             ( 2 μονάδεσ) 

Διαφορά ωσ προσ Ωάριο Σπερματοηωάριο 

Τθν ικανότθτα κίνθςθσ   

Το μζγεκοσ   

 

Ερϊτθςθ 2 

Α. Να κάνετε τθν αντιςτοίχθςθ ςτα πιο κάτω μζςα αντιςφλλθψθσ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργοφν.(3 μον) 

 ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ  ΤΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΟΘΑ ΖΕΥΓΗ(π.χ. 1 Α) 

1.  Αντρικό προφυλακτικό Α Ορμονικι μζκοδοσ  

2.  Αποχι κατά τθ κρίςιμθ περίοδο Β Μθχανικι μζκοδοσ  

3.  Αντιςυλλθπτικό χάπι Γ Φυςικι μζκοδοσ  

 

  

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2012 - 2013 

   ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ                         ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 31/05/13 

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 07 ςελίδεσ και είναι χωριςμζνο ςε τρία 

μζρθ.  ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ. 
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Β. i. Σι είναι θ κρίςιμθ περίοδοσ;                 (1 μονάδα) 

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

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

ii. Να υπολογίςετε τθ κρίςιμθ περίοδο ςε γυναίκα με ςτακερό καταμινιο κφκλο 34 θμερϊν.           (1 μονάδα) 

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

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

 

Ερϊτθςθ 3 

Φυτό με τριχωτό βλαςτό, ομόηυγο για το επικρατζσ γονίδιο Β, διαςταυρϊνεται  με φυτό ομόηυγο για το 

υπολειπόμενο γονίδιο β. Να εκτελζςετε τθ πιο πάνω διαςταφρωςθ ςυμπλθρϊνοντασ τα πιο κάτω κενά. 

Ρ. Γονότυποι πατρικισ γενιάσ:   ……………………………     x  ………………………………….         ( 1 μονάδα)  

    Φαινότυποι πατρικισ γενιάσ  …………………………… x ………………………………….          ( 1 μονάδα) 

    Γαμζτεσ πατρικισ γενιάσ  …………………………… x ………………………………….          ( 1 μονάδα) 

    Διαςταφρωςθ                  ( 1 μονάδα) 

 

 

Γονότυποσ απογόνων (0, 5μ) Φαινότυποσ απογόνων (0, 5μ) 

  

 

ΜΕΟΣ Β 

Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΔΥΟ  από τισ τρεισ ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δζκα (10) 

μονάδεσ. 

ΕΩΤΗΣΗ 1 

ασ δίνονται ςχθματικά οι δυο τφποι κυτταρικϊν διαιρζςεων που γίνονται ςτον οργανιςμό. Να απαντιςετε τα 

πιο κάτω ερωτιματα. 

i.  Να ονομάςετε τισ κυτταρικζσ 

διαιρζςεισ Α και Β.  (2 μονάδεσ) 

Α. …………………………………….………………………… 

Β. ……………………………………………………………… 

ii. Να αναφζρετε ζνα όργανο του 

ςϊματοσ ςτο οποίο γίνεται θ Α κυτταρικι 

διαίρεςθ και ζνα όργανο του ςϊματοσ ςτο 

οποίο γίνεται θ Β κυτταρικι διαίρεςθ.  

    (2 μονάδεσ) 

Α. …………………………………………………………………. 

          Β. …………………………………………………………………. 
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iii. Να αναφζρετε ζνα ςτόχο τθσ κάκε μιασ από τισ πιο πάνω κυτταρικζσ διαιρζςεισ.         (2 μονάδεσ) 

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

iv. Ποια από τα κφτταρα γ και δ είναι απλοειδι και ποια διπλοειδι;             (2 μονάδεσ) 

Απλοειδι: ....................................................  Διπλοειδι: ......................................................................... 

 

v. Να γράψετε δυο διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δυο κυτταρικζσ διαιρζςεισ.            (2 μονάδεσ) 

Κυτταρικι Διαίρεςθ Α Κυτταρικι διαίρεςθ Β 

  

  

 

Ερϊτθςθ 2  

ασ δίνεται ςχεδιάγραμμα με το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ. 

Α.  Να ονομάςετε τα μζρθ 1 – 5.   (2.5 μονάδεσ) 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Β. ασ δίνονται διάφορεσ λειτουργίεσ που γίνονται ςτο γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ. Με βάςθ το πιο πάνω 

ςχιμα, να γράψετε τον αρικμό του μζρουσ που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε λειτουργία.     (2.5 μονάδεσ) 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ …………. (όργανο) 

Γονιμοποίθςθ  

Ανάπτυξθ εμβρφου  

Εκςπερμάτωςθ  

Παραγωγι γαμετϊν   

Παραγωγι γοναδοτρόπων ορμονϊν  

 

Γ. (i) Να ονομάςετε τισ ορμόνεσ Α με Δ.                  (2 μονάδεσ) 

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

Γ. ………………………………………………………………  Δ. …………………………………………………………….. 
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(ii). Σι είναι το ωχρό ςωμάτιο και ποιόσ ο ρόλοσ του;              (1 μονάδα) 

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

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

(iii) Να αναφζρετε ζνα κοινό ρόλο των ορμονϊν οιςτραδιόλθσ και προγεςτερόνθσ. (1 μονάδα) 

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

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

(iv) Να εξθγιςετε τι είναι θ ζμμθνοσ ριςθ και πόςο διαρκεί. (1 μονάδα) 

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

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

 

Ερϊτθςθ 3 

ασ δίνεται ςχιμα των δομϊν τθσ εγκυμοςφνθσ.  

Α. Να ονομάςετε τα μζρθ 1-6.     (3 μονάδεσ) 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………… 

 

Β. i. Να γράψετε δυο λόγουσ που να δείχνουν τθ ςθμαςία του αμνιακοφ υγροφ.          (2 μονάδεσ)  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii. Να ονομάςετε δυο ουςίεσ θ ανταλλαγι των οποίων γίνεται ςτον πλακοφντα.           (1 μονάδα) 

1. ............................................................................ 2. ......................................................................... 

Γ. Ποια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ θ καλφτερθ τροφι για το νεογνό; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. (2 μον) 

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

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

Δ. Η Κυρία Παγκαςινοφ γζννθςε δίδυμα τα οποία ςφμφωνα με το γιατρό είναι ομοηυγωτικά. Μπορείτε να 

εξθγιςετε ςτθν κα Παγκαςινοφ τι ςθμαίνει ο όροσ «μονοηυγωτικά»(0,5 μονάδα), πωσ δθμιουργοφνται (1 

μονάδα) και ποια χαρακτθριςτικά κα ζχουν(0,5 μονάδα).   

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

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

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



5 
 

ΜΕΟΣ Γϋ 

Από τισ δφο ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ . Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δεκαπζντε 

(15) μονάδεσ. 

Ερϊτθςθ 1 

ασ δίνεται ςχιμα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα.  

Α. Να ονομάςετε τα μζρθ 1 – 10.     (5 μονάδεσ) 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

3. ......................................................................... 

4. ......................................................................... 

5. ......................................................................... 

6. ......................................................................... 

7. ......................................................................... 

8. ......................................................................... 

9. ......................................................................... 

10. ......................................................................... 

Β. i. Ποιόσ ο ρόλοσ των μερϊν 4, 5 και 6;                  (1 μονάδα) 

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

ii. Σι είναι θ επιδιδυμίδα και ποιόσ ο ρόλοσ τθσ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα;             (1 μονάδα) 

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

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

iii. Να εξθγιςετε γιατί οι όρχεισ χαρακτθρίηονται ςαν αρςενικζσ γονάδεσ.              (1 μονάδα) 

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

Γ. Η λειτουργία του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ ςτον άντρα ρυκμίηεται από τισ ορμόνεσ που παράγει ο υποκάλαμοσ 

και θ αδενοχπόφυςθ. Να ονομάςετε τισ δφο(2) ορμόνεσ τθσ αδενοχπόφυςθ και να περιγράψετε το ρόλο τθσ 

κάκε μιασ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα.                (3 μονάδεσ) 

Ορμόνθ 1: ...................................................................................................................................................................... 

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

Ορμόνθ 2: ..................................................................................................................................................................... 

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

Δ. i. Από ποφ παράγεται θ ορμόνθ τεςτοςτερόνθ και ποιόσ ο ρόλοσ τθσ ςτο γεννθτικό ςφςτθμα του άντρα; 

                      (2 μονάδεσ) 

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

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

ii. Να αναφζρετε δυο δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά αρςενικοφ φφλου.              (2 μονάδεσ) 

1. ................................................................................   2. .........................................................................  
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Ερϊτθςθ 2 

ασ δίνεται καρυότυποσ φυςιολογικοφ ατόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ με βάςθ τον πιο πάνω καρυότυπο.          (4 μονάδεσ) 

i. ε ποιο φφλο ανικει ο πιο πάνω καρυότυποσ;............................................................................................... 

ii. Να γράψετε τα φυλετικά χρωμοςϊματα του πιο πάνω ατόμου. ................................................................... 

iii. Πόςα ηεφγθ ομολόγων χρωμοςωμάτων ζχει ο πιο πάνω καρυότυποσ;........................................................... 

iv. Πόςα αυτοςωμικά χρωμοςϊματα ζχει ο πιο πάνω καρυότυποσ; .................................................................. 

  

Β. ασ δίνεται το ςχιμα δομισ που ςυναντάται ςτον πυρινα ευκαρυωτικοφ κυττάρου.           (2 μονάδεσ) 

Να ονομάςετε τισ δομζσ 1 και 2. 

 1. .................................................................................. 

 2. .................................................................................. 

 

 

 

Γ. ασ δίνονται τρία ηεφγθ ομολόγων χρωμοςωμάτων από τρία διαφορετικά άτομα.  

i. Για κάκε περίπτωςθ να γράψετε τον 

γονότυπο του κάκε ατόμου ωσ προσ το γονίδιο Α 

και να τον χαρακτθρίςετε (ομόηυγο για το 

επικρατζσ, ομόηυγο για το υπολειπόμενο και 

ετερόηυγο).            (3 μονάδεσ) 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................. 

3. ............................................................................. 
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ii. Να εκτελζςετε διαςταφρωςθ ανάμεςα ςτα άτομα 1 και 3 και να χαρακτθρίςετε τουσ γονότυπουσ των 

απογόνων τουσ (ομόηυγο για το επικρατζσ, ομόηυγο για το υπολειπόμενο και ετερόηυγο). 

Ρ. Γονότυποι πατρικισ γενιάσ:  ……………………………     x  ………………………………….          

    Γαμζτεσ πατρικισ γενιάσ  …………………………… x ………………………………….         ( 1,5 μονάδα) 

    Διαςταφρωςθ                  ( 1 μονάδα) 

 

 

F1(Θυγατρικι γενιά)         (3 μονάδεσ) 

Γονότυποσ απογόνων Φαινότυποσ απογόνων Γονοτυπικι/Φαινοτυπικι αναλογία 

   

   

  
iii. Να εξθγιςετε τον όρο Αλλθλόμορφα Γονίδια.              (0,5 μονάδα) 

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

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

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

              ΚΥΡΟΣ ΡΑΝΑΓΗ  

                                                                                    

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 



1 

Βαθμός 

ΛΤΚΕΙΟ  ΛΑΣΙΩΝ                                                                                    ΥΟΛΙΚΟ  ΕΣΟ  2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 
 

ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 
 

ΣΑΞΗ :  Α΄ 

 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : .....................................................................  ΣΜΗΜΑ : .........  
ΑΡΙΘΜΟ : ..... 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   Πέκπηε  30/05/2013                                                                                XΡΟΝΟ :  1 ώξα 

ΜΕΡΟ  Α΄ :  (κνλάδεο  15) 
Ν’ απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηηο εξωηήζεηο 1—3.  Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο. 

      β. ε πνην κέξνο ηνπ σαξίνπ ζπλαληνύκε ηελ νπζία ιεθηζίλε θαη πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο 
           ηεο ξόινο ; 
 

           (i)  Μέρος : ……………………………………                                                                 (κ.0,5) 
 

           (ii) Ρόλος :  …………………………………………………….………………………  (κ.1) 
 

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

            …………………………………………………………………………………………….. 
 
      γ. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.                                     (κ.1) 
 

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

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

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

1.  α. (i) Να νλνκάζεηε ηα μέρη ηνπ σαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα 

               κε ηνπο αξηζκνύο 1—4 :                                                                                               (κ.2) 

1 : ............................................................. 
 

2 : ............................................................. 
 

3 : ............................................................. 
 

4 : ............................................................. 

           (ii) Πνύ παξάγεηαη ην σάξην ;  ………………………………………………………  (κ.0,5) 

1 

3 

4 

2 

ειίδεο  εμεηαζηηθνύ  δνθηκίνπ :  7 

Τπνγξαθή: 



2 

2.  α. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο : 
 

           (i) ομόλογα ρξσκαηνζώκαηα :  ……………………………………………………….  (κ.1) 
 

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

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

            ……………………………………………………………………………………………. 
 
           (ii) αλληλόμορθα γνλίδηα :  …………………………………………………………….(κ.1) 
 

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

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

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

 
      β. ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα θαη πνηα είλαη ε ρεκηθή νπζία 
          από ηελ νπνία θπξίσο απνηεινύληαη ;                                                                              (κ.1) 
 

          Μέξνο : …………………………………      Οπζία : …………………………………… 
 

      γ. (i) Να αλαθέξεηε κία δηαθνξά κεηαμύ επίθηεησλ θαη θιεξνλνκηθώλ ραξαθηήξσλ.       (κ.1) 
 

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

           …………………………………………………………………………………………….. 
 
          (ii) Να νλνκάζεηε δύο επίκηηηοσς ραξαθηήξεο.                                                              (κ.1) 
 

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

3.  α. Ο Αληώλεο θαη ε Νηίλα είλαη δίδπκα.   Είλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά δίδπκα ; 

           Να εμεγήζεηε πώο έρνπλ δεκηνπξγεζεί.                                                                         (κ.3) 
 

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

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

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

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

           …………………………………………………………………………………………….. 
 
      β.  Να εμεγήζεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. 
 

           ………………………………………………………………………………………… (κ.2) 
 

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

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

           ……………………………………………………………………………………………. 
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ΜΕΡΟ  Β΄:  (κνλάδεο  20) 

Ν’ απαληήζεηε ζηηο 2 από ηηο 3 εξωηήζεηο.  Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. 

1 : ............................................................... 
 
2 : .............................................................. 
 
3 : .............................................................. 
 
4 : .............................................................. 

      β. ε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ 
 

           (i) λα εμεγήζεηε γηαηί ε θξίζηκε πεξίνδνο δηαξθεί από ηελ 11ε κέρξη ηε 16ε εκέξα , 
               αθνύ ην σάξην δεη πεξίπνπ 24 ώξεο κόλν.                                                                   (κ.3) 
 

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

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

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

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

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

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

            …………………………………………………………………………………………….. 
 
           (ii) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν γνληκνπνίεζε ;                                                                     (κ.1) 
 

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

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

1.  α. Να νλνκάζεηε ηα μέρη ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη 

           αξηζκνί 1—4 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                                                                     (κ.2) 

      γ.  (i) Από πνην κέξνο ζρεκαηίδεηαη ην σρξό ζσκάηην ;  ............................................         (κ.1) 
 

           (ii) Να γξάςεηε κίαλ ορμόνη πνπ παξάγεηαη από ην σρξό ζσκάηην θαη δύο 
                τρηζιμόηηηες απηήο ηεο νξκόλεο.                                                                              (κ.3) 
 

                 Ορμόνη : ................................................................................ 
 

                 Χρηζιμόηηηες : 1:  …………………………………………………………………….. 
 

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

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

           …………………………………………………………………………………………….. 
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2.  α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζε θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο.     (κ.6) 

Σύπνο 
Δηαίξεζεο 

Έλαο ιόγνο γηα ηνλ 
νπνίν γίλεηαη 

Αξηζκόο 
δηαηξέζεσλ 

πνπ 
γίλνληαη 

Είδνο παξαγόκελσλ 
θπηηάξσλ : 

Απινεηδή / Δηπινεηδή , 
Γελλεηηθά / σκαηηθά 

Αξηζκόο 
παξαγόκελσλ 

θπηηάξσλ   

ΜΙΣΩΗ     

ΜΕΙΩΗ     

      β. Η πην θάησ εξώηεζε αλαθέξεηαη ζε θύηηαξα ελόο θπζηνινγηθνύ αλζξώπνπ. 
 
           (i) Πόζα θσλεηικά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ;                         (κ.1) 
 

                 ζπθσηηνύ : .......                                    ζπεξκαηνδσάξην : .......    

 
           (ii) Ποια θσλεηικά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ;                        (κ.2) 
 

                 επηδεξκίδαο γπλαίθαο : .........           σάξην : ......... 
 

                 επηδεξκίδαο άλδξα : .........               ζπεξκαηνδσάξην : ......... 
 
           (iii) Πόζα ζσνολικά ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ;                      (κ.1) 
 

                    ζσκαηηθά : ……...                    γελλεηηθά : ……… 
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      β. Να αλαθέξεηε ηξία ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από 
          κεζνγεηαθή αλαηκία ηύπνπ β.                                                                                       (κ.1,5) 
 

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

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

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

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

 
      γ. Πνηα άηνκα ραξαθηεξίδνληαη σο θνξείο ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ;                          (κ.2) 
 

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

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

          …………………………………………………………………………………………….. 
 
      δ. Γπλαίθα εηεξόδπγε γηα ηε β-κεζνγεηαθή αλαηκία παληξεύεηαη άληξα ζαιαζζαηκηθό. 
 

          Αλ Α είλαη ην γνλίδην γηα θαλνληθή αηκνζθαηξίλε θαη α ην γνλίδην γηα ζαιαζζαηκία 
 

          (i) λα γξάςεηε ην γνλόηππν :    ηεο γπλαίθαο :  ..............     ηνπ άληξα :  ..............          (κ.1) 
 

          (ii) Να βξείηε θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε  
 

               1. ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ πνπ ζ’ απνθηήζνπλ.   (κ.3,5) 
 

               2. πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί πνπ θέξεη ην ζηίγκα.                     (κ.0,5) 
 

                                                              Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η 
 

                                   Ρ (γονόησποι) :  ..............  Υ  ............... 
 

                                            γαμέηες :  ………..         ………….. 
 

                                F1 : γονόησποι :  ………………………………. 
 

                                      θαινόησποι : ……………………………….. 

 
                                                                                        πιθανόηηηα για παιδί με ζηίγμα : ............ 

3.  α. Να εμεγήζεηε πού οθείλεηαι ε β-κεζνγεηαθή αλαηκία.                                                (κ.1,5) 
 

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

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

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

           …………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΕΡΟ  Γ΄ :  (κνλάδεο  15) 

Ν’ απαληήζεηε ζηε 1 από ηηο 2 εξωηήζεηο.   Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. 

1.  α. Τι είναι θαη πού βρίζκονηαι ηα πην θάησ ;                                                                       (κ.2) 
  

           Σσγκολληηίνες : ...................................................................................................................... 
 

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

           Ο παράγονηας Rhesus : .......................................................................................................... 
 

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

      β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε νκάδεο αίκαηνο.     (κ.4,5) 

Οκάδα 
αίκαηνο 

Πηζαλνί 
Γνλόηππνη 

πγθνιιε- 
ηηλνγόλα 

πγθνι- 
ιεηίλεο 

Οκάδεο αίκαηνο 
ζηηο νπνίεο κπνξνύλ 

λα δώζνπλ αίκα 

Οκάδεο αίκαηνο από  
ηηο νπνίεο κπνξνύλ 

λα πάξνπλ αίκα 

Α      

Ο      

      γ. Γπλαίθα νκάδαο αίκαηνο Β παληξεύεηαη άληξα νκάδαο αίκαηνο Α θαη ην πξώην ηνπο 
          παηδί είλαη Ο. 
 

          (i) Να γξάςεηε ην γονόησπο :     ηεο γσναίκας : ...............      ηνπ άνηρα : ...............        (κ.1) 
 

          (ii) Να βξείηε θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε : 
 

                 - όινπο ηνπο πηζαλνύο γονόησποσς θαη θαινόησποσς ησλ παηδηώλ πνπ ζα απνθηήζνπλ. 
(κ.5) 

                 - ηηο πιθανόηηηες πνπ ππάξρνπλ λα γελλεζεί παηδί νκάδαο αίκαηνο Α.                  (κ.0,5) 
 

                                                              Δ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Ω  Η 
 

                                 Ρ (γονόησποι):   ...............  Υ  ............... 
 

                                          γαμέηες : ……………………………. 

 
                                F1 : γονόησποι : ……………………………. 
 

                                     θαινόησποι : ……………………………. 
 

πιθανόηηηες για Α παιδί :  ................. 

      δ. Να γξάςεηε ην γνλόηππν ελόο αιθηθνύ αηόκνπ θαη λα αλαθέξεηε ηξία θαηλνηππηθά 
          ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.                                                                                                         (κ.2) 
 

           Γνλόηππνο : ……………. 
 

           Υαξαθηεξηζηηθά : …………………………………………………………………………. 
 

           ……………………………………………………………………………………………... 
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               ……………………………………………………………………………………..   (κ.2) 
 

      Μέρος 5 :  ……………………………………………………………………………….    (κ.1) 
 

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

      γ. (η) Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζηα νπνία 
               παξάγνληαη εθθξίκαηα – ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.                                                  (κ.2) 
 

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

          (ηη) Να αλαθέξεηε κία ρξεζηκόηεηα ησλ ζπζηαηηθώλ απηώλ γηα ηα ζπεξκαηνδσάξηα.    (κ.1) 
 

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

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

      δ. (i) Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηεο ηεζηνζηεξόλεο 
               θαη ηνλ αδέλα πνπ ηελ παξάγεη.                                                                                   (κ.2) 
 

                Ορμόνη : …………………………………    αδένας :  ……………………………. 
 

          (ii) Να γξάςεηε δύν απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο ηεζηνζηεξόλεο ζηνλ άληξα.            (κ.2) 
 

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

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

      ε. Ση είλαη ε θίκσζε ;  …………………………………………………………………… (κ.1) 
 

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

      ζη. Να γξάςεηε έλα ηερλεηό αληξηθό κέζν αληηζύιιεςεο : …………………………….  (κ.1) 

2.  Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. 
 

      α. Να νλνκάζεηε ηα μέρη πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.                                      (κ.3) 

1: ………………………  2: ……………………… 
 
3: ………………………  4: ……………………… 
 
5: ………………………  6: ……………………… 

 
β. Να αλαθέξεηε ηη εμππεξεηνύλ ηα κέξε κε ηνπο 
     αξηζκνύο 2 θαη 5. 
 

Μέρος 2 :  …………………………………..……. 
 

…………………………………………………….. 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

 
 

 
 

  

Η  Δηεπζύληξηα 
 
 

Κ. Αλδξνλίθνπ 

Οη  Εηζεγεηέο 
       ΄Ειελα Ρώζζνπ 
        Υξηζηίλα Παπαπαξαζθεπά-Πεηξίδνπ                                                        
        Γεώξγηνο  θνπξίδεο 
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ΛΤΚΔΗΟ ΟΛΔΑ 
 
 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ – ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 

Μάζεκα: Φπζηνγλσζηηθά Σάμε: Α΄ 

Υξόλνο: 1 ώξα Ηκεξνκελία:  27 Μαΐνπ 2013 

 

Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Σκήκα: ……  Αξηζκόο: …… 

 
 
 
 
Σο δοκίμιο ασηό αποηελείηαι από 8 (οκηώ) ζελίδες. 
 
 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !!! 

ΟΓΖΓΗΔ 
 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε, Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 
 

ΜΔΡΟ Α΄ – Αποηελείηαι από ηρεις(3) ερωηήζεις ηων 5 μονάδων η κάθε μια.  
                     Να απανηήζεηε Δ ΟΛΔ. 
 
ΜΔΡΟ Β΄ –  Αποηελείηαι από ηρεις(3) ερωηήζεις ηων 10 μονάδων η κάθε μια.  

Να απανηήζεηε μόνο ΣΗ ΓΤΟ. 

ΜΔΡΟ Γ΄ –  Αποηελείηαι από δύο (2) ερωηήζεις ηων 15 μονάδων η κάθε μια.  

                     Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ. 

 
Θα διορθώνονηαι οι πρώηες ερωηήζεις ποσ ικανοποιούν ηο ζηηούμενο αριθμό από 
κάθε μέρος. Οι σπόλοιπες θα αγνοούνηαι. Γηλαδή αν κάποιος/κάποια απανηήζει ζηο 
Β΄ μέρος όλες ηις ερωηήζεις θα  διορθωθούν οι δύο πρώηες ζηη ζειρά. ΓΔΝ θα 
διορθωθούν και οι ηρεις για να επιλεγούν οι δύο καλύηερες.  
 
 Να γξάθεηε κόλν κε πέλα καύξε ή κπιε. 
 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (TIPEX). 
 Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 
 Σα δηαγξάκκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ κε κνιύβη. 

Βαζκόο ………………… 

Οινγξάθσο ………………… 

Τπνγξαθή ………………… 
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ΜΔΡΟ Α- Αποηελείηαι από ηρεις(3) ερωηήζεις ηων 5 μονάδων η κάθε μια.  
                  Να απανηήζεηε ΣΕ ΟΛΕΣ. 
 

1. Α) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Γ, ηηο επεμεγήζεηο ηεο ζηήιεο B κε ηηο νλνκαζίεο ηεο 
ζηήιεο A.                                                                                                      (Μνλάδεο 5) 
 

ηήλη  Α 
 

ηήλη  Β 
 

ηήλη Γ 

1.Γελλεηηθά θύηηαξα Α. Ωνζήθεο Α. 

2.Αξζεληθέο γνλάδεο Β. Γακέηεο Β. 

3.Θειπθέο γνλάδεο Γ. Μηηνρόλδξηα Γ. 

4.Θξεπηηθή νπζία Γ. Όξρεηο Γ. 

5.Οξγαλίδηα παξαγσγήο ελέξγεηαο Δ. Οκόδπγν άηνκν  Δ. 

6. Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ νκόινγσλ 
ρξσκαηνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ 
ηνλ ίδην ραξαθηήξα 

η. Λεθηζίλε η. 

7. Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ 
πνπ εθδειώλνληαη 

Ε. Γνλόηππνο  Ε. 

8. Σν ζύλνιν ησλ γνληδίσλ Ζ. Αιιειόκνξθα γνλίδηα. Ζ. 

9. Σν άηνκν πνπ έρεη ίδηα 
αιιειόκνξθα  γνλίδηα 

Θ. Φαηλόηππνο Θ. 

10. Σν άηνκν πνπ έρεη δηαθνξεηηθά 
αιιειόκνξθα γνλίδηα 

Η. Δηεξόδπγν άηνκν  Η. 

                    

2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα δίπια από ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί :             
                                                                                                                                   (Μνλάδεο 2,5) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β) Ση πεξηέρεη ην κέξνο  1 πνπ ην θάλεη ηόζν ζεκαληηθό;                                        (Μνλάδεο 0,5) 

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

Γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο  2;                                                             (Μνλάδεο 0,5) 

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

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

  

Γ)  Πώο νλνκάδεηαη ν ζάθνο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη θαη σξηκάδεη ην σάξην;   (Μνλάδεο 0,5) 

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



 3 

Δ) Ση είλαη ε σνζπιαθηνξξεμία;                                                                                   (Μνλάδεο 1) 

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

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

      3. Α) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν γνληκνπνίεζε;                                                               (Μνλάδα 1)                                                                                                                 
………………………………………………………………………………………………………………

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

Β) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Γ, ηα όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο 

ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ηεο ζηήιεο Β.                                                 (Μνλάδεο 2,5) 

Α Β Γ 

1. Κόιπνο Α. Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ Α. 

2. Αηδνίν Β. Υώξνο γνληκνπνίεζεο σαξίνπ Β. 

3. Ωαγσγόο ή άιπηγγα Γ. Υώξνο εθζπεξκάησζεο ζηε γπλαίθα Γ. 

4. Ωνζήθεο 
Γ. Δμσηεξηθό όξγαλν αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο γπλαίθαο 
Γ. 

5. Μήηξα Δ. Παξαγσγή νξκνλώλ θαη σαξίσλ Δ. 

 

Γ) Να αλαθέξεηε ηνλ αξηζκό ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ ειεπζεξώλνληαη ζε θάζε 

εθζπεξκάησζε.                                                                                                       (Μνλάδεο 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Γ) Να εμεγήζεηε πσο θηλνύληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα.                                                 (Μνλάδα 1)  
……………………………………………………………………………………………………………… 
     
 

ΜΔΡΟ Β΄– Αποηελείηαι από ηρεις(3) ερωηήζεις ηων 10 μονάδων η κάθε μια.  

                    Να απανηήζεηε μόνο ζηις ΓΤΟ. 

 

4. Α) Να γξάςεηε θαηά πόζν ε πξόηαζε / δήισζε είλαη ορθή (Ο) ή λανθαζμένη (Λ). ( Μνλάδεο 5)  

 

i)  Σν αίκα ηεο κεηέξαο αλακεηγλύεηαη κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο. ……… 

ii) Τπόθσζη είλαη αδέλαο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ εγθεθάινπ θαη παξάγεη ηηο γνλαδνηξόπεο 

νξκόλεο.                                                                                                                                  ………. 

iii) Ο κοινός εκθορηηικός πόρος (ν θνηλόο ζσιήλαο) ησλ νύξσλ θαη ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ άλδξα 
είλαη ε νπξήζξα.                                                                                                                      ………. 
iv) Ο πσρήνας ηνπ σαξίνπ όζν θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ είλαη δηπινεηδήο.                         ………. 

v)  Σα μονοζσγωηικά δίδπκα είλαη πάληα ηνπ ίδηνπ θύινπ.                                                    ………. 

vi) Η εγθπκνζύλε δηαξθεί θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο 260-270 ημέρες.                            .……… 

vii) Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θπξίσο κε ηελ ζεμνπαιηθή επαθή θαη νθείινληαη ζε ιούς είλαη ν 

γελλεηηθόο έξπεο, ε επαηίηηδα Β θαη ην AIDS.                                                                         ……….  

viii) Σν κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε ηξνθή γηα ην λενγέλλεην γηαηί πεξηέρεη ηηο 
απαξαίηεηεο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαζώο θαη έηνηκα αληηζώκαηα.     ………. 
ix) Η θίκσζε είλαη πάζεζε όπνπ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα ηνπ 

αγνξηνύ κεηά ηε γέλλεζή ηνπ.                                                                                                 ………. 

x)  Οη θιεηζηέο ζάιπηγγεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε γνληκνπνίεζε θαη θαηαθπγή ζηελ Ιαηξηθόο 

Τπνβνεζνύκελε Γνληκνπνίεζε. (Ι.Τ.Γ)                                                                                   ………. 
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 Β) Να ζσμπληρώζηε ηα κενά ώζηε νη πξνηάζεηο λα δίλνπλ ην ζσζηό λόεκα.            (Μνλάδεο 5)     

      

 i)  Ο - - - - - - - - - - - - - - - είλαη ζπνγγώδεο ηζηόο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο ηζηνύο ηνπ εκβξύνπ 

θαη είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζην ελδνκήηξην  ηεο κεηέξαο. Οη - - - - - - - - - - - - -  νπζίεο αιιά θαη ην  

 - - - - - - - - - - - - - (αέξην)  από ηελ κεηέξα πεξλνύλ ζην - - - - - - - - - - από ην ζπνγγώδεο απηό 

όξγαλν. Δπίζεο νη άρξεζηεο νπζίεο θαη ην- - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - (αέξην), πεξλνύλ 

από ην αίκα  ηνπ εκβξύνπ ζην αίκα ηεο κεηέξαο.     

 ii)  Δθηόο από ηα θπζηθά κέζα αληηζύιιεςεο ππάξρνπλ θαη ηα - - - - - - - - - - - - - - -  ηα νπνία κε 

ηελ ζεηξά ηνπο δηαθξίλνπκε ζε- - - - - - - - - - - - - - - θαη κεραληθά. Σν αλδξηθό πξνθπιαθηηθό είλαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ  - - - - - - - - - - - - - - -  κέζσλ αληηζύιιεςεο ελώ ην αληηζπιιεπηηθό ράπη είλαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ - - - - - - - - - - - - - - - κέζσλ αληηζύιιεςεο.  

iii)  Σνθεηόο είλαη ε δηαδηθαζία - - - - - - - - - - - - - - - ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο. 

  

5. Α)  ην ζρήκα θαίλεηαη ε πξόζζηα όςε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. Να γξάςεηε ηη 
δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 7.                                                                                      (Μνλάδεο 3.5)                                                                                                                    
                        
            

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Β) ην ζρήκα θαίλνληαη όςεηο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ 

νη αξηζκνί 2 κέρξη 8.                                                                                                (Μνλάδεο 3.5)                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

1. Οπξνδόρνο θύζηε 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

8. 

1

.

. 

2

. 
3

. 
4

. 
5

. 
6
. 7

. 

7
. 

8
8
. 
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3. 

4. 

5. 

 Γ) ην  πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα. Να γξάςεηε 
ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5.                                            (Μνλάδεο 2.5) 

 
                                                         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ) Η δξάζε ησλ νπζηώλ 1 θαη 2 αξρίδεη κε ηελ έλαξμε 

ηεο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ειηθίαο.        (Μνλάδεο 0.5)                                                                         

 

 

6. Α) Πνηνο είλαη ν 1ος λόκνο ηνπ Mendel. Να ηνλ δηαηππώζεηε.                                    (Μνλάδεο 2) 

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

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

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

Β) Πνηνο αλαθάιπςε  ηνλ ηξόπν κεηαβίβαζεο ησλ ραξαθηήξσλ θαη έζεζε ηηο βάζεηο ηεο ζύγρξνλεο 

γελεηηθήο;                                                                                                                           (Μνλάδα 1)    

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

Γ) Πνύ βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη πώο νλνκάδνληαη ηα 

κηθξά ηκήκαηα ηνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θιεξνλνκηθνύο ραξαθηήξεο;                          (Μνλάδεο 2)                

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

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

Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:                                                                                         (Μνλάδεο 3) 

Η θιεξνλνκηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο ε ……………………………….. ησλ ραξαθηήξσλ από ηνπο 

…………………………. ζηνπο ……………………….. ηνπο.  

Ο θιάδνο ηεο Βηνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα νλνκάδεηαη ……………………… 

Σα ρξσκαηνζώκαηα απνηεινύληαη από …………………………… θαη …………………………… 

Δ) Πνηνη ραξαθηήξεο ραξαθηεξίδνληαη σο κληρονομικοί;                                                (Μνλάδα 1) 

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

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

η) Πνηνη ραξαθηήξεο ραξαθηεξίδνληαη σο επίκηηηοι;                                                      (Μνλάδα 1) 

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

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

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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 Δικόνα Α Δικόνα Β 

Μονοζσγωηικά   

Γιζσγωηικά   

Γιαθορεηικού  

Φύλοσ 

  

Ηδίοσ Φύλοσ    

Πανομοιόησποι 

ταρακηήρες  

  

Γιαθορεηικοί 

ταρακηήρες 

  

Γονιμοποίηζη ενός 

ωαρίοσ από ένα 

ζπερμαηοζωάριο 

  

Γονιμοποίηζη δύο 

ωαρίων από δύο 

ζπερμαηοζωάρια. 

  

 

ΜΔΡΟ Γ΄ –  Αποηελείηαι από δύο(2) ερωηήζεις ηων 15 μονάδων η κάθε μια.  

                     Να απανηηθεί ΜΟΝΟ Ζ ΜΗΑ. 

 

7. Α) αο δίλεηαη ν πην θάησ θαηακήληνο θύθινο  30 ημερών. Να ζεκεηώζεηε ζε πνηεο κέξεο ηνπ 

θύθινπ απηνύ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ηα πην θάησ ζεκαληηθά  γεγνλόηα.       (Μνλάδεο 3)    

 

 

 

 

ί)   Ωνξξεμία: ………………………………………………………………………………………… 

ίί)  Έκκελε ξύζε: ……………………………………………………………………………………. 

ίίί) Κξίζηκε πεξίνδνο…………………………………………………………………………………. 

Β) Πόζνο είλαη ν ρξόλνο δσήο ηνπ σαξίνπ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο κεηά ηελ 

σνξξεμία;                                                                                                                          (Μνλάδα 1) 

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

Γ)  Πόζνο είλαη ν ρξόλνο δσήο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ κέζα ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο 

κεηά ηελ εθζπεξκάησζε;                           (Μνλάδα 1) 

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

Γ)  αο δίλνληαη νη πην θάησ εηθόλεο Α θαη Β. Να ζπκπιεξώζεηε κε √  ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.                                                                                                (Μνλάδεο 4,5)                                                                                  

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       0          5  10         15        20         25        30 
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Δ) ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη έλαο γακέηεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε 1-7 ζηνλ πην 
θάησ πίλαθα.                                                      (Μνλάδεο 3,5) 

 
 

η) Ση είλαη ε θίκσζε; Πώο αληηκεησπίδεηαη;                                                              (Μνλάδεο 2) 

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

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

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

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

 

8. Α) Να αλαθέξεηε ηρεις (3) δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο ζηνλ πην θάησ πίλαθα .       

                                                                                                                                         (Μνλάδεο 3) 

ΜΗΣΩΖ ΜΔΗΩΖ 

  

  

  

 
Β) Από κηα δηαζηαύξσζε, Παηξηθή γεληά (Ρ), παξάρζεθαλ 400 κπηδειηέο από ηηο νπνίεο 300 είραλ 
κσβ άλζε θαη 100 ιεπθά άλζε. 
Σν γνλίδην πνπ ειέγρεη ην κσβ ρξώκα ηνπ άλζνπο ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Μ ελώ απηό πνπ 
ειέγρεη ην ιεπθό ρξώκα άλζνπο ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα μ. 
 
 i) Ση ρξώκα/ ρξώκαηα είραλ ηα άλζε ησλ θπηώλ ηεο παηξηθήο γεληάο θαη πνηνη νη γνλόηππνί ηνπο; 
Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.                                                                                                     
 

 

Παηξηθή γεληά (Ρ):                                    Υ                                                            (Μνλάδα 1)  
 
     
                         Γακέηεο :                                                                                               (Μνλάδεο 0,5) 
 
 
Πξώηε Θπγαηξηθή (F1):                                                                                           (Μνλάδα 1) 
 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Υξώκα/ ρξώκαηα αλζέσλ θπηώλ παηξηθήο γεληάο:                                                      (Μνλάδεο 0,5) 

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

Γνλόηππνη θπηώλ παηξηθήο γεληάο όζν αθνξά ην ρξώκα:                                                (Μνλάδα 1) 

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

 

ii) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηε δηαζηαύξσζε θαη γηαηί;                             (Μνλάδεο 2)                                                                         

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

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

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

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

 
Γ)  Να ζπγθξίλεηε ην σάξην ζε ζρέζε κε ην ζπεξκαηνδσάξην σο πξνο ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ηνλ 
αξηζκό, ηε ζπρλόηεηα παξαγσγήο  θαη ηε δπλαηόηεηα θίλεζήο ηνπο.                              (Μνλάδεο 5) 

 

Παράγονηας/ 
Υαρακηήρας 

Ωάριο περμαηοζωάριο 

Μέγεθος 
 

 
 
 
 

 

τήμα 
 

 
 
 

 

Αριθμός παραγωγής 
 

 
 
 

 

στνόηηηα παραγωγής 
 

 
 
 

 

Γσναηόηηηα κίνηζης 
 

 
 
 

 

 

 Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:                                                                                         (Μνλάδα 1) 

 

 Η ελδηάκεζε θιεξνλνκηθόηεηα ειέγρεηαη από ………………………….. γνλίδηα πνπ ζπκβνιίδνληαη 

θαη ηα δύν κε ……………………… γξάκκαηα. 

 

ΣΔΛΟ 

Ο   ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Αλδξέαο    Λνΐδνπ 



1 

 

 ΛΤΚΔΙΟ   ΙΓΑΛΙΟΤ                                                                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 
ΣΑΞΗ : Α΄ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 29.05.2013                                                    
ΓΙΑΡΚΔΙΑ : 1 ΩΡΑ      
   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………  ΣΜΗΜΑ :…………   Αριθμός:………                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ENNEA (9) ΔΛΙΓΔ 
 

 ΜΔΡΟ Α:     (15 μονάδες) 
 
Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις. Να απανηήζεηε και ζηις ηρεις (3) 
ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. 

 

 
1. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα έκβξπν ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

 
α.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ  

     δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.      (κνλ. 2)               (κνλ. 2) 

     1. ………………………………….. 

     2. ………………………………….. 

     3. ………………………………….. 

     4. ………………………………….. 

 
 

β.  Να ζεκεηώζεηε πνην από ηα κέξε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο:                   (κνλ. 2)       
 
     i. πξνζηαηεύεη ην έκβξπν από εμσηεξηθά θηππήκαηα θαη πηέζεηο……………… 

     ii. εμαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή νπζηώλ κεηαμύ ηνπ αίκαηνο ηνπ εκβξύνπ θαη  

     ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ, εκπνδίδνληαο ηελ απεπζείαο αλάκεημε ηνπ    

     αίκαηόο ηνπο. …………………..  

 
γ. Να γξάςεηε ηη είλαη ε θύεζε θαη πόζν δηαξθεί ζηνλ άλζξσπν;                   (κνλ. 1) 

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

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

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

ΒΑΘΜΟ 

 

ΑΡΙΘΜ.............................................. 

ΟΛΟΓΡ................................................ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ................................. 
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2. α. Σηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ Αζηαθνύ ππάξρνπλ 200 ρξσκαηνζώκαηα.    (κνλ. 4)                                                                                                                           
   

      Να γξάςεηε πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα. 

i. Σην σάξην ηνπ Αζηαθνύ  …………… 

ii. Σηα θύηηαξα ηνπ ήπαηνο (ζπθσηηνύ) ηνπ Αζηαθνύ  ……………  

iii. Σην δπγσηό ηνπ Αζηαθνύ   ……………  

iv. Σηα θύηηαξα ηνπ εληέξνπ  ηνπ Αζηαθνύ …………… 

            
    β. Γξάςεηε έλα είδνο από ηα πην πάλσ θύηηαξα ηνπ Αζηαθνύ πνπ είλαη 

απινεηδέο: ………………………..                                               (κνλ. 1) 

   
            

3.      α. Να γξάςεηε δύν ρεκηθά κέζα αληηζύιιεςεο.   (κνλ. 1) 

      i. ……………………………………………   ii. ………………..…………………..… 

 

     β.  Να νλνκάζεηε ηξία αθξνδίζηα λνζήκαηα:                                            (κνλ. 1.5) 
                 

i. ………………………  ii. ……………………… iii.………………………  

      
     γ.  i. Πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ πξνζβάιιεη ν ηόο ηνπ AIDS θαη πνην είλαη ην  

             απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο απηήο;                                                 (κνλ. 1.5) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 
        ii. Να γξάςεηε ηνπο δύν (2) θπξηόηεξνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ απηνύ.                
                        (κνλ. 1) 
 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

   7    5 

   6    4 

ΜΔΡΟ Β΄  (20 μονάδες) 
Αποηελείηαι από ηρεις (3) ερωηήζεις ηων 10 μονάδων, από ηις οποίες να  
απανηηθούν μόνον οι δύο (2). 
 
1. Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα ζπεξκαηνδσάξην.                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.  Ολνκάζηε ηα κέξε 1-7.                                                                            (κνλ. 3.5)    

            1.........................................   2...................................... 3............................... 

            4.........................................   5...................................... 6............................... 

            7.........................................                                           

 
β.    Πνηνο ν ξόινο ησλ κεξώλ κε αξηζκνύο 1,4  θαη 7;                      (κνλ. 1.5) 
 
 Μέξνο 1:  ……………..………………………………………………...…… 

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

 Μέξνο 4:  ……………..………………………………………………...…… 

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

                      Μέξνο 7:  ……………..………………………………………………...…… 

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

                 
           γ.    Τη είλαη θαη πώο αληηκεησπίδνληαη νη πην θάησ παζήζεηο;             (κνλ.  5) 
 

i. Φίκσζε…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………….….………… 

ii. Κξπςνξρία…………………………………………………..…………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………..…………… 
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2. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                    (κνλ. 10) 
 

      α. Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα. 

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

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

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

 
     β. Αιιειόκνξθα γνλίδηα. 

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

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

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

 
     γ. Γνλόηππνο. 

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

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

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

 
    δ. Επίθηεηνη ραξαθηήξεο. 

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

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

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

 
     ε. Επηθξαηέο γνλίδην. 

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

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

      ……………………………………………………………………………………………… 
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3. α. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

        Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5.                (κνλ. 1.25) 

                                      

 

  Σε πνην από ηα πην πάλσ κέξε:                                                                      (κνλ. 1)                                                                                                                 

i.  Παξάγνληαη ηα  σάξηα: ……...………………………………………………………… 

ii. Γνληκνπνηείηαη ην σάξην: …...…………………………………………………………. 

 

β. i. Πώο ζρεκαηίδεηαη ην σρξό ζσκάηην;                                                          (κνλ. 1)                                                                                                                            

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

    ii. Να γξάςεηε κηα νξκόλε πνπ παξάγεηαη από ην σρξό ζσκάηην θαη  
       δύν (2) ρξεζηκόηεηεο ηεο νξκόλεο απηήο.                                                   (κνλ. 3)                                       

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 
γ. Πόζν πεξίπνπ δηαξθεί έλαο θαηακήληνο θύθινο θαη πνηα είλαη ηα ηξία 
    ζπνπδαηόηεξα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ;                   (κνλ.1.75)  
 

……………………………………………………………………………………………….

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

δ. Καηά ηελ πνξεία ηνπο ηα ζπεξκαηνδσάξηα εκπινπηίδνληαη κε εθθξίκαηα           
    (ζπεξκαηηθό πγξό). Να νλνκάζεηε ηνπο ηέζζεξηο αδέλεο πνπ παξάγνπλ  
    απηά ηα εθθξίκαηα.                          (κνλ. 2) 
 

i. …………………………..           ii  …….........………..……………  

ii. ……………..……………      iv……………………..………… 
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ΜΔΡΟ  Γ: (μονάδες 15) 
Αποηελείηαι από δύο  (2) ερωηήζεις ηων 15 μονάδων από ηις οποίες να απανηηθεί   
μόνον η μία (1). 

 
 

α. Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ελόο     θπηηάξνπ. 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Πόζα δεύγε από απηά ηα ρξσκνζώκαηα είλαη:                                           (κνλ. 2) 

 Απηνζσκαηηθά    ……………… 

 Φπιεηηθά             ……………… 
 

 
ii. Τν θύηηαξν απηό αλήθεη ζε άλδξα ή ζε γπλαίθα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                               (κνλ .2)                              
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

iii. Πόζα απηνζώκαηα θαη πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζα πεξηέρεη έλα   γελλεηηθό 
θύηηαξν ηνπ παξαπάλσ αηόκνπ;                                                                (κνλ .2)                             

 

 Απηνζώκαηα:                   …………… 
 

 Φπιεηηθά ρξσκνζώκαηα: …………… 
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β) Λνπινύδη κε θόθθηλν ρξώκα άλζνπο ΚΚ, δηαζηαπξώλεηαη κε ινπινύδη άζπξνπ  

    ρξώκαηνο  θθ. Τν Κ είλαη επηθξαηέο θαη ην θ ππνιεηπόκελν, γνλίδηα ππεύζπλα γηα  

    ην θόθθηλν θαη ην ιεπθό ρξώκα άλζνπο, αληίζηνηρα.  

i) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ην γνλόηππν θαη ην θαηλόηππν πνπ ζα έρνπλ ηα   

   άηνκα ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γελεάο F1.                                             (κνλ. 3) 

Δηαζηαύξσζε: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

ii) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ επαιεζεύνπλ ηα πην πάλσ   

    απνηειέζκαηα.                                                                                      (κνλ. 2)                                                                                           

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

iii) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζε θπηηαξηθέο 

δηαηξέζεηο.                                                                                              (κνλ. 4)                                                                                           

Τύπνο 

δηαίξεζεο  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη 

Αξηζκόο 

δηαξέζσλ 

πνπ 

γίλνληαη 

Είδνο θπηηάξσλ 

πνπ παξάγνληαη: 

Γελλεηηθά ή 

Σσκαηηθά 

Αξηζκόο 

θπηηάξσλ πνπ 

παξάγνληαη 

ΜΙΤΩΣΗ  

1……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

2……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

   

MEIΩΣΗ  

1……………………… 

……………………….. 
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2. Από ηε δηαζηαύξσζε δπν θπηώλ πήξακε 99 θπηά κε ιεπθά άλζε, 202 θπηά κε  
   ξνδόρξνα άλζε θαη 98 κε θόθθηλα άλζε. Με Λ θαη Κ ζπκβνιίδνπκε ηα γνλίδηα πνπ είλαη   
   ππεύζπλα γηα ην ιεπθό θαη ην θόθθηλν ρξώκα ηνπ άλζνπο αληίζηνηρα.  

 
α. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε κε   
     δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα απηά.                                                              (κνλ. 5) 

 
 

Γνλόηππνη θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Δηαζηαύξσζε: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

β. Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζε απηή ηε δηαζηαύξσζε.      (κνλ. 3) 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

γ.  Ο Αληξέαο θαη ε Γεσξγία είλαη δίδπκα. Να εμεγήζεηε πώο έρνπλ δεκηνπξγεζεί  
    θαη πώο ραξαθηεξίδνληαη σο δίδπκα αδέιθηα.                                                 (κνλ. 4) 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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δ.  Η ηεζηνζηεξόλε είλαη κηα αληξηθή νξκόλε. Πνύ παξάγεηαη θαη πνηνο  

     ν δηπιόο ηεο ξόινο;                                                                                     (κνλ. 3) 

                                                                                                               

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 
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ΛΑΝΙΣΔΙΟ ΛΤΚΔΙΟ Α’     ΒΑΘΜΟ: 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2011-2012 

        ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ    ΣΑΞΗ: Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2012    ΥΡΟΝΟ: 60 ΛΔΠΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………… ΣΜΗΜΑ: …… 

Προζοτή ζηα πηο θάηω : 

α) Να γράθεηε εσαλάγλωζηα γράκκαηα θαη κόλο κε κπιε κειάλη. 

β) Να γράθεηε κε ζσληοκία θαη ζαθήλεηα. 

γ) Με τρεζηκοποηείηε δηορζωηηθό σγρό. 

δ) Να γράθεηε ηελ απάληεζε ζηο τώρο ποσ δίλεηαη γηα ασηό ηο ζθοπό ζε θάζε 

ερώηεζε. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δώδεθα (12) ζειίδεο, ρωξίδεηαη ζε ηξία 

κέξε (Α, Β θαη Γ) θαη απνθέξεη ζπλνιηθά πελήληα (50) κνλάδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α’ 

Να απαληήζεηε ΚΑΙ ΣΙ ΣΡΔΙ εξωηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο. 

 

1. Σασ δίνονται πιο κάτω τρεισ τρόποι αντιςφλλθψθσ: 

προφυλακτικό, αντιςυλλθπτικό χάπι, ενδομιτριο ςπείραμα 

α) Ποιοσ/ποιοι από τουσ πιο πάνω τρόπουσ αποτελεί/αποτελοφν μθχανικι μζκοδο 

αντιςφλλθψθσ και ποιοσ /ποιοι αποτελεί/αποτελοφν χθμικι μζκοδοσ αντιςφλλθψθσ;   

(2Μ)                                                   

Μθχανικι μζκοδοσ:  …………………………………………………………… 

Χθμικι μζκοδοσ:  …………………………………………………………… 



2 
 

β) Ποιοσ είναι ο φυςικόσ τρόποσ αντιςφλλθψθσ; Είναι αςφαλισ ι όχι και γιατί;  

(3Μ)                                  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2.α) Ο Σοφοκλισ και θ Αντιγόνθ είναι δίδυμα. Να αναφζρετε τι είδουσ δίδυμα είναι και να 

εξθγιςετε πϊσ καταλιξατε ςε αυτό το ςυμπζραςμα. 

(2Μ)                

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

β) Να εξθγιςετε πϊσ είναι δυνατό να  προκφψουν τζτοιου είδουσ δίδυμα.                                           

(3Μ)                                                                                                                       

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. α)  Στο πιο κάτω ςχιμα εξζλιξθσ του εμβρφου να ονομάςετε τα μζρθ με τουσ  αρικμοφσ 1 

μζχρι 4.                                                                       

(2Μ) 

  

1: ............................................................... 

2: ............................................................... 

3: ............................................................... 

4: ............................................................... 
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β) Να αναφζρετε δφο ρόλουσ του μζρουσ με αρικμό 1: 

  (2Μ)           

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να γράψετε ζνα λόγο για τον οποίο δεν πρζπει να γίνεται ανάμειξθ του αίματοσ  τθσ 

μθτζρασ με το αίμα του εμβρφου.    

  (1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΜΔΡΟ Β’ 

Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ ΑΠΟ ΣΙ ΣΡΔΙ εξωηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. 

 

1. Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ που αναφζρονται ςτο γεννθτικό ςφςτθμα του 

άντρα. 

 α) Το διπλανό ςχεδιάγραμμα δείχνει ςυνοπτικά τθν ορμονικι ρφκμιςθ ςτον άντρα. Με τθ 

βοικεια του ςχιματοσ να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ: 

 i) Ποιο μζροσ του αντρικοφ εγκεφάλου   

 απεικονίηεται με τον αρικμό 1;      

 (0,5Μ) 

………………………………………………………… 

ii) Ποιεσ ορμόνεσ απεικονίηονται με τουσ αρικμοφσ       

 2,3, και 4;        

(1,5Μ)                                                 
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    ορμόνθ 2:………………………………………….. 

    ορμόνθ 3:………………………………………….. 

    ορμόνθ 4:………………………………………….. 

 iii) Να αναφζρετε και να εξθγιςετε αναλυτικά τουσ δφο κφριουσ ρόλουσ που ζχει θ ορμόνθ 

4 ςτον ανδρικό οργανιςμό.    

(3Μ)  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

β) Ποια πακολογικι κατάςταςθ ονομάηεται κρυψορχία, πϊσ κεραπεφεται και γιατί 

επιβάλλεται να γίνει ζγκαιρα θ κεραπεία;  

(3Μ)                                                    

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να αναφζρετε από τι αποτελείται το ανδρικό ςπζρμα.   

(1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 
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δ) Με ποιο όργανο ειςάγονται τα ςπερματοηωάρια ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ;    

(1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Οι πιο κάτω εικόνεσ απεικονίηουν καρυότυπουσ (= τρόποσ παρουςίαςθσ των 

χρωματοςωμάτων) δφο διαφορετικϊν ανκρϊπων. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ποια από τισ δφο εικόνεσ απεικονίηει τον καρυότυπο ενόσ άντρα και ποια τον καρυότυπο 

μιασ γυναίκασ;                                 

(1Μ) 

Καρυότυποσ άντρα: ……………………………………………………………………. 

Καρυότυποσ γυναίκασ: ………………………………………………………………...... 

β) Να κυκλϊςετε πάνω και ςτισ δφο εικόνεσ ποφ εντοπίηεται θ διαφορά ςτα δφο φφλα. 

(1Μ)                                   
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γ) i. Πϊσ ονομάηονται τα χρωματοςϊματα που είναι κοινά και ςτα δφο φφλα και πόςα είναι 

ςτον άνκρωπο;  

(1Μ)                                                                                               

………………………………………………………………………………………….. 

ii. Πϊσ ονομάηονται τα χρωματοςϊματα που διαφζρουν ςτα δφο φφλα;   

(1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

δ) Στθ μία  από τισ δφο πιο πάνω εικόνεσ ο αρικμόσ των χρωματοςωμάτων δεν είναι ο 

φυςιολογικόσ που πρζπει να διακζτει ζνα ανκρϊπινο κφτταρο. Σε ποια εικόνα εντοπίηεται ο 

μθ φυςιολογικόσ αρικμόσ χρωματοςωμάτων ; Να εξθγιςετε το ςυλλογιςμό ςασ.  

(2Μ)                                                                                                     

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ε) i. Ο κφριοσ Σωκράτθσ είναι παντρεμζνοσ με τθν κυρία Ξανκίππθ και ζχουν τζςςερισ κόρεσ. 

Ο κφριοσ Σωκράτθσ κατθγορεί τθ γυναίκα του πωσ είναι ανάξια να του γεννιςει ζνα γιο. 

Ευςτακοφν οι κατθγορίεσ του κφριου Σωκράτθ εναντίον τθσ γυναίκασ του; Ποιοσ κακορίηει 

το φφλο ςτον άνκρωπο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ κάνοντασ και τθ ςχετικι 

διαςταφρωςθ.  

(3Μ)                              

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

ii. Ποια είναι θ πικανότθτα και το επόμενο τουσ παιδί να είναι κορίτςι;  

(1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Να απαντιςετε ςτα παρακάτω ερωτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν πάκθςθ του 

αλφιςμοφ. 

  α) Να εξθγιςετε ποφ οφείλεται θ πάκθςθ του αλφιςμοφ.  

(1Μ)                                      

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

β) Να αναφζρετε τρία (3) ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που εμφανίηουν τα άτομα που     

πάςχουν από αλφιςμό.                                                                                                      

(3Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ζνασ άντρασ και μια γυναίκα είναι και οι δφο φυςιολογικοί, αλλά γεννοφν παιδί αλφικό.   

i. Να βρείτε τουσ γονότυπουσ του πατζρα και τθσ μθτζρασ. 

(1Μ) 

 Γονότυποσ πατζρα: ………………….  Γονότυποσ μθτζρασ: ………………………. 

 ii. Να αποδείξετε, κάνοντασ τθ ςχετικι διαςταφρωςθ, πϊσ είναι δυνατό να   

προκφψει αλφικό παιδί από δφο φυςιολογικοφσ γονείσ και με ποια πικανότθτα. 

(2Μ)                
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………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

δ) Το διπλανό ςχεδιάγραμμα δείχνει τα χρωματο-  

ςϊματα ενόσ ςωματικοφ κυττάρου μφγασ. 

 i. Να εντοπίςετε από το ςχιμα και να γράψετε  δφο   

    ηεφγθ ομόλογων χρωματοςωμάτων.  

(1Μ) 

………………………………………………………. 

ii. Να εντοπίςετε από το ςχιμα και να γράψετε  δφο 

ηεφγθ αλλθλόμορφων γονιδίων  

(1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

 iii. Αν το γονίδιο Φ δρα για το μζγεκοσ των φτερϊν τθσ μφγασ, για ποιο χαρακτιρα   δρα το 

γονίδιο φ;  

(1Μ)                       

………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Γ’ 

Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΤΟ εξωηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. 

 

1. Από τθ διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου γαλάηιου  (Γ) παπαγάλου με ζνα ομόηυγο κίτρινο (Κ) 

παπαγάλο προζκυψαν ςτθν F1 πράςινα παπαγαλάκια ςε ποςοςτό 100%.  

α) Να εκτελζςετε τθ διαςταφρωςθ και να βρείτε το γονότυπο των ατόμων τθσ F1.  

( 3Μ) 

 

 

 

β) Να ονομάςετε το νόμο του Mendel που ιςχφει ςτθν πιο πάνω περίπτωςθ.  

( 1Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ποιο είδοσ κλθρονομικότθτασ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ αυτι; 

(1Μ ) 

………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να βρεκεί, με διαςταφρωςθ, ποια είναι θ φαινοτυπικι αναλογία των απογόνων   

 τθσ F2. 

(4Μ ) 
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ε) Να ονομάςετε το νόμο του Mendel που φαίνεται να ιςχφει από τα αποτελζςματα τθσ F2.  

(1Μ )  

………………………………………………………………………………………….. 

ςτ) Από όλα τα πιο πάνω ερωτιματα να γράψετε το γονότυπο ενόσ ομόηυγου και ενόσ 

ετερόηυγου ατόμου. 

(0,5Μ ) 

………………………………………………………………………………………….. 

η)  Ο παπαγάλοσ ζχει 24 χρωματοςϊματα ςε κάκε ςωματικό του κφτταρο. Με βάςθ αυτι τθ 

διλωςθ να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω ςχετικό πίνακα 

(4,5Μ ) 

Τφποσ κυττάρου Αρικμόσ  

χρωματοςωμάτων 

Είδοσ κυτταρικισ 

διαίρεςθσ ι 

διαδικαςίασ  από τθν 

οποία προιλκε 

Διπλοειδζσ ι  

Απλοειδζσ 

Σπερματοηωάριο 

παπαγάλου 

   

Μυικό κφτταρο 

παπαγάλου 

   

Ηυγωτό του 

παπαγάλου 

   

 

2.Στο διπλανό ςχεδιάγραμμα απεικονίηονται τα κυριότερα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςε 

ζνα καταμινιο κφκλο διάρκειασ 28 θμερϊν, α) ςτισ ωοκικεσ και β) ςτθ μιτρα τθσ γυναίκασ. 

Επιπλζον διαγράφεται και θ παραγωγι τεςςάρων διαφορετικϊν ορμονϊν  κατά τθ 

διάρκεια του καταμινιου κφκλου. Με βάςθ τα πιο πάνω δεδομζνα να απαντιςετε ςτισ πιο 

κάτω ερωτιςεισ:   
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α)    Να ονομάςετε τισ ορμόνεσ 1 και 3  

(1Μ)                                 

Ορμόνθ 1: ………………………………………. 

Ορμόνθ 3: ………………………………………. 

β) Ποια είναι θ δράςθ τθσ ορμόνθσ 1 ςτα ςτάδια1-5 ςτθν ωοκικθ και ςε ποιεσ ακριβϊσ 

μζρεσ του καταμινιου κφκλου  αντιςτοιχοφν;  

(2Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να περιγράψετε το γεγονόσ των ωοκθκϊν που απεικονίηεται ςτο ςτάδιο 6 και να 

αναφζρετε ςε ποια μζρα του καταμινιου κφκλου αντιςτοιχεί. Να κάνετε αναφορά και ςτθν 

ορμόνθ που προκαλεί το πιο πάνω γεγονόσ. 

(2Μ)                                                                           

………………………………………………………………………………………….. 

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

 δ) Πϊσ ονομάηεται ο ςχθματιςμόσ που φαίνεται ςτο ςτάδιο 7 των ωοκθκϊν και ποιο είναι 

το όνομα τθσ ορμόνθσ 4 που παράγει;  

(2Μ)                                                              

………………………………………………………………………………………….. 

ε) Να ονομάςετε και να περιγράψετε το γεγονόσ που ςυμβαίνει ςτθ μιτρα τισ πρϊτεσ πζντε 

μζρεσ του καταμινιου κφκλου.   

(3Μ)                                                                         

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ςτ) Τι αλλαγι παρατθρείται ςτο βλεννογόνο τθσ μιτρασ από τθν 6θ μζχρι τθν 28θ μζρα και 

ποιεσ δφο ορμόνεσ προκαλοφν αυτι τθν αλλαγι με τθ δράςθ τουσ;    

(2Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

η) Ποιεσ μζρεσ του πιο πάνω καταμινιου κφκλου μπορεί να μείνει ζγκυοσ μια γυναίκα; Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(3Μ)                                                       

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 Ειέλε Δεκεηρίοσ 
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………………………………………………………………………………………….. 

 δ) Πϊσ ονομάηεται ο ςχθματιςμόσ που φαίνεται ςτο ςτάδιο 7 των ωοκθκϊν και ποιο είναι 

το όνομα τθσ ορμόνθσ 4 που παράγει;  

(2Μ)                                                              

………………………………………………………………………………………….. 

ε) Να ονομάςετε και να περιγράψετε το γεγονόσ που ςυμβαίνει ςτθ μιτρα τισ πρϊτεσ πζντε 

μζρεσ του καταμινιου κφκλου.   

(3Μ)                                                                         

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ςτ) Τι αλλαγι παρατθρείται ςτο βλεννογόνο τθσ μιτρασ από τθν 6θ μζχρι τθν 28θ μζρα και 

ποιεσ δφο ορμόνεσ προκαλοφν αυτι τθν αλλαγι με τθ δράςθ τουσ;    

(2Μ) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

η) Ποιεσ μζρεσ του πιο πάνω καταμινιου κφκλου μπορεί να μείνει ζγκυοσ μια γυναίκα; Να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(3Μ)                                                       

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

         Οη Εηζεγεηές                                                                                Η Δηεσζύληρηα 

 

 Αλδρέας Κωλζηαληίλοσ                                                                       

Ειέλε Δεκεηρίοσ 

       Φρείηα Τερδηάλ 



 

ΛΤΚΔΙΟ ΑΠ. ΠΔΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ                           ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 
 
  ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΨΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
        
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 20 / 05 / 2013 
ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ         ΥΡΟΝΟ: 60 ΛΔΠΣΑ 
 
Όλνκα καζεηή/ηξηαο: …………………………………………..…..  Σκήκα: ………  Αξηζκόο.: ………  

Βαζκόο: ………/50     Βαζκόο: ……../ 20          Τπνγξαθή θαζεγήηξηαο:…………………………… 

 

 

Τν παξόλ εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α, Β, Γ 
θαη βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο. 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδες. 
 

ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ Ή ΜΑΤΡΟ ΜΔΛΑΝΙ  
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (Σipp-Ex) 

 
ΜΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε και ζηις ηρεις (3) ερφηήζεις. 

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε κνλάδεο. 

 

1. α) Πην θάησ θαίλεηαη έλα σάξην. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο  
αξηζκνύο    1 – 4.                                                                                                    (2 κνλ.)                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Ση είλαη ε ιέθηζνο θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη;                                                                     (1 κνλ.)                                                                                  

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

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

 γ) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ κεξώλ ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.                         (2 κνλ.) 

Αθξόζσκα: ……………………………………………………………………………………… 

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

Μηηνρόλδξηα: ………………………………………………………………................................ 

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

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

     1       2 

      3      4 
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2. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε πιάγηα όςε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.  

α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-8:                                                                (4 κνλ.) 

1:…………………………………. 

2: ………………………………… 

3: ………………………………… 

4:…………………………………. 

5: ………………………………… 

6: ………………………………… 

7: ………………………………… 

8: ………………………………… 

 
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε ηα θαηάιιεια όξγαλα.                  (1 κνλ.)                                                          

η:  Σόπνο παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ: …………………………………….………………. 

ηη: Σόπνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζπεξκαηνδσαξίσλ: …………………………………... 

 
 
3. Να απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο. 

α) Πνηνη ραξαθηήξεο νλνκάδνληαη επίθηεηνη;                                                                (1 κνλ.)                                                                               

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

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

β) Να γξάςεηε πνηα από ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά είλαη επίθηεηα θαη πνηα θιεξνλνκηθά.    

                                                                                                                                     (3 κνλ.)    

Οπιή από δπζηύρεκα: ………………………………………………………………………………..  

Σαηνπάδ ζην δέξκα: ………………………………………………………………………………….. 

Φπζηθό ρξώκα δέξκαηνο: ……………………………………………………………………………. 

 

γ) αο δίλνληαη νη αθόινπζνη γνλόηππνη:  ΜΜ, Λι.                                                       (1 κνλ.) 

Πνηνο από απηνύο είλαη:                                                                                                                

Δηεξόδπγνο: ………………………………….…  Οκόδπγνο: ……………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Να απαληήζεηε ζηις ΓΤΟ (2) από ηηο ΣΡΔΙ εξσηήζεηο. 

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο. 

                 
1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                             (3 κνλ.)                                                                                                         

Γίδπκα αδέιθηα Μνλνδπγσηηθά Γηδπγσηηθά 

Πξνήιζαλ 

από (αξηζκό) 

σάξηα   

ζπεξκαηνδσάξηα   
 

ρέζε νκνηόηεηαο  
 

 

 

 
β) Σα παηδηά ζηε θσηνγξαθία είλαη μονοζσγφηικά δίδπκα.  

Ο παηέξαο ησλ παηδηώλ έρεη θαζηαλά κάηηα θαη ε κεηέξα γαιάδηα.  

Σν έλα παηδί είλαη θνξίηζη θαη έρεη γαιάδηα κάηηα. 

α) Ση θύιν ζα έρεη ην άιιν παηδί,  θαη πνην ζα είλαη ην ρξώκα ησλ 

καηηώλ ηνπ;                                                                             (1 κνλ.)                                                                               

Φύιν : ………………………… Υξώκα καηηώλ: ……………………….    

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                             (1 κνλ.)                                                                    
…………………………………………………………………………………………………………

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

γ) η. ην ζρήκα θαίλεηαη ην εζσηεξηθό ηεο κήηξαο κηαο εγθύνπ γπλαίθαο.  
Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-6:                                                                  (3 κνλ.)                                                           

 

1: ……………………………………………… 

2: ……………………………………………… 

3: ……………………………………………… 

4: ……………………………………………… 

5: ……………………………………………… 

6: ……………………………………………… 

 
 
 
ηη. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 6 ζην πην πάλσ ζρήκα;                                          (1 κνλ.)                                                          

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

ηηη. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                                        (1 κνλ.)                                                          

θύεζε: …………………………………………………………………………………………………. 

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

ηνθεηόο: ………………………………………………………………………………………………... 

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

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.α) Έλαο παηδίαηξνο είπε ζηε κεηέξα ελόο βξέθνπο όηη ην αγνξάθη ηεο έρεη κρσυορτία θαη 

πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα.  

η. Να εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζην αγνξάθη.                                                      (1 κνλ.)                                                          

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

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

ηη. Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδεηαη ε κρσυορτία.                                  (0.5 κνλ.)                                                         

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

ηηη. Να εμεγήζεηε ένα θίλδπλν πνπ ππάξρεη αλ θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηώπηζε ηεο 

θξπςνξρίαο.                                                                                                                 (1 κνλ.) 

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

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

 
β) Η περιηομή είλαη κηθξή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεπηηθνύο 
αιιά θαη γηα άιινπο ιόγνπο. 
η. Να γξάςεηε ηη αθξηβώο γίλεηαη ζηελ πεξηηνκή.                                                          (1 κνλ.)                                                                               

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

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

ηη. Πνηα πάζεζε ζεξαπεύεηαη κε ηελ πεξηηνκή;                                                         (0.5 κνλ.)                                                          

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

 

γ) η. Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα;                                                                              (1 κνλ.)                                                                                        

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

ii. Να γξάςεηε δύν (2) ηόπνπο όπνπ παξάγνληαη ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.             (1 κνλ.)                                                                                                         

1 .……………………………………………  2. …………………………………………………… 

 

δ) η. Να γξάςεηε δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηνλ άληξα.         (1 κνλ.)                                                                                                                                       

1 ………………………………………………  2 ……………………………………………………  

ηη. ε πνηα ειηθία πεξίπνπ, αξρίδνπλ λα αλαπηύζζνληαη;   …………………………….. (1 κνλ.)                                                                                                            

ηηη. Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αληξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

θύινπ; …………………………..………………………………………………                  (1 κνλ.)                                                                                                            

iv. Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ;                     (1 κνλ.)   

…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                       
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3.  Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα:                                  

α) ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηα ρξσκαηνζώκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα αλά δεύγε πνπ έρνπλ 

παξόκνηεο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο.     

η. Πώο νλνκάδνληαη απηά ηα ρξσκαηνζώκαηα; ……………………………………...…(0.5 κνλ.)                                                                                                                                         

ηη. Πώο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε απηώλ ησλ 

ρξσκνζσκάησλ; …………………………………………………………………………. (0.5 κνλ.)                                                                                                                               

ηηη. Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο «θαινόησπος».                                                (0.5 κνλ.)                                                                                                                                                                         

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

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

β) η. Σν άινγν  έρεη 32 ζεύγη ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα. Πόζα  

ρξσκαηνζώκαηα ζα έρεη:                                                                                  (2 κνλ.) 

ζην σάξην: ……………...…..……..       ζηνλ αξζεληθό γακέηε: ………………..…….       

ζην δπγσηό: …..………………..….       ζε θύηηαξν ηεο επηδεξκίδαο ηνπ: ………………….       

ηη. Πνην/α από ηα πην πάλσ θύηηαξα είλαη απλοειδές/η; Δμεγήζηε.                          (0.5 κνλ.)                                                                                                                                                                          

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

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

γ) Τπάξρνπλ 2 είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: Μίηφζη θαη Μείφζη. 

η. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο αλαθέξνληαο 

ζηελ 1ε ζηήιε ηα ζεκεία ζύγθξηζεο.                                                                            (3 κνλ.)                                                                                                                                                                                                         

ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΙΣΧΗ ΜΔΙΧΗ 

1.   

2.   

 

ηη. Να γξάςεηε κε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζα γίλεη ε θάζε κηα από ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ.                                                        (1.5 κνλ.)                                                                                                                  

Αύμεζε ύςνπο: ......................................................................................................................... 

Δπνύισζε ηξαύκαηνο: ............................................................................................................. 

ρεκαηηζκόο γελλεηηθώλ θπηηάξσλ: ......................................................................................... 

  

δ)η. Να γξάςεηε πόζα είλαη ηα ασηοζφμαηικά  ρξσκαηνζώκαηα                           (0.5 κνλ.)                                                                                                                                                                                                

ζηνλ άληξα: ………………………………...…    ζηε γπλαίθα: …………………………….……… 

  ηη. Να γξάςεηε πόζα θαη ποια είλαη ηα θσλεηικά ρξσκαηνζώκαηα                           (1 κνλ.)                                                                                                                                                                                    

  ζηνλ άληξα: ………………………..…….……   ζηε γπλαίθα: ……………………………………. 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Να απαληήζεηε ζηη ΜΙΑ (1) από ηηο ΓΤΟ εξσηήζεηο. 

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

 
1.  α) ην ζρήκα θαίλεηαη πιάγηα όςε ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 
η. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-6. 

                                                        (3 κνλ.)                                                                                                                                                                                                                  

1: …………………………………………… 

2: …………………………………………… 

3: ……………………………………………  

4: ……………………………………………  

5: …………………………………………… 

6: ………………………………………….... 

ηη. Σν αηδνίν είλαη ην εμσηεξηθό γελλεηηθό όξγαλν ηεο γπλαίθαο. Από ηη απνηειείηαη;(1.5 κνλ.)                                                                                                                                                                                                                

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

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

ηηη. Πνύ βξίζθεηαη ν παξζεληθόο πκέλαο;……………………………….……………      (0.5 κνλ.)   
                                                                                                                                                                                                          
ηλ.  Να γξάςεηε  δύν (2) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.         (1 κνλ.)                                                                                                                                                                                                                         

1: ………………………………………………….  2: ……………………………………………….. 

λη. Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο; 

……………………………………………………………………………………………   (0.5  κνλ.)                                                                                                                                                                                                             
 

ληη. Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ νη πην θάησ όξνη:                                                        (3 κνλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ωνζπιαθηνξξεμία:…………………………………………………………………………………….. 

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

Κξίζηκε πεξίνδνο: ………………………………………………………………………………........ 

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

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

Έκκελε ξύζε: ………………………………………………………………………………………... 

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

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

………………………………………………………………………………………………………….. 
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β) Mηα γπλαίθα έρεη θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.   
β) Πνηα/εο  κέξα/εο ηνπ θύθινπ ζε απηήλ ηε γπλαίθα:                                               (1.5 κνλ.)                                                                                                                                                                                                                         

 ζπκβαίλεη ε σνζπιαθηνξξεμία; ………………………………………………………….……   

 αξρίδεη ε έκκελνο ξύζε; ……………………………………………………………………… 

 απνηεινύλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν ………………………………………………………………... 

γ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ε επαηίηηδα Β.                   (1 κνλ.)                                                                                                                                                                                                                    

1. …………………………..…………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………………….  

 

δ) Πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο θαηαζηξέθεη:                                                                    (1 κνλ.)   

O ηόο ηεο Ηπαηίηηδαο Β: …………………………………………………………………………… 

Ο ηόο ηνπ AIDS: ………………………………………………………………………………………  

                     

ε) Να γξάςεηε δίπια από θάζε ηξόπν αληηζύιιεςεο ζε πνην είδνο αληηζύιιεςεο αλήθεη, 

ρεκηθό ή κεραληθό;                                                                                                       (2 κνλ.) 

η. Πξνθπιαθηηθό: ……………………………  ηη. Αληηζπιιεπηηθά ράπηα: ………………………… 

ηηη. πεξκαηνθηόλνο θξέκα: ……………………… ηλ. Γηάθξαγκα: ………………………………. 

   

 

2. α) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ πρώηο λόκν ηνπ Mendel .                  (1.5 κνλ.)   

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

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

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

 

β) Αλ ην γνλίδην γηα ηα καύξα καιιηά ζηνλ άλζξσπν ζπκβνιηζηεί κε “Μ” ελώ ην γνλίδην γηα 
ηα μαλζά καιιηά κε “μ”, ηόηε:  
 
η. Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ  εηεξόδπγσλ γνληώλ.                                       (5 κνλ.)   
 
Γνλείο:             ………………….                 Υ                ……………......... 

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

Γνλόηππνη παηδηώλ:    ………………………………………………………………...….. 

Φαηλόηππνη παηδηώλ:          ………………………………………………………………...….. 

Αλαινγία Φαηλόηππνπ :       ……………………………………………………………………. 

ηη. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε μαλζά καιιηά; …………………          (1 κνλ.)   

ηηη. Να νλνκάζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε. 

……………………………………………………………………………………………..  (0.5 κνλ.)   
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γ) Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζηα 
πην θάησ εξσηήκαηα. 

 
«Από ηε δηαζηαύξωζε ελόο νκόδπγνπ θπηνύ κε ιεπθά (Λ) άλζε κε έλα νκόδπγν θπηό κε 

θόθθηλα (Κ) άλζε πξνέθπψαλ ζηελ F1 θπηά κε ξόδ άλζε ζε πνζνζηό 100%.» 
 
η. Να αλαθέξεηε πνην είλαη ην είδος θιεξνλνκηθόηεηαο πνπ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρξώκαηνο ησλ ινπινπδηώλ ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε. Να εμεγήζεηε γηαηί.                                                                                                                      

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

…………………………………………………………………………..............................   (2 κνλ.)  

 

ηη. Να δείμεηε ζρεκαηηθά ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε, ζπκβνιίδνληαο κε θεθαιαίν γξάκκα 
(Λ) ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην ιεπθό ρξώκα θαη κε θεθαιαίν γξάκκα (Κ) ην γνλίδην πνπ 
ειέγρεη ην θόθθηλν ρξώκα ησλ ινπινπδηώλ ηνπ θπηνύ.  

                                                                                                          (3 κνλ.) 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                           
                                                                                                   

δ) Από ηε δηαζηαύξσζε ηαύξνπ κε αγειάδα ησλ νπνίσλ ην ηξίρσκα έρεη αζπξόκαπξεο 
θειίδεο, γελλήζεθαλ κνζραξάθηα κε αζπξόκαπξεο θειίδεο, κνζραξάθηα καύξνπ 
ρξώκαηνο, θαη κνζραξάθηα άζπξνπ ρξώκαηνο.  

   (Α: γνλίδην γηα ην άζπξν ρξώκα, Μ: γνλίδην γηα ην καύξν ρξώκα) 
 

η. Πνην  είλαη ην είδος θιεξνλνκηθόηεηαο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε;                   (1 κνλ.) 

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

 
ηη. Πνηα  είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζνύλ κνζραξάθηα κε αζπξόκαπξεο θειίδεο;   (1 κνλ.) 

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

 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΑ ΦΤΙΟΓΝΧΣΙΚΑ 
 
 

 
ΟΙ  ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ                   Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                                Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
Λίδα Κνλή    
 
                       
Άληξηα Πάξπα                              Κώζηαο Κνληόπνπινο, Β.Γ.                  Μπξηώ Πνπαγθαξέ 
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ΜΔΡΟ Α΄       

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 

πένηε (5) μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα  θαίλνληαη ρξσκνζώκαηα. Τα ζεκεία αληηπξνζσπεύνπλ 

γνλίδηα. 

α. Πνην ή πνηα από ηα ζρήκαηα Α, Β, Γ παξηζηάλνπλ νκόινγα ρξσκνζώκαηα θαη γηαηί; 

        (κ. 2) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………     

   

β. Σε πνην ή πνηα από ηα ζρήκαηα Α, Β, Γ θαίλνληαη  αιιειόκνξθα γνλίδηα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.               (κ. 2)   

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

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

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

 

γ. Από ηη απνηεινύληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα;              (κ. 1) 

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

ΛΤΚΔΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΔΜΔΟ                  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 
 
   ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
       
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ             ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2013 
 
ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ                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 9 ζελίδερ και είναι συπιζμένο ζε ηπία μέπη.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ. 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

α. Τα παηδηά ηεο δηπιαλήο εηθόλαο είλαη δίδπκα. Να 

νλνκάζεηε ην είδνο απηώλ ησλ δηδύκσλ.                  (κ. 1) 

…………………………………………………………………. 

 

β. Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγνύληαη ηα πην πάλσ 

δίδπκα θαη πνηα είλαη ε ζρέζε νκνηόηεηάο ηνπο.        (κ. 2)  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

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

 

γ. Να γξάςεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν :                        (κ. 2) 

Παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα:……………………………………………………………….... 

Παξάγνληαη ηα σάξηα: ……………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Τα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ ζρεηίδνληαη κε ην θύηηαξν πνπ θαίλεηαη πην θάησ. 

α) Να νλνκάζεηε ην πην θάησ θύηηαξν. ……………………………..…..……...…         (κ. 0,5) 

 

β) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα 1-7 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.        (κ. 3,5) 

 

γ)  Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πην θάησ νξγαληδίνπ.                                            (κ. 1) 

Μηηνρόλδξηα:……………………….………………………………………………………………… 

   

(Σύλνιν:……./15)  
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ΜΔΡΟ   Β΄ 

Από ηιρ ηπειρ (3) επυηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ (2). Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

α.  Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ζρήκα, λα  απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ  

          αθνινπζνύλ: 

    i. Πώο νλνκάδνληαη ηα δύν θύηηαξα Α θαη Β πνπ θαίλνληαη ζην 

ζρήκα;                                                                                       (κ. 2) 

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

ii. Να γξάςεηε πνηα από ηα θύηηαξα Α, Β θαη Γ είλαη απινεηδή 

θαη πνηα δηπινεηδή.                                                                    (κ. 2) 

   Απινεηδή είλαη: ……………….  Γηπινεηδή είλαη:  ………………….. 

iii. Πώο νλνκάδεηαη ε δηαίξεζε Γ πνπ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή 

ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β;                                                               (κ. 1) 

   Η δηαίξεζε Γ νλνκάδεηαη: …………………………………………… 

iv. Η έλσζε ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκό 

ηνπ θπηηάξνπ Γ. Τν θύηηαξν Γ νλνκάδεηαη: ……….…………..   (κ. 1)     

v. Τν Γ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα θάλεη ζπλερείο δηαηξέζεηο κε ηε 

δηαδηθαζία Δ κέρξη λα δεκηνπξγήζεη ην λέν νξγαληζκό. Πώο 

νλνκάδεηαη απηόο ν ηξόπνο δηαίξεζεο;                                      (κ. 1) 

Ο ηξόπνο δηαίξεζεο ζην Δ νλνκάδεηαη:…...…………………………… 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο:                                                         (κ. 3)                                              

i) Τν δηάζηεκα πνπ κπνξεί κηα γπλαίθα λα κείλεη έγθπνο όηαλ έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή 

κε ηνλ άλδξα νλνκάδεηαη: ………………………………………………………………..………... 

ii) Η γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ γίλεηαη (πνπ;): …………………………………………….……. 

iii) Τν σάξην σξηκάδεη ζε έλα κηθξό ζάθν πνπ ιέγεηαη :   ………..…………..……………….... 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

α. Τν πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην αλδξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε 

ηα κέξε ηνπ, πνπ ππνδεηθλύνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1- 8.             (κ. 4)                                                                                                                                                               

1........................................................... 

2........................................................... 

3........................................................... 

4........................................................... 

5........................................................... 

6........................................................... 

7........................................................... 

8........................................................... 

 

 

β. Η θξπςνξρία είλαη κηα πάζεζε πνπ επεξεάδεη  ην αληξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα. 

i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε Κξπςνξρία.               (κ. 2) 

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

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

ii. Πώο ζεξαπεύεηαη;                  (κ. 1) 

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

iii. Σε ηη κπνξεί λα νδεγήζεη ε κε έγθαηξε ζεξαπεία ηεο πην πάλσ πάζεζεο θαη γηαηί; (κ. 3) 

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

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

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο λόκνπο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. 

 «Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο νκόδπγνπ άζπξνπ (Α) πνληηθνύ κε έλα νκόδπγν καύξν 

(Μ) πνληηθό πξνέθπςαλ ζηελ F1 γθξίδνη πνληηθνί ζε πνζνζηό 100%.» 

α. i. Να νλνκάζεηε ην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο πνπ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρξώκαηνο  ηνπ ηξηρώκαηνο ηνπ πνληηθνύ ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε. Να εμεγήζεηε 

γηαηί.                   (κ. 1) 

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

…………………………………………………………………………………………………………  
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ii. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ησλ γνληδίσλ ζε απηό ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. (κ. 1 ) 

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

 

β. Χξεζηκνπνηώληαο ηνπ θαηάιιεινπο ζπκβνιηζκνύο γηα ηα γνλίδηα, λα θάλεηε 

ζρεκαηηθά ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε, πνπ δίλεη ηα άηνκα ηεο  F1.          (κ. 4) 

 

P γελεά:                        ............................... Χ ............................... 

Γακέηεο:                        

 

 

 

F1 γελεά:                     ................................................................... 

 

γ.  Να θάλεηε ζρεκαηηθά ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν αηόκσλ ηεο F1, γηα λα βξείηε ηνπο 

πηζαλνύο απνγόλνπο ηνπο ζηελ F2.                (κ. 4) 

F1 x F1 γελεά:  ............................... Χ ............................... 

Γακέηεο:                        

 

 

 

F2 γελεά:                      ................................................................... 

 

 

     

(Σύλνιν: ……/20) 
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ΜΔΡΟ Γ΄   

Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε μια (1) από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ.  Η κάθε επώηηζη 

βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

α.  Σαο δίλεηαη ην δηπιαλό ζρήκα.   

i. Να νλνκάζεηε ηηο νξκόλεο α- δ.                     (κ. 2) 

α: ……………………………………….. 

β: ………………………………………. 

γ: ………………………………………. 

δ: ………………………………………. 

ii. Να αλαθέξεηε ηη ζπκβαίλεη ζηα πην θάησ ζηάδηα:                               

(κ. 1.5) 

1- 5: ………………………………………... 

6: …………………………………………… 

7-8: ………………………………………… 

 

 

β. i. Σε πνηεο πεξίπνπ κέξεο ηνπ θύθινπ μεθηλά ε 

αλάπηπμε ηνπ βιελλνγόλνπ;                              (κ. 1) 

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

ii. Πνηα νξκόλε επζύλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε απηή;                                                         (κ. 1) 

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

iii. Πνην όξγαλν επζύλεηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο νξκόλεο απηήο;                                (κ. 1) 

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

 

γ. i. Με βάζε ην ζρήκα λα νλνκάζεηε ηελ νξκόλε ε νπνία έρεη ηε κεγαιύηεξε 

ζπγθέληξσζε θαηά ηελ 3ε εβδνκάδα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.                                       (κ. 1) 

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

ii. Πνην όξγαλν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο νξκόλεο απηήο;                         (κ. 1) 

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

iii. Τη αλακέλεηαη λα ζπκβεί θαηά ηε 14ε κέξα ηνπ θύθινπ;              (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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δ.  Μεηά ηε γνληκνπνίεζε θαη ηελ εκθύηεπζε αθνινπζεί ε πεξίνδνο ηεο θύεζεο.   

i. Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν θύεζε;                                                                                   (κ. 1) 

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

ii. Να νλνκάζεηε ηα κέξε (1- 5) πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                          (κ. 2,5)  

 
 

1- …………………………………….. 

2- …………………………………….. 

3- …………………………………….. 

4- …………………………………….. 

5- …………………………………….. 

iii. Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέξνπο κε ηνλ 

αξηζκό 4.               (κ. 1) 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

iv. Να εμεγήζεηε γηαηί ν κεηξηθόο ζειαζκόο ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε ηξνθή γηα έλα 

λενγέλλεην.                                                                 (κ. 1) 

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

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

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Έλαο εθηξνθέαο θνπλειηώλ δηαζηαύξσζε έλα αξζεληθό θνπλέιη κε καθξύ ηξίρσκα 

(νκόδπγν) κε έλα ζειπθό θνπλέιη κε θνληό ηξίρσκα (νκόδπγν).  Τα θνπλέιηα πνπ 

γελλήζεθαλ είραλ όια καθξύ ηξίρσκα. 

α.  Αλ  Μ = γνλίδην γηα καθξύ ηξίρσκα θαη κ = γνλίδην γηα θνληό ηξίρσκα, λα απαληήζεηε 

ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

i. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ησλ γνληδίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ηξίρσκα ησλ θνπλειηώλ; 

                                                                                                               (κ. 1) 

            Τν καθξύ είλαη: ..............................    ην θνληό είλαη: .............................. 

              

ii. Οη γνλόηππνη ησλ δύν  γνλέσλ είλαη:                                                                          (κ. 1) 

             καθξύ: ...........................................    θνληό: ........................................... 
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iii. Οη γνλόηππνη ησλ απνγόλσλ (F1), θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε, είλαη:                                                                                      

 (κ. 4) 

 P γελεά:                        ............................... Χ ............................... 

 Γακέηεο:                        

 

 

 

 

 F1 γελεά:                     ................................................................... 

 

iv.  Να νλνκάζεηε ην Νόκν ηνπ Mendel ν νπνίνο επηβεβαηώλεη ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.  

    (κ. 0,5) 

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

 

Να δηαηππώζηε ηνλ Νόκν απηό.              (κ. 1,5) 

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

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

 

β. i. Γηαζηαπξώλνληαο κεηαμύ ηνπο δύν απνγόλνπο ηεο F1 λα βξείηε ηηο γνλνηππηθέο θαη 

θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ησλ πηζαλώλ απνγόλσλ ηεο F2.                           (κ. 5) 

           F1 γελεά:                     ...............................  Χ  ............................... 

           Γακέηεο:                        

 

 

 

 

           F2 γελεά:              ..….........., ...............,  ................,  ................ 

 Φαηλόηππνη:            ..….........., ..…..........,  ..….........., ..….......... 

 Γνλνηππηθή αλαινγία:   

Φαηλνηππηθή αλαινγία: 
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ii. Να νλνκάζεηε ην Νόκν ηνπ Mendel πνπ επηβεβαηώλεη απηήλ ηε δηαζηαύξσζε.    (κ. 0,5) 

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

 

Να δηαηππώζηε ηνλ Νόκν απηό:              (κ. 1,5) 

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

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

 

 

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

Διζηγηηέρ  Παιδαγυγικόρ  

ύμβοςλορ 

ςνηονίζηπια Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

Αζπαζία Κωνζηανηίνοσ 

 

 
 
 
Αλαζηαζία Παπαλησλίνπ 
Β.Γ.Α΄ 

 

 

 

Μαρία Λοΐζοσ Β. Γ. 

 

 
 
 
Γημήηρης 
Γημηηριάδης 
 

 

Σώηη Κωνζηανηίνοσ 

   

 

Θάλεια Μιταήλ 
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ΛΤΚΔΗΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ     ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

ΛΔΜΔΟ  

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

Μάζεκα:  Φπζηνγλσζηηθά    Ζκεξνκελία: ………………… 

Σάμε:   Α΄ 

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

Υξόλνο:  1 ώξα ( 60 ιεπηά )    Βαζκνινγία: ………………… 

 

Πξνζνρή ζηα πην θάησ: 

α) Να γξάθεηε επαλάγλσζηα θαη κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

β) Να γξάθεηε κε ζπληνκία θαη ζαθήλεηα. 

γ) Με ρξεζηκνπνηείηε δηνξζσηηθό πγξό. 

δ) Να γξάθεηε ηελ απάληεζε ζην ρώξν ηεο θάζε εξώηεζεο.  

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Να απαληήζεηε και ζηις ηρεις (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

 

1. α) Πώο ιέγνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ζηνλ άλζξσπν;           (κνλ. 2) 

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

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

β) ε πνην όξγαλν ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε;      (κνλ. 1) 

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

γ) Ση είλαη ε έκκελε ξύζε;               (κνλ. 2) 

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

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

2. α) Ση είλαη ηα γνλίδηα θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο;        (κνλ. 1) 

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

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

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

β) Πνηα  γνλίδηα ιέγνληαη αιιειόκνξθα;             (κνλ. 2) 

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

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

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

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

γ) Αλ ζπκβνιίζνπκε κε [Δ] ην επηθξαηέο γνλίδην γηα ην θαζηαλό ρξώκα καηηώλ θαη [ε] ην ππνιεηπόκελν 

γνλίδην γηα ην κπιε ρξώκα καηηώλ, λα γξάςεηε όλοσς ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ησλ πην θάησ αηόκσλ. 

                  (κνλ. 2) 

(i) Σν γνλόηππν ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη εηεξόδπγνο:  ……………………………….  
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(ii) Σν γνλόηππν ηνπ αηόκνπ κε γαιαλά κάηηα:  ……………………………….  

(iii) Σν γνλόηππν ηνπ αηόκνπ κε θαζηαλά κάηηα:  ……………………………….  

(iv) Ση νλνκάδεηαη γνλόηππνο ελόο αηόκνπ;         

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

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

3. α) Σα ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο δηαθξίλνληαη ζε ρεκηθά θαη κεραληθά. 

(i) Να αλαθέξεηε δύν (2) ρεκηθά θαη δύν (2) κεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο.        (κνλ. 2) 

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

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

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

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

 (ii) ύκθσλα κε ην θπζηθό ηξόπν αληηζύιιεςεο, ε γπλαίθα πξέπεη λα απνθεύγεη ηε ζεμνπαιηθή επαθή 

θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν. Δμεγήζηε πώο ππνινγίδεηαη ε θξίζηκε πεξίνδνο.         (κνλ. 3) 

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

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

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

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

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

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

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

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηις δύο (2) από ηηο ηρεις (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα 

(10) κνλάδεο. 

 

4. α) Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

Ολνκάζηε ηα όξγαλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα γξάκκαηα από Α κέρξη Ε.          (κνλ. 3) 

 

Α: …………………………………………… 

Β: …………………………………………… 

Γ: …………………………………………… 

Γ: …………………………………………… 

Δ: …………………………………………… 

Ε: …………………………………………… 
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β) Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα γξάκκαηα Α, Β, Γ, Δ ηνπ γελλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.               (κνλ. 4) 

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

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

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

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

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

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

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

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

γ) Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο: 

(i) ηεο σνζπιαθηνηξόπνπ (FSH) νξκόλεο ηεο ππόθπζεο ζηηο δύν σνζήθεο;         (κνλ. 1) 

(ii) ηεο σρξηλνηξόπνπ (LH) νξκόλεο ηεο ππόθπζεο ζηνπο δύν όξρεηο;         (κνλ. 1) 

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

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

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

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

(iii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηεζηνζηεξόλεο ζηνλ άληξα;           (κνλ. 1) 

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

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

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

5. α) Πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαζηαύξσζεο κεηαμύ ελόο άληξα πνπ είλαη νκόδπγνο σο πξνο ην 

γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ αλαδηπισκέλε γιώζζα θαη κηαο γπλαίθαο πνπ είλαη επίζεο νκόδπγε σο πξνο ην 

γνλίδην πνπ ειέγρεη ηε κε αλαδηπισκέλε γιώζζα.            (κνλ. 3) 

(Γεδνκέλα: Α= αλαδηπισκέλε γιώζζα,   α = κε αλαδηπισκέλε γιώζζα) 

Να δείμεηε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε θαη λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο θαηλνηύπνπο θαη γνλόηππνπο πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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β) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.       (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να γίλεη δηαζηαύξσζε κεηαμύ ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πξώηε ζπγαηξηθή γελεά (F1) 

ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο θαη λα αλαθέξεηε: 

(i) Σνπο θαηλνηύπνπο ησλ αηόκσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ.          (κνλ. 1) 

(ii) Σνπο γνλόηππνπο ησλ αηόκσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ.          (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel  πνπ ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.       (κνλ. 3) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ζπεξκαηνδσάξην αλζξώπνπ. 

α) Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί:            (κνλ. 4) 

 

1: ………………………………………… 

2: ………………………………………… 

3: ………………………………………… 

4: ………………………………………… 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξηζκνύ 4;            (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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γ) Πνηα νξκόλε ηεο ππόθπζεο πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ;        (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο: 

(i) Φίκσζε             (κνλ. 1) 

(ii) Κξπςνξρία             (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Γηαηί ε θξπςνξρία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηείξσζε αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα;       (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηη μία (1) από ηηο δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε 

(15) κνλάδεο. 

 

7. α) Ζ παξαθάησ εηθόλα δείρλεη δύν πεξηπηώζεηο δηδύκσλ. 

(i) Να ζεκεηώζεηε θάησ από ηελ εηθόλα πνηα πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα θαη πνηα 

πεξίπησζε γηα δηδπγσηηθά δίδπκα.              (κνλ. 1) 

 

 

 

α).....................................................   β)......................................................... 
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(ii) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ ηα κνλνδπγσηηθά θαη ηα δηδπγσηηθά δίδπκα.   (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

β) Από ηε ζηηγκή πνπ ην έκβξπν θηάλεη ζηε κήηξα πεξηβάιιεηαη από έλα ζρεκαηηζκό. Πνηνο είλαη ν 

ζρεκαηηζκόο απηόο  θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ;            (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην έκβξπν εμαζθαιίδεη  ρξήζηκεο νπζίεο θαη απνβάιιεη 

άρξεζηεο νπζίεο.                 (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.          (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Ζ έγθπνο γπλαίθα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε  

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεηύρεη ην πην πάλσ.             (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ζη) Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ώζηε λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία νη πλεύκνλεο κεηά ηνλ ηνθεηό;      (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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δ) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS.       (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

α) Ση αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-6;             (κνλ. 3) 

 1: …………………………………… 

 2: …………………………………… 

 3: …………………………………… 

 4: …………………………………… 

 5: …………………………………… 

 6: …………………………………… 

 

β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 1, 3, 4.          (κνλ. 3) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ πην θάησ όξσλ. 

(i) Ωνζπιαθηνξξεμία                (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Κύεζε                 (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(iii) Σνθεηόο                 (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(iv) Γνληκνπνίεζε                (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(v) Σνμνπιάζκσζε                (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο νηζηξαδηόιεο ζηε γπλαίθα.       (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηνπ ηνθεηνύ;             (κνλ. 2 ) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Οη δηδάζθνληεο 

 

Α. Φηιίππνπ 

………………………. 

 

. Μνπζηθόο 

………………………. 

 Ζ Γηεπζύληξηα 

 

Μ. Γεκεηξίνπ 

………………………. 
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ΛΤΚΔΙΟ  ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ                         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013  

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                                     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2013 

 

ΣΑΞΗ :         Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ                                                                 ΥΡΟΝΟ:  1ώξα     

                                                                                     

Ολνκαηεπώλπκν :………………………………………………………..................................... 

 

Σκήκα : …………                       Αξηζκόο : ………....              Βαζκόο         /100                /20                                                                                                  

                                                                               

 

  

ΟΓΗΓΙΔ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα. 

              Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. 

              Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α,Β,Γ θαη από δέθα ( 10 ) ζειίδεο. 

              Σν εμεηαζηηθό δνθίκην βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο. 

               

ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξωηήζεηο 1,2,3.   

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 (πέληε) κνλάδεο. 

  

1.  α). Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1κέρξη 6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                               (Μ.3)                                                    

                                                                                                                               
 

 

 

1…………………… 

2…………………….. 

3…………………….. 

4…………………….. 

5…………………….. 

6……………………. 

 
 

 

β)  Γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1.                                 (Μ.2)                                                    

 

1..................................................................................................................................................... 

 

2..................................................................................................................................................... 
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2.   α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε αξηζκνύο 1  

             κέρξη 4.                                                                                                                       (M. 2) 

                                                                                       1: ............................................................... 

             2: ............................................................... 

                                                  3: ............................................................... 

                                                                                 4: ............................................................... 

  

     β)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 3;                                                          (M.1)      

     ..................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     γ)  Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.                    (M.2) 

Ωάξην πεξκαηνδωάξην 

 

1 

 

 

2 

 

 

3.   α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη θαη ηξεηο κε ηνπο νπνίνπο 

          δε κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS.                                                                               (Μ.3) 

Σξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS.  Σξόπνο κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

β)  Να αλαθέξεηε δύν (2) άιια ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.                 (Μ.1) 

      

1...........................................................   2............................................................  

γ ) Να αλαθέξεηε δύν (2) κεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο                                              (Μ.1)    

1...........................................................   2............................................................  

  

ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ 
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ΜΔΡΟ Β΄  Να απαληήζεηε κόλν ζε ΓΤΟ από ηηο ηξεηο εξωηήζεηο. 

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. 

 

1. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλαο ηξόπνο δεκηνπξγίαο δηδύκσλ.  

 

 

 
 

 

 

α) Σα δίδπκα απηά είλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά.  ……………….............. (Μ.1) 

 

β) Nα δηθαηνινγήζeηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                            (Μ.1) 

..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................     

 
γ ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ. 

                                                                                                                                ( Μ.3) 

 

Μνλνδπγσηηθά Γηδπγσηηθά 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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δ)  ην πην θάησ ζρήκα εμέιημεο ηνπ εκβξύνπ λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 κέρξη 4. 

                                                  (Μ.2) 

 

               1: ............................................................... 

                                                                          2: ............................................................... 

                                                                                   3: ............................................................... 

           4: .............................................................. 

 

 

 

ε) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην έκβξπν εμαζθαιίδεη ρξήζηκεο νπζίεο θαη 

απνβάιιεη άρξεζηεο.                                                                                                           (Μ.2) 

…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………..…………………

……….…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………... 

ζη) Να αλαθέξεηε δύν (2) βιαβεξέο νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ από ηε κεηέξα ζην 

αίκα ηνπ εκβξύνπ θαη λα ηνπ πξνθαιέζνπλ δεκηά.                                                            (Μ.1) 

1……………………………………………..        2……………..……………………………..  

 

2. α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

κε αξηζκνύο 1 κέρξη 8.                                                                                                       (Μ. 4) 

         1: .................................................... 

2: .................................................... 

3: .................................................... 

4: .................................................... 

5: .................................................... 

6: .................................................... 

         7: .................................................... 

8: .................................................... 
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      β) η) Από πνην όξγαλν  παξάγεηαη ε νξκόλε ηεζηνζηεξόλε;…………………………… 

ηη) Να γξάςεηε δύν (2) απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο; ηεο.                                           (M.2) 

.........................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

γ) Να εμεγήζεηε: η) ηη είλαη ε θίκσζε, ηη) ηη πξνβιήκαηα πξνθαιεί θαη ηηη) πώο 

ζεξαπεύεηαη;.                                                                                                         (M 3) 

η)........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ηη).......................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

ηηη)................................................................................................................................... 

 

\δ) Ση πεξηέρεη ην ζπέξκα;                                                                                                      (Μ 1)  

 ........................................................................................................................................ 

 

 

3.  Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηνπο δύν ηξόπνπο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ 

ελόο νξγαληζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ην ηξόπν Α θαη  ηνλ ηξόπν Β.                                                       (Μ. 2) 

 

Σξόπνο Α……………………………………   Σξόπνο Β……………………………….. 
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 β) Να γξάςεηε  ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ Α θαη Β.  

           (Μ.3) 

Γηαίξεζε Α Γηαίξεζε Β 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
γ) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο ζηα ζσκαηηθά ηνπ 

θύηηαξα;……………………………….                                                                 (Μ.1) 

 

         δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ.  

 

      i   Να αλαθέξεηε, αλ πξόθεηηαη γηα άλδξα ή γπλαίθα θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

           ζαο.                                                                                                                           (Μ.2) 

  .................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

       ii. Να θπθιώζεηε ηα απηνζωκηθά ρξσκαηνζώκαηα ζην πην πάλσ ζρήκα.               (Μ. 1)  

 

      iii  Πόζα ρξσκαηνζώκαηα πεξηέρνληαη ζηα γελλεηηθά        ………………………… 

        θαη   πόζα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;    ………………………..           (Μ.1)                                                     

 

ΣΔΛΟ Β ΜΔΡΟΤ 
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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) ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα θαη από πνηα ρεκηθή  

νπζία απνηεινύληαη;                      (Μ. 1)  

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 β) Να εμεγήζεηε γηαηί νη επίθηεηνη ραξαθηήξεο δελ θιεξνλνκνύληαη.  Να δώζεηε έλα 

παξάδεηγκα                                                                       (Μ. 2) 

....................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................ 

  ....................................................................................................................................... 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                         (Μ.5) 

 

i. Γνλόηππνο: 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

ii. Φαηλόηππνο: 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

iii. Δηεξόδπγν άηνκν 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

iv. Οκόδπγν άηνκν 

...................................................................................................................................................

... …........................................................................................................................................... 

v.  Δπηθξαηέο γνλίδην 

...................................................................................................................................................

... …........................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 8 

δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα δεύγνο νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ελόο 

αηόκνπ.  

 i) Ση ζεκαίλεη ν όξνο νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα;                      (M. 1) 

    ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 

 ii) Να γξάςεηε έλα δεύγνο αιιειόκνξθσλ  γνληδίσλ από ην πην πάλσ ζρήκα  ( Μ.1)     

..................................................................................................................................... 

iii) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ.                                   (Μ. 1) 

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................     

......................................................................................................................................... 

     ηv) 1.  Να γξάςεηε όινπο ηνπο  γνλόηππνπο θαη ηνπο  θαηλόηππνπο ηνπ  αηόκνπ ζύκθσλα  

              κε ην πην πάλσ ζρήκα γηα ηα κάηηα, ρείιε,  κύηε θαη ηα καιιηά.                      (Μ.2) 

Χαξαθηεξηζηηθό Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

   

   

   

   

  2. Να ραξαθηεξίζεηε ηνπο γνλόηππνπο πνπ βξήθαηε ζην πην πάλσ εξώηεκα ζε 

νκόδπγνπο θαη εηεξόδπγνπο                                                                                  (Μ. 2) 

Οκόδπγνπο Δηεξόδπγνπο 

  

  

  

 

Λ= λεπηά χείλη 
λ= χυμώδη χείλη 
Σ= ζγουρά μαλλιά 
ζ= ίζια μαλλιά  
Μ= μαύρα μάηια 
μ= γαλανά μάηια 
Γ= γαμψή μύηη 
γ= γαλλική μύηη 
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2. Σν ζρήκα δείρλεη κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. 

α) η. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ  ηα  θαηλόκελα Α θαη Β.                         (Μ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α…………………………………             Β……………………………………… 

ηη) Να πεξηγξάςεηε ηη γίλεηαη ζηα θαηλόκελα Α θαη Β.                                          (Μ.3) 

Α………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Β………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….                           

 ηη) Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο Β;                                            ( Μ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………….  

 

β) Ο θαηακήληνο θύθινο  κηαο γπλαίθαο δηαξθεί 32 κέξεο. Η έκκελε ξύζε 

εκθαλίζηεθε ζηηο 10 Μαίνπ. 

 η) Να βξείηε ηελ εκεξνκελία πνπ ε γπλαίθα απηή είρε σνζπιαθηνξξεμία.         (Μ. 1) 

……………………………………………………………………………………….... 

ηη) Να  ππνινγίζεηε ηελ θξίζηκε πεξίνδν απηήο ηεο γπλαίθαο θαη λα εμεγήζεηε ηνπο  

ππνινγηζκνύο ζαο.                                                                                               ( Μ. 3)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 
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ηηη ) Ση είλαη έκκελε ξύζε θαη πόζν δηαξθεί;                                                      (Μ.1,5)   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

 γ) Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζηηο νξκόλεο πνπ δξνπλ ζην γελλεηηθό 

ζύζηεκα  ηεο γπλαίθαο. 

 Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ ηόπν παξαγσγήο θαη ηε δξάζε ηεο θάζε νξκόλεο. 

ΟΡΜΟΝΗ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΡΟΛΟ 

Ωνζπιαθηνηξόπνο      

……………………. 

 

 

 

                                        

                    ( Μ.0,5) 

 

η…………………………………. 

………………………………….. 

ηη…………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

                                           (Μ.2) 

Οηζηξαδηόιε  

……………………. 

 

 

 

                                        

                    ( Μ.0,5)          

 

η…………………………………. 

………………………………….. 

ηη…………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

                                           (Μ.2) 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 
 

 

                                                                                                                      Ο Γηεπζπληήο 

 

 

                                                                                                               Κπξίαθνο  Μπαξξήο  

                                          



ΛΑΝΙΣΔΙΟ ΛΤΚΔΙΟ Β΄                                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2013  

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                          ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 

 

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 οκηώ ( 8 ) ζελίδερ. 

ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απανηηθούν ΟΛΔ οι επωηήζειρ.   

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 5 (πένηε) μονάδερ. 

 

1. α)  Τη νλνκάδνπκε γνληκνπνίεζε;  μον.1 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

β) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε; μον.1 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

γ) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο.  μον.1 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

δ) Τη είλαη ε θξπςνξρία, ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πώο ζεξαπεύεηαη;  μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2. α) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:   μον.2 

 i) θιεξνλνκηθόηεηα: ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................... 

 ii) γνλίδην: ............................................................................................................................................ 

 .............................................................................................................................................................. 

 

β) Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα:  μον.1 

 i) ζηνλ άληξα: ...................................................................................................... 

 ii) ζηε γπλαίθα: ...................................................................................................  

 

γ) Να εμεγήζεηε πνηνπο ραξαθηήξεο νλνκάδνπκε επίθηεηνπο θαη λα δώζεηε δύν παξαδείγκαηα. μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

3. α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ, πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα, κε αξηζκνύο 1 κέρξη 6.  

  μον.3 

1: ...............................................................                   4: ............................................................... 

2: ...............................................................                   5: ............................................................... 

3: ...............................................................                   6: ............................................................... 

 

β)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 5;   μον.1 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

γ)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 1;    μον.1 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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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) i) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ΗΙV (AIDS). μον.1 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ii) Πνηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ πξνζβάιιεη ν ηόο ηνπ AIDS;   μον.1 

 ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

β) Ο ηόο ηνπ AIDS βξίζθεηαη ζηα πγξά ηνπ ζώκαηνο.  Να γξάςεηε δύν πγξά ηνπ ζώκαηνο ζηα  

νπνία βξίζθεηαη ζε:    μον.2 

i) ςειέο ζπγθεληξώζεηο:  1) ................................................... 

 2).................................................... 

ii) ρακειέο ζπγθεληξώζεηο: 1) ................................................... 

 2) ................................................... 

 

γ)  Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο κε ηνπο νπνίνπο απνθεύγεηαη ε πξνζβνιή από  

ηνλ ην ηνπ AIDS.   μον.1 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

δ) Να αλαθέξεηε δύν ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδεη έλαο αζζελήο ηνπ AIDS.    μον.1 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ε) Να αλαθέξεηε ηέζζεξα άιια λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θπξίσο κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή.  μον.2 

 ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ζη) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ην ηέζη Παπαληθνιάνπ, πνηνη πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη κε ην ηέζη απηό θαη πόζν ζπρλά.   μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2. α) Σην πην θάησ ζρήκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 

1 κέρξη 6.  μον.3 

 

1: ……………………………………………. 

2: ……………………………………………. 

3: ……………………………………………. 

4: ……………………………………………. 

5: ……………………………………………. 

6: ……………………………………………. 

 

 

 

β) Αλ ν θαηακήληνο θύθινο θύθινο ηεο γπλαίθαο είλαη 28 κέξεο, πνηεο κέξεο ηνπ θύθινπ είλαη νη 

γόληκεο θαη γηαηί;  Να εμεγήζεηε.  μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

γ)  Από πνύ εθθξίλεηαη θαη πνηνο ν ξόινο ηεο νξκόλεο νηζηξαδηόιεο;  μον.3 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

δ)  Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ πην θάησ όξσλ:   μον.2 

i) σνζπιαθηνξξεμία: ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

ii) έκκελε ξύζε: ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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3. Σην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε δεκηνπξγία δηδύκσλ.   

 

α) Να εξηγήζεηε αλ πξόθεηηαη γηα κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά δίδπκα.  μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ.  μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

γ) Σε πνηα πεξίπησζε δηδύκσλ απνθιείεηαη ηα άηνκα λα είλαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ; Δμεγήζηε. μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

δ)  Τη πεξηέρεη ν ακληαθόο ζάθθνο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ; μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ε)  Τη είλαη ν ηνθεηόο;   μον.2 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε 1 (μία) από ηιρ 2 (δύο) επωηήζειρ.   

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 (δεκαπένηε) μονάδερ.   
 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα,  πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα κε αξηζκνύο 1 κέρξη 8.  μον.4 

 

1: ............................................ 

2: ............................................ 

3: ............................................ 

4: ............................................ 

5: ............................................ 

6: ............................................ 

7: ............................................ 

8: ............................................ 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 5;  μον.1 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

γ)  Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα δξα ε σρξηλνηξόπνο νξκόλε θαη πνην 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο;   μον.2 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

 

δ) i) Να γξάςεηε δύν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άλδξα.  μον.2 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

ii) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ θαη από πνύ 

παξάγεηαη;   μον.2 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  
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ε) Ο πην θάησ πίλαθαο αθνξά ζηηο νξκόλεο ηεο γςναίκαρ. Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  μον.4 

Οξκόλε Τόπνο παξαγσγήο  Απνηειέζκαηα δξάζεο ηεο νξκόλεο  

Ωνζπιαθηνηξόπνο 

(FSH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωρξηλνηξόπνο 

(LH) 
  

Πξνγεζηεξόλε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.  

α) i) Να γξάςεηε ηι είδοςρ κςηηαπική διαίπεζη δείρλεη θαη λα δικαιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Να δώζεηε ηπειρ ιόγνπο.                                               μον.4 

 

............................................................................................   

............................................................................................  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

Απσικό κύηηαπο 
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ii) Πνηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ παξάγνληαη κε απηό ην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο;  μον.1 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

iii) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ζηα ζσκαηηθά θαη πόζα ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα ν 

ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο;  μον.2 

Σσκαηηθά: ........................................................   Γελλεηηθά:............................................................. 

 

β) i) Να γξάςεηε ην ζθνπό, πνπ εμεπεξεηεί ε κείσζε.   μον.2 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

ii) Να γξάςεηε δύν ζθνπνύο, πνπ εμππεξεηεί ε κίησζε. μον.2 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

γ)  Έλαο νξγαληζκόο έρεη ζηα κπτθά ηνπ θύηηαξα 30 ρξσκαηνζώκαηα.   

Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη:  μον.2 

i)  ζηα σάξηά ηνπ: ....................................................................................................... 

ii)  ζην δπγσηό : .......................................................................................................... 

iii)  ζηα λεπξηθά ηνπ θύηηαξα: .................................................................................... 

iv) ζηα ζπεξκαηνδσάξηά ηνπ: ..................................................................................... 

 

δ) Να εμεγήζεηε πνηα θύηηαξα ιέγνληαη απινεηδή θαη πνηα δηπινεηδή;  μον.2 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 Ο Γηεπζπληήο 

  

 

 

 

   ……………… 

 Λνΐδνπ Ισάλλεο 
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ii) Πνηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ παξάγνληαη κε απηό ην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο;  μον.1 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

iii) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ζηα ζσκαηηθά θαη πόζα ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα ν 

ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο;  μον.2 

Σσκαηηθά: ........................................................   Γελλεηηθά:............................................................. 

 

β) i) Να γξάςεηε ην ζθνπό, πνπ εμεπεξεηεί ε κείσζε.   μον.2 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

ii) Να γξάςεηε δύν ζθνπνύο, πνπ εμππεξεηεί ε κίησζε. μον.2 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

γ)  Έλαο νξγαληζκόο έρεη ζηα κπτθά ηνπ θύηηαξα 30 ρξσκαηνζώκαηα.   

Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη:  μον.2 

i)  ζηα σάξηά ηνπ: ....................................................................................................... 

ii)  ζην δπγσηό : .......................................................................................................... 

iii)  ζηα λεπξηθά ηνπ θύηηαξα: .................................................................................... 

iv) ζηα ζπεξκαηνδσάξηά ηνπ: ..................................................................................... 

 

δ) Να εμεγήζεηε πνηα θύηηαξα ιέγνληαη απινεηδή θαη πνηα δηπινεηδή;  μον.2 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

Οη Δηζεγεηέο                            Ο Σπληνληζηήο             Ο Γηεπζπληήο 

  

 

 

 

 

Παπαινΐδνπ Μαιαθηνύ Θενδόηε    Θενθίινπ Κώζηαο, Β.Γ.  Λνΐδνπ Ισάλλεο 

Παπαρξηζηνδνύινπ Μαξία 
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ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ                                χολική Φρονιά 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ 2013 

 

Μάθημα: Υυσιογνωστικά                       Ημερομηνία:27 /05/2013 

Σάξη: Α΄ Ενιαίου Λυκείου                                     Διάρκεια: 1 ώρα 

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 έξι  (6) σελίδες. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: 
Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήςεισ. Κάθε ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 
 

1. α)Να εξθγιςετε τι ςθμαίνουν οι όροι:                                                                                                           (μον.2)                                                                                                                              
  
Ομόλογα χρωμοςϊματα: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αλλθλόμορφα γονίδια: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

β) i.Ποιοι χαρακτιρεσ ονομάηονται επίκτθτοι;                                                                                                  (μον.2)                                                                                            

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ii. Γιατί δεν κλθρονομοφνται οι επίκτθτοι χαρακτιρεσ;                                                                                  (μον. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2.α) Να εξθγιςετε τι ονομάηουμε κλθρονομικότθτα.                                                                                    (μον. 2)                                                                            

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                       
β) Ποιο είναι το κφριο ςυςτατικό των χρωματοςωμάτων;                                                                            (μον. 1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                       
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γ) Να αναφζρετε ποιοι από τουσ  γονότυπουσ : ΓΓ, Γγ, γγ, Αα, ανικουν:                                                    (μον.2)   

    ςε  ομόηυγα άτομα:…………….…………………..……...…………….…….................…. 

    ςε ετερόηυγα άτομα: ……………………………………………………….……............…….                                                                                                                                       

3. α) Τι είναι θ κρυψορχία;                                                                                                                                (μον. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Γιατί είναι απαραίτθτθ θ κεραπεία τθσ;                                                                                                      (μον. 1) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
γ)  Να γράψετε δφο μθχανικά μζςα αντιςφλλθψθσ.                                                                                       (μον. 2) 
 
 i: …………………………………………………………………………………….. 

 ii: ……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄: 
Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύο (2) από ηις ηρεις (3) ερωηήζεις. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδες.  

 
1. 
 α) Να ονομάςετε τα μζρθ Α - Ε ςτο παρακάτω ςχιμα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ.     (μον. 4)            

 
 
β) Τι ονομάηουμε ζμμθνθ ρφςθ;                                                                                                                         (μον. 2) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Α : ……………………………...................... 
 
Β: ……………………………….................... 
 
Γ:  ……………………………….................... 
 
Δ:  ………………………………................... 
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γ) Να εξθγιςετε πϊσ δθμιουργοφνται τα διηυγωτικά δίδυμα και ποια θ ςχζςθ ομοιότθτασ μεταξφ τουσ; 
                                                                                                                                                                                   (μον.3) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
δ) Να γράψετε δφο δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου τθσ γυναίκασ;                                         (μον. 1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.α) Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ που αφοροφν τα χρωμοςϊματα.                                     (μον.4)                                   
 

 Σε ποιο μζροσ του κυττάρου βρίςκονται; ………………………………………………………………………………………. 

 Ποιοσ είναι ο αρικμόσ τουσ ςτον άνκρωπο; ………………………………………………………………………………….. 

 Πόςα αυτοςωματικά χρωματοςϊματα ζχει ο άνκρωποσ;    ………………………………………………………….. 

 Ποια είναι τα φυλετικά χρωματοςϊματα ςτον άντρα;  ………………………………………………………………… 

 

 

β) Ζνασ ομόηυγοσ μαφροσ γάτοσ διαςταυρϊνεται με ζνα ομόηυγο καφζ γάτο.  Ζςτω ότι το γονίδιο για το 

μαφρο χρϊμα ςυμβολίηεται με Μ και το γονίδιο για το καφζ χρϊμα ςυμβολίηεται με μ. 

 

i.  Να γίνει θ πιο πάνω διαςταφρωςθ.                                                                                                                  (μον. 3) 
 
Ρ: 
 
 
Γαμζτεσ: 
 
 
F: 
 
ii. Τι χρϊμα ζχουν οι πιο κάτω γονότυποι;                                                                                                       (μον. 2) 
 
     ΜΜ:   ……………………………………………    Μμ: ............................................. 
 
ii.  Ποιοσ ο γονότυποσ του καφζ χρϊματοσ;   ……………………………………………..                                            (μον. 1)                                                          
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3.α)  Τι   αντιπροςωπεφουν  οι  αρικμοί  1 - 9  ςτο  πιο  κάτω  ςχεδιάγραμμα  του  γεννθτικοφ  ςυςτιματοσ  

του  άντρα;                                                                                                                                                             (μον. 4)                                                                                                                                                                                   

 
 

 

             

           1: ………………………….. 

            2: ………………………….. 

            3: ………………………….. 

            4: ………………………….. 

            5: ………………………….. 

            6: ………………………….. 

            7: ………………………….. 

            8: …………………………..        

 

 

 
β)  Να  γράψετε  δφο  μζρθ  του  γεννθτικοφ  ςυςτιματοσ  του  άντρα, που  εκκρίνουν  κρεπτικζσ  ουςίεσ, 
εμπλουτίηοντασ  τα  ςπερματοηωάρια  κατά  τθν  πορεία  τουσ  ςε  αυτό.                                                (μον. 2)                                                                       
     
  (i)    .................................................                                 (ii)   ....................................................  
                         
 
γ) Να   ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ.                                                                                              (μον. 4)  
 

 Ορμόνθ υπεφκυνθ για τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά ςτον άντρα  ………………………………… 

 Αποτελεί κοινι ζξοδο οφρων και ςπζρματοσ  …………………………….. 

 Εκεί γίνεται προςωρινι αποκικευςθ ςπερματοηωαρίων ……………………………….. 

 Όργανα που παράγουν ςπερματοηωάρια …………………………… 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: 
Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε μια (1) από ηις δύο (2) ερωηήζεις. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με  δεκαπένηε (15) μονάδες.  

 
1.  
α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχιμα.                                                                            (μον. 4) 
 

 

 
 
 
1: ……………………………………………………… 
 
2 : …………………………………………………….. 
 
3: ………………………………………………………. 
 
4: ……………………………………………………… 

 
β)  Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ που αφοροφν το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ. (μον. 4) 
 

 Ο καταμινιοσ κφκλοσ τθσ γυναίκασ ρυκμίηεται από ουςίεσ που απελευκερϊνονται ςτο αίμα τθσ και 

ονομάηονται ……………………………… 

 Η διαδικαςία τθσ γονιμοποίθςθσ γίνεται …………………….. 

 Το ςπερματοηωάριο ςτο ςϊμα τθσ γυναίκασ ηει ………………………. 

 Το ωάριο μετά τθν απελευκζρωςθ του από το ωοκυλάκιο ηει …………………… 

 
γ) Σε ποιο μζροσ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται:                                                          (μον. 2) 
 

 θ απελευκζρωςθ του ωαρίου: ……………………………………………………… 

 θ ανάπτυξθ του εμβρφου: ……………………………………………………… 

δ)  Ο Ιωάννθσ και θ Ειρινθ είναι δίδυμα αδζλφια.                                                                                         (μον. 3)   
 
Σε ποια κατθγορία διδφμων ανικουν;............................................................................................................... 

 
Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο δθμιουργοφνται τα δίδυμα αυτά.  
 
............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................   

ε) Να εξθγιςετε τι είναι θ φίμωςθ.                                                                                                                   (μον. 2) 
............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 



 

6 

 

2.  «Από τθ διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου άςπρου (ΑΑ) ποντικοφ με ζνα ομόηυγο μαφρο (ΜΜ) ποντικό 

προζκυψαν ςτθν F1 γκρίηοι ποντικοί ςε ποςοςτό 100%.» 

α) Να αναφζρετε ποιο είναι το είδοσ κλθρονομικότθτασ που ιςχφει ςτθν περίπτωςθ του χρϊματοσ  του 

τριχϊματοσ του ποντικοφ ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ.                                                                       (μον. 2)                                                      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................           

 

β)   Να διαβάςετε προςεκτικά το πιο κάτω κείμενο και να ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά. 

Η Ευρυδίκθ είναι ςυμμακιτρια μασ.  Ζχει κοντά μαφρα μαλλιά και πράςινα μάτια.  Είναι ψθλι και 

αδφνατθ.  Πζρςι το καλοκαίρι χτφπθςε και ζχει μία ουλι ςτο πρόςωπο…                                         (μον. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Κληρονομικά χαρακτηριςτικά                                      Επίκτητα χαρακτηριςτικά 

    1: .................................................                                  2: ................................................. 

    3: .................................................                                  4: ................................................. 

 
γ) Να γράψετε τον πρϊτο Νόμο τθσ Ομοιομορφίασ του Μζντελ.                                                               (μον. 3)                                                                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Πόςα χρωματοςϊματα ζχουν ςτον άνκρωπο:                                                                                            (μον. 2) 

 τα μυϊκά του κφτταρα :...................................... 

 τα  ςπερματοηωάριά του  :.....................................                                        

ε)  Να ςυμπλθρϊςετε με ΝΑΙ ι ΟΧΙ τον παρακάτω πίνακα που αφορά τθν κυτταρικι διαίρεςθ.       (μον. 4)                                                                    
 

 Μίτωςθ Μείωςθ 

Παραγωγι δφο κυγατρικϊν 
κυττάρων 

  

Παραγωγι γαμετϊν   

Περιλαμβάνει δφο κυτταρικζσ 
διαιρζςεισ 

  

Παράγει κφτταρα για αναπλιρωςθ 
των φκορϊν 

  

 
 
 
 
 
  Οι ειζηγηηές                                                                            H Διεσθύνηρια 
 
 
Μαρκίδοσ Μαργαρίτα Β.Δ                 Μαρία Θεοφάνοσς 

Παπανικόλας Νικόλας 
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ΛΛΤΤΚΚΔΔΙΙΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΤΤ  ΠΠΤΤΡΡΙΙΓΓΩΩΝΝΑΑ                                           Υ0ΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ                                  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2013 

ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ                                 ΩΡΑ: 10:45 - 12:45 

                                                                                                    
ΒΑΘΜΟ: ……………………... 

                                                           

 
 

    ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………….ΣΜΗΜΑ : ……ΑΡ:….. 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Σο παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, B, Γ και  

βαθμολογείηαι με 50 μονάδερ. 

Οι απανηήζειρ να γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο ηο οποίο θα επιζηπαθεί ζηο ηέλορ ηηρ 

εξέηαζηρ. 

Να γπάθεηε μόνο με μπλε πένα. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 9 ζελίδερ.                                              
                                                                                    

                                                     

ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ, 1,2,3. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. 

 

 Δπώηηζη 1 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1κέρξη  

     6 ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα.                              (Μ.3) 

 

                                                                                                                              
     1…………………………………………. 

     2…………………………………………. 

     3…………………………………………. 

     4…………………………………………. 

     5…………………………………………. 

     6................................................................. 

                                                                                                        
β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν:    

                                                                                                                                   (Μ.2) 

      i. Παξάγνληαη ηα σάξηα.……………………………………….. 

      ii. Γίλεηαη θπζηνινγηθά ε γνληκνπνίεζε……………………….. 

      iii. Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν…………………………………… 

      iv. Γίλεηαη παξαγσγή νξκνλώλ………………………………… 
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Δπώηηζη 2 

α. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηα ρξσκαηνζώκαηα.                     (Μ.4) 

 

     i. Σε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη; ………………………………… ……….        

 

     ii. Από πνηα ρεκηθή  νπζία  απνηεινύληαη;……………………………………………           

 

     iii. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο ζηα αλζξώπηλα ζπεξκαηνδσάξηα; ……………………                        

     iv. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο ηνπ αλζξώπνπ;………….. 

 

β. Αλ έλα σάξην κε θπιεηηθό ρξσκαηόζσκα Φ,  γνληκνπνηεζεί από  έλα 

     ζπεξκαηνδσάξην κε θπιεηηθό ρξσκαηόζσκα Υ, πνην ζα είλαη ην θύιν ηνπ     

     παηδηνύ πνπ ζα πξνθύςεη; ……………….                                                           (Μ.1)                                                                                             

  

 

Δπώηηζη 3 

Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην σάξην  θαη ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ 

 αλζξώπνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α- Ε  ζην ζρεδηάγξακκα.                                        (Μ.1,5)                                                                                         

                               

    Α …………………………                                        Γ ………………………………. 

    Β …………………………                                        Δ ………………………………. 

    Γ………………………….                                        Ε ………………………………. 

 

 

 

 

β. Γηαηί ην ζπεξκαηνδσάξην έρεη κεγάιν αξηζκό κηηνρνλδξίσλ;                           (Μ.1,5) 

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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γ. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ.                       (Μ.2) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Να απανηήζεηε μόνο ζε ΓΤΟ από ηιρ ηπειρ επωηήζειρ. 

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 

 

α. Σην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε.  

 

  i.   Τη είδνπο είλαη; Μίησζε ή κείσζε; 

        Γώζηε έλα ιόγν γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                          

                                                                                           (Μ.1,5) 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

 

ii.  Να δώζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη απηό ην 

      είδνο ηεο  θπηηαξηθήο  δηαίξεζεο.                           

                                                                                              (Μ.2) 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

iii. Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κίησζεο θαη ηεο 

      κείσζεο ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                                     (M.3)                                                                                                                      

                                                                                                                 

     

 

 

 

ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

1. 

 

1. 

2. 

 

2. 

3. 

 

3. 
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β. Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ πήξακε 99 θπηά κε ιεπθά άλζε, 202 θπηά κε 

     ξνδ άλζε θαη 97 θπηά κε θόθθηλα άλζε.  

      i.   Nα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα δείμεηε κε 

           δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα.                                                                  (Μ.2,5) 

           (Κ: γνλίδην γηα ην θόθθηλν ρξώκα άλζνπο ,  Λ: γνλίδην γηα ην ιεπθό ρξώκα  

             άλζνπο) 

      ……………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………… 

 

     ii. Τη είδνπο θιεξνλνκηθόηεηα έρνπκε ζην πην πάλσ παξάδεηγκα;                      (M.1) 

    ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                           

 

Δπώηηζη 2 

 

 α. Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλαο ηξόπνο δεκηνπξγίαο δηδύκσλ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ησλ δηδύκσλ πνπ πξνθύπηνπλ.                                  (Μ.0,5) 

    ………………………………………………………….. 

                                                                                                                    

    

    ii. Με βάζε ηελ εηθόλα λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απηώλ ησλ  

         δηδύκσλ.                                                                                                         (Μ.2)                                                                                                                                                

   ………………………………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………………………………... 
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β.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4 ζην  

     ζρήκα.                                           (Μ.2) 

    1. ……………………………………. 

    2. ……………………………………. 

    3. ……………………………………. 

    4. ……………………………………. 

                                                                      

 

 

γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ;  

                                                            (Μ.1) 
 

.................................................................................................................................…….

...................................................................................................................... …………... 

 

δ. Δίλαη γλσζηό όηη αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην έκβξπν γίλεηαη αληαιιαγή νπζηώλ 

    ρσξίο λα αλακεηγλύεηαη ην αίκα εκβξύνπ θαη κεηέξαο. 

    

    i. Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπλέβαηλε ζην έκβξπν αλ γηλόηαλ αλάκεημε ηνπ αίκαηνο ηνπ, 

       κε ην αίκα ηεο κεηέξαο.                                                                                (Μ.1,5) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

   ii. Πνηεο νπζίεο αληαιιάζζνληαη κεηαμύ κεηέξαο θαη εκβξύνπ;                         (Μ.2) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ε. Να γξάςεηε δύν ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα 

    γπλαίθα.                                                                                                              (Μ.1) 

………………………………………………………………………………………….. 
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Δπώηηζη 3 

 

 Πην θάησ θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

 

α. Τη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 έσο 7;  (Μ.3,5 ) 

 

 
1. …………………….         5…………………………                     

            

  

2………………………        6………………………… 

 

 

3………………………        7………………………… 

                     

 

4. ……………………. 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

     β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηδηδπκίδαο;                                                              (Μ.1,5) 

 

.......................................................................................................................................... 

 

γ. Να νλνκάζεηε δύν πγξά πνπ εμέξρνληαη από ηελ νπξήζξα.                                (Μ.1)  

 

.....................................................................................................................……………. 

 

 

δ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη πώο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί .                                                                        

                                                                                                                                 (Μ.2) 

.......................................................................................................................…………..

………………………………………………………………………………………….. 

..............................................................…………………………………………………  

..................................................................................................................................................... 

ε. Πνηα νξκόλε  ζηνλ άληξα είλαη  ππεύζπλε:                                                        (Μ.1) 

i.   Γηα ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ;………………………………………… 

      ii.   Γηα ηελ παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο; …………………………………………… 

 

ζη.  Να νλνκάζεηε ηέζζεξα ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.                        (Μ.1) 

      ……………………………………………………………………………………… 

ΣΔΛΟ Β΄ ΜΔΡΟΤ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Να απανηήζεηε μόνο ζε ΜΙΑ από ηιρ δύο επωηήζειρ. Κάθε ζωζηή 

απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 

Τν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη  

 ηνκή αλζξώπηλεο σνζήθεο. 

α. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία Α θαη ην 

     κέξνο Β. 

 

     Α………………………………       

     Β……………………………… 

                                                (Μ.1) 

β. Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ηε                            Α 

     δηαδηθαζία Α; 

     ………………………………...                                                     

                                                (Μ.Ο,5)                                   

      

 γ. Να δώζεηε έλα ξόιν ηνπ σνζπιαθίνπ.                                                                (M.1)                                                           

 ......................................................................................………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε  πνπ παξάγεη ην κέξνο Β ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα θαη 

    λα γξάςεηε δύν δξάζεηο ηεο νξκόλεο απηήο.                                                      (Μ.2,5) 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

             

                                                                                  

ε.  Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ν 

     θαηακήληνο θύθινο κηαο γπλαίθαο. 

     i. Πνηα κέξα ηνπ θύθινπ αξρίδεη ε 

        έκκελε ξύζε;                                        (Μ.1) 

     .......................................................................... 

     ii. Τη είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζεο κέξεο 

         δηαξθεί;                                                (Μ.3) 

     ……………………………………………….. 

     ……………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………… 

                                                  

    iii. Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ δηαγξάκκαηνο λα γξάςεηε πνηεο κέξεο απνηεινύλ 

          ηελ θξίζηκε πεξίνδν.                                                                                        (Μ.1) 

     ........................................................................................................................................ 
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 iv. Να εμεγήζεηε γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ εκεξώλ κπνξεί λα γίλεη ε  

 γνληκνπνίεζε.                                                                                                      (Μ.3)                                                                                                   
……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ζη. Να γξάςεηε ηε δξάζε ηεο ηεζηνζηεξόλεο νξκόλεο ζηνλ άληξα.                        (Μ.2) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Δπώηηζη 2                                                                                                                                                
α. Σηα θνπλέιηα ην γνλίδην γηα ην μακπύ ηπίσωμα Μ, είλαη επηθξαηέο ζε ζρέζε κε ην 

    αιιειόκνξθν ηνπ μ, πος ελέγσει ηο κονηό ηπίσωμα (ππνιεηπόκελν γνλίδην).  

    i. Να δηαζηαπξώζεηε έλα νκόδπγν θνπλέιη κε καθξύ ηξίρσκα, κε έλα θνπλέιη κε  

       θνληό ηξίρσκα θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηα.                                           (Μ.2) 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

        

     ii. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Να δώζεηε ηνλ  

         νξηζκό ηνπ.                                                                                                  (Μ.2,5) 

     ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………. 

    iii. Να δηαζηαπξώζεηε δύν εηεξόδπγα  θνπλέιηα  ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F1) 

          κεηαμύ ηνπο θαη λα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηα.                                              (M.3) 

     ……………………………………………………………………………………....... 

     ……………………………………………………………………………………....... 

     ………………………………………………………………………………………... 

     ………………………………………………………………………………………... 

      iv. Να δώζεηε ηε θαηλνηππηθή θαη ηε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ  ηεο   

           δεύηεξεο  ζπγαηξηθήο γεληάο (F2).                                                                 (Μ.2) 

      ……………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………….. 
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β. Οη εηθόλεο Α θαη Β απεηθνλίδνπλ μέπορ από ηα 23 δεύγε ησλ ρξσκαηνζσκάησλ  

    ζηα θύηηαξα ελόο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο. 

 

   i. Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζηα δεύγε 17-22 

      θαη πώο ηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ δεύγνπο 23;        (M.1) 

      ………………………………………………................ 

      ...............……………………………….........................  

 

   ii. Πνηα εηθόλα αληηζηνηρεί ζηνλ άληξα, πνηα ζηε  

        γπλαίθα θαη γηαηί;                                                 (M.2) 

      ………………………………………………................. 

      …………………………………………………………. 

      …………………………………………………………. 

      ………………………………………………………….    

                                                                                        

    Α                         Β 

                 

iii. Από ηα δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθόλεο Α θαη Β, δώζηε 

     έλα παξάδεηγκα δεύγνπο πνπ δεν είναι ομόλογα θαη γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα λα  

     δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                   (M.2,5) 

………………………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………………....................  

…………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΔΛΟ Γ΄ ΜΔΡΟΤ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Η Γιεςθύνηπια 

                                       

                                                                                                               ............................. 

                                                                                                              Κάηηα Γεσξγηάδνπ 

 

 

 

Α 
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Οι Διζηγηηέρ                                Η ςνηονίζηπια                               Η Γιεςθύνηπια 

 

 ............................                       .................................                          ............................. 

 Δηξήλε Γεσξγίνπ                       Νενθύηα Δπαγγέινπ                         Κάηηα Γεσξγηάδνπ   

  

 ............................. 

Νηθνιέηηα Νηθνιαΐδνπ                                                                   

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%85&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bookpress.gr%2Fsinenteuxeis%2Fellines%2Fsofia-nikolaidou&ei=hvOcUauICYil4ASSqoGgCg&usg=AFQjCNGs_OO_a-aldyT28ay-5IFnUSQ0TA&bvm=bv.46751780,d.bGE


 

 

ΛΤΚΔΙΟ ΛΙΝΟΠΔΣΡΑ -  ΛΔΜΔΟ                                            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-13      
 

         ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 

                    Μάθημα: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ/ΦΗΜΔΙΑ  
 

Ηκεξνκελία: 22 / 5 / 2013                               Γηάξθεηα εμέηαζεο:  2 ώξεο 

 

Τάμε: Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ                                    Τκήκα: A..... 

 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: .................................................................. 

 

Βαζκόο:..........................     Υπνγξαθή θαζεγεηή.......................................  

 
 

 

ΟΓΗΓΙΔ: 

Σο δοκίμιο βαθμολογείηαι με 50 μονάδερ. 

Οι απανηήζειρ να δοθούν πάνω ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο, ηο οποίο θα επιζηπαθεί 

ζηο ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ. Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

Σο δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ. 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: 

Αποηελείηαι από 3 (ηπειρ) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 5 (πένηε) μονάδερ. 

 

1. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηoλ θαξπόηππν (ρξσκαηνζώκαηα) ελόο αλζξώπνπ. 

α. Να γξάςεηε ην θύιν ηνπ αλζξώπνπ απηνύ    

    δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο.                  (κ.2) 

 

...........................................................................................     

 

........................................................................................... 

 

........................................................................................... 

 

 

β. Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε:           

     i. απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα;                 (κ.1,5) 

                

    ...................................................................................................................................... 

 

    ...................................................................................................................................... 

 

    ii. νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα;              (κ.1,5) 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 
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2α. Να γξάςεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ν ηόο HIV   

      (Aids).                    (κ.2) 

 

     i. …………...........…….……………...…  ii. …....………………………………...  

 

   iii. …………...........…….……………...… iv. …....………………………………...  

 

  β. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ αζζελείο κε Aids.   (κ.2) 

 

     i. …………...........…….……………...…  ii. …....………………………………...  

 

   iii. …………...........…….……………...… iv. …....………………………………...  

 

  γ. Να νλνκάζεηε δύν άιια ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα.                        (κ.1)  

 

     i. …………...........…….……………...…  ii. …....………………………………...  

 

 

3. Οη πην θάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

    α. Από πνηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα γίλεηαη ν εκπινπηηζκόο    

        ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ κε εθθξίκαηα πινύζηα ζε ιέθηζν θαη άιιεο ζξεπηηθέο     

        νπζίεο;                      (κ.2) 

             

     i. …………...........…….……………...…  ii. …....………………………………...  

 

   iii. …………...........…….……………...… iv. …....………………………………...  

 

 

    β. Τη είλαη ε θίκσζε θαη πώο αληηκεησπίδεηαη;            (κ.1,5) 

 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

 

    γ. Πνηα δξάζε έρεη ε νξκόλε ηεζηνζηεξόλε;                         (κ.1,5) 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Αποηελείηαι από 3 (ηπειρ) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε 2 (δύο) από ηιρ 3 

(ηπειρ) επωηήζειρ. Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 (δέκα) μονάδερ. 

 

1. Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο καύξνπ (Μ) κε έλα άζπξν θνπλέιη (κ), πξνέθπςαλ ζηελ 

    πξώηε ζπγαηξηθή γελεά (F1), κόλν καύξα θνπλειάθηα. 

 

  α. Τη είδνπο γνλίδηα ειέγρνπλ ην ρξώκα ζην θνπλέιη;             (κ.1) 

 

    ...................................................................................................................................... 

 

  β. Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα δνζεί ν γνλόηππνο ησλ αηόκσλ ζηελ F1  

      γελεά.                     (κ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  γ. Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν θνπλειηώλ ηεο F1 γελεάο.           (κ.2) 

 

 

 

 

 

     

 

 

  δ. Να γξάςεηε ηε θαηλνηππηθή θαζώο θαη ηε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ  

      ζηελ F2 γελεά.                  (κ.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ε. Πνην λόκν ηνπ Mendel επηβεβαηώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ F2 γελεά;  

      Να δηαηππώζεηε ην λόκν απηό.                           (κ.2) 

 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 
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2. Οη πην θάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ θύεζε θαη ηνλ ηνθεηό. 

    α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ δείρλεη έλα από ηα      

        πξώηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ εκβξύνπ.                 (κ.4) 

 

     

      1. ...................................... 

      2. ...................................... 

      3. ...................................... 

      4. ...................................... 

       

                                       

   β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ ζάθνπ;               (κ.2) 

     ...…………………………………………………………………………………...... 

     ...…………………………………………………………………………………...... 

     ...…………………………………………………………………………………...... 

 

   γ. Πόηε θαη γηα πνην ιόγν ελεξγνπνηνύληαη γηα πξώηε θνξά νη πλεύκνλεο ζην   

       λενγέλλεην;                   (κ.2) 

     ...…………………………………………………………………………………...... 

     ...…………………………………………………………………………………...... 

     ...…………………………………………………………………………………...... 

 

   δ. Πνηά είλαη ε ζεκαζία ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ γηα ην λενγέλλεην;                  (κ.2) 

       i. ..……....………………………………………………………………………...... 

       ii. .........…………………………………………………………………………...... 

 

 

3α. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνπλ άηνκα κε β-κεζνγεηαθή   

      αλαηκία.                   (κ.4) 

           

       i.  ............................................................  ii.  ...........................................................  

      iii.  ........................................................... iv. ............................................................  

 

  β. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνληαη ηα ζπκπηώκαηα πνπ   

      εκθαλίδνπλ άηνκα κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία.              (κ.2) 

 

      i. .......……………………………………………………………………………...... 

     ii. .......……………………………………………………………………………...... 
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γ. Τα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Κύπξν παξαηεξείηαη ζαθήο κείσζε ησλ γελλήζεσλ   

      παηδηώλ κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία. Πνύ απνδίδεηε ην γεγνλόο απηό;              (κ.2) 

 

      i. .........…………………………………………………………………………........ 

     ii. ........……………………………………………………………………………..... 

 

δ. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία από παηέξα    

    πνπ έρεη ην ζηίγκα θαη κεηέξα πνπ είλαη αζζελήο κε β-κεζνγεηαθή αλαηκία;  

    Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.                            (κ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε 1 (μία) από ηιρ 2 (δύο) επωηήζειρ. 

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 (δεκαπένηε) μονάδερ. 

 

1α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νκάδεο αίκαηνο.  

          (κ.4)  

ΟΜΑΓΑ ΑΙΜΑΣΟ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΓΟΝΑ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΔ 

  Κακία 

Α   

  αληη-Α 

 Καλέλα  

 

 

   β. Γηαηί ε νκάδα ΑΒ ραξαθηεξίδεηαη σο παλδέθηεο; Να δώζεηε ηηο απαξαίηεηεο   

       εμεγήζεηο.                  (κ.2,5) 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

 

   γ. Πώο εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη άηνκν νκάδαο Ο (παλδόηεο) κπνξεί λα δώζεη αίκα   

       ζε άηνκα όισλ ησλ νκάδσλ;                                (κ.2,5) 

   ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 
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δ. Ο Γηώξγνο αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο Β θαη ε γπλαίθα ηνπ επίζεο αλήθεη  

    ζηελ νκάδα αίκαηνο Β. Μαδί απέθηεζαλ έλα παηδί νκάδαο αίκαηνο Ο.  

    Ο Γηώξγνο ππνςηάδεηαη όηη ην παηδί δελ είλαη δηθό ηνπ. Δίλαη δηθαηνινγεκέλεο   

    νη ππνςίεο ηνπ Γηώξγνπ; Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.                        (κ.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. Μηα νηθνγέλεηα έρεη 4 παηδηά, ηνλ Κσλζηαληίλν, ηελ Άλλα, ηελ Αιεμία θαη ηνλ  

    Αληξέα, πνπ έρνπλ ηηο αθόινπζεο νκάδεο αίκαηνο, αληίζηνηρα: Α, Β, ΑΒ θαη Ο.   

    Πνηνη είλαη νη πηζαλνί γνλόηππνη ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ηνπο; Να γίλεη ε   

    ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.                  (κ.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ δείρλεη ηα κέξε ηνπ    

       γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                  (κ.6) 

 

      1. ...................................... 

      2. ...................................... 

      3. ...................................... 

      4....................................... 

      5. ..................................... 

      6. ...................................... 

                                                 

  β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νηζηξαδηόιεο θαη ηεο πξνγεζηεξόλεο θαηά ηε δηάξθεηα    

      ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ζηε γπλαίθα;                  (κ.2) 

 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 
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γ.  Να αλαθέξεηε ηε δξάζε ησλ πην θάησ νξκνλώλ ζηε γπλαίθα.               

 

     i. σνζπιαθηνηξόπνο: ……………………………………………………...    (κ.1,5) 

        ….........…………………………………………………………………………..... 

        ….........…………………………………………………………………………..... 

 

    ii. σρξηλνηξόπνο: ………………………………………………………….     (κ.1,5) 

        .........……………………………………………………………………………..... 

        ….........…………………………………………………………………………..... 

  
δ. Τη είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο θαη πώο απηή ππνινγίδεηαη;               (κ.2) 

 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

 

ε. Τη είλαη ε εκκελόπαπζε θαη πόηε πεξίπνπ ζπκβαίλεη ζηε δσή κηαο γπλαίθαο;   (κ.2) 

 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 

 

 

 

  

     Οι Διζηγηηέρ                 Η ςνηονίζηπια                        Ο Γιεςθςνηήρ 

      

 

...................................             ....…………………..                 ................................. 

Νικόλαρ Παπανικόλαρ      Ανδπούλα Υαπαλάμποςρ             Γιώπγορ Ιωζηθίδηρ 

 

....................................               

Ανδπέαρ οθοκλέοςρ 

 

....................................               

Κοπίνα κοςπίδος                                        
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ΛΤΚΔΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΔΩ  
 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-13 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 
 Τάξη Α΄ 

Ηκεξνκελία: 03/06/13 Βαζκόο:  
 

………………………………………………………………..………… 

Ώξα: 7:30-9.30 π.κ. Οινγξάθσο:  
 

…………………………………………………………….……………
… 

   
Τπνγξαθή:  

 

…………………………………………………………………………
… 

 

 
Ονομαηεπώνςμο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Τμήμα: 

 
 

 
 
………………………………… 

 
 

Οδεγίεο: 
1. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ 
2. Γελ επηηξέπεηαη  λα γξάθεηε κε κνιύβη παξά κόλν κε κπιε πέλλα 
3. Γελ επηηξέπεηαη λα δαλείδεζηε νηηδήπνηε από ζπκκαζεηέο ζαο 
4. Καηνρή θηλεηνύ ηειεθώλνπ = δνιίεπζε 
5.To εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη ζπλνιηθά από εννιά ζειίδεο  

 

ΜΕΡΟΣ Α: 15 Μονάδερ 

Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

1. α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην έκβξπν κέζα ζην ζώκα ηεο κεηέξαο ηνπ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 

κέξε (1-5) πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.               (Mνλ. 2.5) 

 

 β) Να γξάςεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ν πιαθνύληαο.      (Mνλ. 1.5) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
γ) Να νλνκάζεηε δπν νπζίεο πνπ είλαη βιαβεξέο γηα ην έκβξπν θαη ηηο νπνίεο ε έγθπνο πξέπεη λα  
απνθεύγεη.              (Mνλ. 1) 
 
……..………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3………………………………………….. 

4………………………………………….. 

5………………………………………….. 
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2. α) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα αλζξώπηλν σάξην. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 
κέρξη 4.                                                                       (Μνλ. 2)  

 

β) Να γξάςεηε πόζε είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ σαξίνπ.         (Μνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) ε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγείηαη ην δπγσηό;  (Μνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

 

δ) Πόζα ζπεξκαηνδσάξηα κπνξνύλ λα γνληκνπνηήζνπλ έλα σάξην;    (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη δύν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα ελόο αηόκνπ.  

    

α) Να αλαθέξεηε όια ηα δεύγε ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην πην πάλσ 

ζρήκα.              (Μνλ. 3) 

………………………………………………………………………………………………………… 

β) Να νλνκάζεηε ην γνλόηππν ηνπ εηεξόδπγνπ ραξαθηήξα απηνύ ηνπ αηόκνπ.       (Μνλ. 0.5) 

………………………………….         

γ) Να γξάςεηε ηνλ θαηλόηππν ηνπ πην πάλσ αηόκνπ γηα όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαίλνληαη ζηα ρξσκαηνζώκαηα ηνπ.       (Μνλ. 1.5) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΕΛΟΣ Α´ ΜΕΡΟΥΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3………………………………………….. 

4………………………………………….. 

Κ: καστανά μάτια  

κ: πράσινα μάτια 

Σ: σγουρά μαλλιά 

σ: ίσια μαλλιά  

Μ: μεγάλα μάτια 

μ: μικρά μάτια 
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ΜΕΡΟΣ Β: 20 Μονάδερ 

Να απανηήζεηε μόνο ζε δύο (2) από ηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. Κάθε ζωζηή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ. 

1. α) Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα 

κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.          (Mνλ. 3) 

 

β) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ζην νπνίν παξάγνληαη ηα σάξηα.             (Μνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

γ) i) Να γξάςεηε ηξία (3) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.  

                            (Μνλ. 1.5) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ηελ εκθάληζε απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ;    (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………… 

δ) i) Να εμεγήζεηε ην θαηλόκελν ηεο έκκελεο ξύζεο.    (Μνλ. 1.5) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Πόζεο κέξεο δηαξθεί ζπλήζσο;       (Μνλ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

ε) i) Πνηα είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο ζε έλα θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ κηαο γπλαίθαο;   

               (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 ii) Γηαηί νλνκάδεηαη θξίζηκε πεξίνδνο;         (Μνλ. 1) 

 …………………………………………………………………………………………………………

  

 

 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3………………………………………….. 

4………………………………………….. 

5………………………………………….. 

6………………………………………….. 
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2. α) Να γξάςεηε ηξία ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ζύθηιε ζηνλ άλζξσπν. 

    (Μνλ. 1.5)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

β) i) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηεο Ηπαηίηηδαο Β.  

           (Μνλ. 2)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ii) Πνηα θύηηαξα πξνζβάιιεη ν ηόο ηεο Ηπαηίηηδαο Β         (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο/πξνθύιαμεο από ηνλ ηό ηεο Ηπαηίηηδαο Β.  

  (Μνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

γ) i) Να γξάςεηε ηξία  πγξά ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζηα νπνία κπνξεί λα βξεζεί ν ηόο 

HIV (AIDS) ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο.                 (Μνλ. 1.5)  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii) Να αλαθέξεηε κία νκνηόηεηα θαη κία δηαθνξά ηνπ θνξέα θαη ηνπ αζζελή ηνπ AIDS.  

   (Μνλ. 2) 

 

Οκνηόηεηα: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

Γηαθνξά: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

δ) Πνηα κέζνδνο αληηζύιιεςεο καο πξνζηαηεύεη θαη από ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα  

λνζήκαηα;           (Μνλ. 1) 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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3. α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηνπο δύν ηξόπνπο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ ελόο 

νξγαληζκνύ.  

 

 

i) Να νλνκάζεηε ηηο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο Α θαη Β.        (Μνλ. 1)  

      Α: ................................................................           Β: ….......................................................... 

     ii) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ Α θαη Β.               (Μνλ. 2) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

    iii) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα;  

                              (Μνλ. 0.5) 

............................................................................................................................................................. 

β) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη έλαο άλζξσπνο ζηα πην θάησ θύηηαξα:                (Mνλ. 1.5) 

           i) σάξηα: …………….………………………………………… 

           ii) δπγσηό: …………………………………………………….. 

           iii) θύηηαξα ηεο θαξδίαο: …………………………………….. 

 

γ) Μηα άζπξε αγειάδα δηαζηαπξώζεθε κε έλα καύξν ηαύξν θαη νη απόγνλνί ηνπο (πξώηε 

ζπγαηξηθή γελεά) ήηαλ όινη θειηδσηνί δει. κε θειίδεο άζπξεο θαη καύξεο.  

  i) Να ζπκβνιίζεηε ην γνλίδην γηα ην καύξν θαη γηα ην άζπξν ρξώκα δέξκαηνο.     (Μνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  ii) Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε;                      (Μνλ. 0.5)  

............................................................................................................................................................. 

 

     Κπηηαξηθή δηαίξεζε  Α           Αξρηθό θύηηαξν          Κπηηαξηθή δηαίξεζε Β 
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iii) Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.                (Μνλ. 2)   

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

iv)  Να γξάςεηε πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζε ζαο.                             (Μνλ. 1.5)  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ΤΕΛΟΣ Β´ ΜΕΡΟΥΣ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΜΕΡΟΣ Γ: 15 Μονάδερ 
Να απανηήζεηε μόνο ζε ΜΙΑ από ηιρ δύο επωηήζειρ. 
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ. 

1. α) Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα 

κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-8.                     (Μνλ. 4) 

   

 

 

1……………………………………..………..……. 

2……………………………………………….…….. 

3…………………………………………….……….. 

4…………………………………………...……….. 

5…………………………………………...……….. 

6…………………………………………...……….. 

7…………………………………………...……….. 

8…………………………………………...……….. 
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β) i) Να γξάςεηε δύν αδέλεο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα. 

                         (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  ii) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ εθθξηκάησλ;         (Μνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 γ) i) Να αλαθέξεηε δύν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ηνπ άληξα.                   (Μνλ. 1) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   ii) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ;        (Μνλ. 0.5)  

………………………………………………………………………………………………………………… 

  iii) Από πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγεηαη απηή νξκόλε;            (Μνλ. 0.5) 

............................................................................................................................................................. 

δ) i) Να γξάςεηε ηη είλαη ε θίκσζε.             (Μνλ. 2)  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................                           

ii) Πώο ζεξαπεύεηαη;                              (Μνλ. 0.5) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

ε)  ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηε δξάζε ησλ νξκνλώλ.               (Μνλ. 4.5) 

Οπμόνη Αποηελέζμαηα ζηον άνηπα Αποηελέζμαηα ζηη γςναίκα 

Ωνζπιαθηνηξόπνο 

(FSH) 

 

 

 

 

 

 

Ωρξηλνηξόπνο 

(LH) 
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2. α) Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ θείκελν θαη λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί.                    (Μνλ. 2.5) 

<<  Ο Νεόθπηνο είλαη έλα γεηηνλόπνπιν καο. Δίλαη θνληόο,  κε πξάζηλα κάηηα. Παξνπζηάδεη 

όκσο κηα δπζθνιία ζην πεξπάηεκά ηνπ. ύκθσλα κε ηνπο γνλείο ηνπ, απηό νθείιεηαη ζε 

ηαηξηθό ζθάικα θαηά ηνλ ηνθεηό. Πξόζθαηα ν Νεόθπηνο έβαςε ηα καιιηά ηνπ μαλζά. ε 

αλαιύζεηο αίκαηνο πνπ έθαλε δηαπίζησζε όηη αλ θαη πξνζέρεη ηε δηαηξνθή ηνπ έρεη ςειή 

ρνιεζηεξόιε όπσο θαη ν παηέξαο ηνπ...>> 

Κληπονομικά σαπακηηπιζηικά ηος Νεόθςηος Επίκηηηα σαπακηηπιζηικά ηος Νεόθςηος 

 
 

 

 

β) αο δίλεηαη ε πην θάησ εηθόλα από έλαλ αλζξώπηλν θαξπόηππν.  Να γξάςεηε ην θύιν ηνπ 

αηόκνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ  πην θάησ εηθόλα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

                 (Μνλ. 2) 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..… 

γ) Γηαζηαπξώλνληαη δπν εηεξόδπγα θπηά κπηδειηάο κε ιεία ζπέξκαηα. 

Αλ  Λ = γνλίδην ππεύζπλν γηα ιεία ζπέξκαηα θαη 

       ι = γνλίδην ππεύζπλν γηα ξπηηδσκέλα ζπέξκαηα  

  i) Nα νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο.                     (Μνλ. 1) 

............................................................................................................................................................. 
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ii) Nα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ θαη λα θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε 

κε όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία.                                            (Μνλ. 5) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………… 

iii) Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει επηβεβαηώλεηαη θαη γηαηί;                          (Μνλ. 2.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

iv) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.       (Μνλ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο: Ο Γηεπζπληήο                       
 
 
 
Μαξία Παπαρξηζηνδνύινπ 
 
 
 
Καηεξίλα Γεκεηξίνπ Γηαλλάθε 
 
 
 
Φξεηδεξίθε Σεξδηάλ 

 
………………………. 

 
Σάζνο Σάζνπ 

 



1 

 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΙΣΗ ΛΔΜΤΘΟΤ                                         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-13 
 
                          ΓΡΑΠΣΔ   ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ   ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 
                                                          
                                                              ΣΑΞΗ:  Α ΛΤΚΔΙΟΤ 
 
ΜΑΘΗΜΑ:   ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                          BAΘΜΟ...........................................                                                                           
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  20 / 5 /2013  
ΓΙΑΡΚΔΙΑ:    1  ΩΡΑ                                                          YΠΟΓΡ. ΚΑΘΗΓ................................ 
 
ΟΝΟΜΑ:.......................................................................................................................................... 
 
 
Σο  εξεηαζηικό  δοκίμιο αποηελείηαι από 8 ζελίδερ  
 
 
ΜΔΡΟ    Α 
 
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με          
 
5(πένηε) μονάδερ. 
 
 
1.  Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα αλζξώπηλν θύηηαξν.  
     α) Ολνκάζηε ηα κέξε ηνπ. (κνλ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   β) ε πην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγεηαη θαη πνπ απνζεθεύεηαη         (κνλ.2) 
 
     ........................................................................................................................                                                                            
     
     ........................................................................................................................ 
 
    γ)  Πνηνο ν ξόινο ηνπ   3    ........................................................  (κνλ.1) 
 

 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 2. Γξάςεηε ηη είλαη ηα πην θάησ. Γώζηε δπν δώα ζηα νπνία γίλεηαη  ε θάζε κηα.(κνλ.5) 
 
     Δζσηεξηθή γνληκνπνίεζε: 
 
 
 
    Δμσηεξηθή γνληκνπνίεζε: 
 
 
 
3.  Ση είλαη ηα νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα; Πόζα έρεη έλα αλζξώπηλν θύηηαξν (κνλ.5) 
 
 
 
 
 
 
ΜΔΡΟ Β 
 
Να απανηήζεηε ζηιρ δςο (2) από ηιρ ηπείρ (3) επωηήζειρ. Κάθε επώηηζη 
βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.  
 
 
1.  α) Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5,6,7,8 ζην πην θάησ ζρήκα; (κνλ.4) 
 
 
1........................................ 
2....................................... 
3....................................... 
4....................................... 
5....................................... 
6....................................... 
7....................................... 
8....................................... 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
  β)  Πνηνο ν ξόινο ησλ  2 θαη 8.              (κνλ.2) 
 
 
 
 
 
  
 
  γ)   Πνηνο ν ξόινο ηεο νηζηξαδηόιεο; (κνλ.2) 
 
 
 
 
 
  δ)  Δμεγήζηε γηαηί κηα γπλαίθα κε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ κπνξεί λα                        
κείλεη έγθπνο κεηαμύ ηεο 12εο θαη 15εο  κέξαο ηνπ θύθινπ ηεο. (κνλ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. α)   Σν γνλίδην Μ ειέγρεη ην καύξν ρξώκα ζηηο αγειάδεο. Σν κ γνλίδην         (κνλ.3) 
           ειέγρεη ην θαθέ ρξώκα. Αλ κηα  αγειάδα  Μκ  δηαζηαπξσζεί  κε  
           κε κία κκ ηη απνγόλνπο πξόθεηηαη λα θάλνπλ; 
           Κάκεηε ηελ δηαζηαύξσζε θαη γξάςεηε ηνπο θαηλόηππνπο ησλ απνγόλσλ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
   β)   Πώο δεκηνπξγνύληαη ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα; Πνπ κεγαιώλνπλ; 
          Πώο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; (κνλ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   γ)  Ση είλαη ε θίκσζε; Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί; Πώο ζεξαπεύεηε;  (κνλ.4) 
 
 
 
 
 
3.  Ζ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη  έκβξπν ζην γελλεηηθό ζύζηεκα  κηαο 
     γπλαίθαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 α)  Ση δείρλνπλ ηα γξάκκαηα: (κνλ.3) 
          Α.....................................Β.......................................Γ................................. 
 
          Γ.....................................Δ.......................................Ε................................. 
 
   
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 
β)  Πνηνο ν ξόινο ησλ Α θαη Δ (κνλ.4)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  γ )    Πνηα είλαη ηα ηερλεηά κέζα αληηζύιιεςεο; Γώζηε δπν παξαδείγκαηα 
          γηα ην θάζε έλα  (κνλ.3) 
         
 
 
 
 
 
 
ΜΔΡΟ Γ 
 
Απανηήζηε ζε μια από ηιρ δςο επωηήζειρ.Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι 
Με 15 μονάδερ. 
 
1. Α. Ση νλνκάδνπκε απηνζσκαηηθή θιεξνλνκηθόηεηα;Γώζηε δπν παξαδείγκαηα. (κνλ.2)  
  
 
 
 
  Β. ε πνηεο νπό ηηο πην θάησ δηαζηαπξώζεηο ππάξρεη πηζαλόηεηα λα γελλεζεί   (κνλ.4) 
      Παηδί κε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη ζε πνηεο όρη. 
       
      ΚΘ  Υ  ΚΘ 
 
      ΚΘ  Υ  ΘΘ 
 
      ΚΚ  Υ  ΘΘ 
   
      ΚΚ  Υ  ΚΘ 
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 Γ)   Πνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά έρεη έλα άηνκν κε  αιθηζκό; (κνλ.3)      
 
 
  
 
 
 Γ)  Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηα αιθηθά άηνκα ζηνλ ήιην;  (κνλ.2) 
 
  
         
 
 
 Δ)    Αλ ν Παύινο  είλαη (Αα)  θαη παληξεπηεί γπλαίθα πγηή  πνπ έρεη ην γνλίδην                        
        (Αα) ηη παηδηά ζα θάκνπλ; Γξάςεηε ηνπο θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ. (κνλ.4) 
 
                                                                                                         Α= πγηέο 
                                                                                                         α= αιθηθό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Α)  Ση είλαη ηα πην θάησ:                                                                                   (κνλ.3) 
         Οκόδπγν άηνκν: 
     
         Δηεξόδπγν άηνκν: 
 
         Γνλόηππνο:  
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  Β)   εκιεξώζηε:                                                                                               (κνλ.2)  
 
          Δπίθηεηνη ραξαθηήξεο................................................................................ 
         ................................................................................................................... 
         Κιεξνκνκηθνί ραξαθηήξεο......................................................................... 
         ................................................................................................................... 
  
  Γ)    Σν γνλίδην πνπ ειέγρεη ην κνβ ρξώκα ελόο άλζνπο ζπκβνιίδεηαη κε  (Μ) 
           Δλώ ην ιεπθό κε (κ).Γείμεηε κε δηαζηαύξσζε πσο ζα είλαη ηα άηνκα ηεο 
           F1 γεληάο. Πνηνο Νόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη: Γξάςεηε ηνλ Νόκν.               (κνλ.6) 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Γ)  Έλα δών έρεη 30 ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα . Πόζα  
         Πξέπεη λα έρεη ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα:                                       (κνλ.2)  
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 Δ)  Δπηθξαηέο γνλίδην είλαη ...........................................................................(κνλ.2) 
       ............................................................................................................................                                                                                            
 
 
      Τπνιεηπόκελν γνλίδίν είλαη................................................................................. 
       ........................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
 
                                                                                 
                                                                                             
                                                                                ΠΑΜΠΑΓΚ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ                                                            
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΛΤΚΔΙΟ                                                      ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΛΟΤΚΑ ΚΟΛΟΙΟΤ      

 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                    ΣΑΞΗ: Α΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2013           ΓΙΑΡΚΔΙΑ:  1 ώρα 

Ονομαηεπώνσμο:...................................................................................................................... 

Σμήμα:............Αριθμός:..........Βαθμός:............................Τπογραθή Καθηγήηριας:.............. 
 
Οδεγίεο: -     Δελ επηηξέπεηαη  ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. 

-   Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία (3)  κέξε. 
-   Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  νθηώ (8) ζειίδεο. 
-   Να απαληεζνύλ όιεο νη εξσηήζεηο πάλσ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ΜΔΡΟ Α΄: 

Σο Μέρος Α΄ αποηελείηαι από ηρία (3) θέμαηα. Να απανηηθούν ΟΛΑ ηα θέμαηα.  Κάθε 

ζωζηό θέμα βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. 

 

1. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ην ζύλδξνκν ηνπ AIDS. 

(α) Πόηε έλα άηνκν είλαη θνξέαο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS;                                                       (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………….…………...…

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 (β) Να γξάςεηε δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο μπορεί λα γίλεη  κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπ  

AIDS.                                                                                                                             (1 κνλ.) 

i. ………………………………………………………………………………………………...… 

ii. ……………………………………………...……………………………………………...........      

                                                                                                          

(γ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δεν μπορεί λα γίλεη ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ  

ηνπ AIDS.                                                                                                                       (1 κνλ.) 

i. ……………………………………………………………………………………………..…… 

ii. …………………………………………………………………………………………….……. 

 

(δ) Να αλαθέξεηε δύν κεραληθά κέζα αληηζύιιεςεο, κέζσ ησλ νπνίσλ εκπνδίδεηαη ε 

είζνδνο ηνπ ζπέξκαηνο ζην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα.                                  (1 κνλ.) 

............................................................     ........................................................................ 
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2(α). Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να 

νλνκάζεηε ηα κέξε 1-5.                                                                                                (2.5 κνλ.) 

        

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

3. .............................................................. 

4. .............................................................. 

5. .............................................................. 

 

 

 (β) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα:                                         (1.5 κνλ.) 

i. παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα;............................................................................................ 

ii. παξάγεηαη ε ηεζηνζηεξόλε;.................................................................................................... 

iii.απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα; ……………..…….…………………...……… 

 

(γ)  Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο αληηκεησπίδεηαη.                                   (1 κνλ.) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

3(α). Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηε κίησζε θαη 

ζηε κείσζε.                                                                                                                    (2 κνλ.) 

ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (β) Να εμεγήζεηε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:                                                                     (3 κνλ.) 

i.Εηεξόδπγν άηνκν:...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

ii.Φαηλόηππνο:.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................  

iii.Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα:...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Σο Μέρος Β΄ αποηελείηαι από ηρία (3) θέμαηα. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε δύο (2) από ηα 

ηρία (3) θέμαηα.  Κάθε ζωζηό θέμα βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδες. 

 

1. (α) Να νλνκάζεηε ηο μέρος 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  ....................................................................................... 

ii. Εθεί γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ .......................................................................... 

iii. Δηακέζνπ ηνπ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κεηαθέξνληαη από ηελ επηδηδπκίδα ζηελ νπξήζξα 

.......................................................................... 

iv. Σην ζηόκην ηνπ θόιπνπ ππάξρεη κηα κεκβξάλε, ν  ………………………......   

…………………….. . 

v. Δηαζηέιιεηαη γηα λα βγεη ην έκβξπν θαηά ηνλ ηνθεηό .................................................... 

vi. Εθεί δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα θαηά ηελ εθζπεξκάησζε  ............................................... 

vii. Πεξηβάιιεη εμσηεξηθά ηνπο όξρεηο ............................................................................... 

 

     (β) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1-4.                                (2 κνλ.) 

 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

                                                                 

 

    (γ) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο έλδεημεο 3 πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα.            (1 κνλ.) 

………………………………………….......…………………………………………………......... 

…………………………………………........……………………………………………….……... 

…………………………………………….......……………………………………………….…… 
 

   (δ) 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.) 

………………………………………………………………………….......………………............ 

……………………………………………………………………………........………………….... 

……………………………….......………………………………………………………….……… 
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(ε) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κνλνδπγσηηθά θαη ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα. (2 κνλ.)                                                                                                                            

i. ………………………………………………………………………………………………

…………………….......…………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………

……………………….......…………………………………………………………….……        

                                                                                                

           

2. Σηνλ θήπν ηεο θπξίαο Μαξίαο θπηέςακε θπηά Αληίξξηλνπ (ζθπιάθη). Τα κηζά είραλ ρξώκα 

θόθθηλν θαη ηα άιια κηζά άζπξν. Τνλ επόκελν ρξόλν όια ηα θπηά είραλ ρξώκα ξόδ. 

Σπκβνιίδνπκε ην θόθθηλν ρξώκα κε Κ θαη ην άζπξν ρξώκα κε Α. 

 

(α) Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε νκόδπγσλ θπηώλ κε θόθθηλα άλζε κε νκόδπγα θπηά πνπ 

έρνπλ ιεπθά άλζε θαη λα γξάςεηε ηηο θαηλνηππηθέο θαη γνλνηππηθέο αλαινγίεο.            (4 κνλ.) 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

(β) Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ δύν αιιεινκόξθσλ γνληδίσλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.                                                                                                                                (1 κνλ.)                                                                                                                              

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

(γ) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Να ηνλ δηαηππώζεηε. (2 κνλ.) 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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(δ) Σηε ζπλέρεηα, δπν ξνδ άλζε δηαζηαπξώζεθαλ κεηαμύ ηνπο. Πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα λα βγεη 

Αληίξξηλν (ζθπιάθη) ρξώκαηνο θόθθηλνπ; Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε γηα λα απνδείμεηε 

ην πην πάλσ.                                                                                                                      (3 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

3.  Τν γνλίδην γηα ηελ παξαγσγή θπζηνινγηθήο αηκνζθαηξίλεο ζπκβνιίδεηαη κε Θ, ελώ ην 

παζνινγηθό ππνιεηπόκελν γνλίδην γηα ηε β κεζνγεηαθή αλαηκία ζπκβνιίδεηαη κε ζ.  

(α) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ πην θάησ αηόκσλ:                                               (3 κνλ.)                                              

Άηνκν κε β κεζνγεηαθή αλαηκία:................................ 

Άηνκν κε ζηίγκα ηεο β κεζνγεηαθήο αλαηκίαο:.............................. 

Άηνκν πγηέο ρσξίο ην ζηίγκα ηεο β κεζνγεηαθήο αλαηκίαο:....................... 

 

(β) Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπκπηώκαηα ησλ αηόκσλ κε β κεζνγεηαθή αλαηκία.       (2 κνλ.)                                                                                                                                                                                 

i................................................................................................................................................... 

ii................................................................................................................................................... 

iiη.................................................................................................................................................. 

ηv.................................................................................................................................................. 

                                                           

(γ) 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.                                                                                                   (5 κνλ.) 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Σο Μέρος Γ΄ αποηελείηαι από δύο (2) θέμαηα. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε ένα (1) από ηα 

δύο (2) θέμαηα.  Κάθε ζωζηό θέμα βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδες. 

 

1.  (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ 

θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα.                                                                                         (2 κνλ.) 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

                                                         

 

(β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε σνζπιαθηνξξεμία θαη πόηε γίλεηαη ζε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.                                                                                                                    

                                                                                                                                        (2 κνλ.) 

……………………………………………………………………………………...………….…………

……………………………………………………………………………………….…...………………

…………………….......................………………………………………………….........................… 

 

(γ) Επηθξαηεί ε άπνςε όηη ην κεηξηθό γάια είλαη ε θαηαιιειόηεξε ηξνθή  γηα ην λενγέλλεην. 

Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ απηή ηελ άπνςε.                              (2 κνλ.) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 (δ) Να αλαθέξεηε δύν θαθέο ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη κηα γπλαίθα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.                                                                                              (2 κνλ.)                              

i……………………………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………………………  

 

 (ε) Να ππνινγίζεηε πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο (θξίζηκε πεξίνδνο) γπλαίθαο κε θαηακήλην 

θύθιν 28 εκεξώλ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                            (3 κνλ.)                                        

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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(ζη) Σηε γπλαίθα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) νξκόλεο νη νπνίεο είλαη ππεύζπλεο γηα ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Nα ζπκπιεξώζεηε πνηα νξκόλε ηνπ γπλαηθείνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ππεύζπλε γηα:                                                       (4 κνλ.)         

i. ηελ εκθάληζε ησλ  δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.  

…………………………………… 

ii. ηελ πξόθιεζε ξήμεο (ζπάζηκν) ηνπ σνζπιαθίνπ ………………………………… 

iii. ηε δηαηήξεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο……………………………….. 

iv.  ηελ αλάπηπμε ηνπ σνζπιαθίνπ …………………………………… 

 

2. O αιθηζκόο επζύλεηαη ζε έλα ππνιεηπόκελν γνλίδην πνπ ζε νκόδπγε θαηάζηαζε εκπνδίδεη 

ηελ θαλνληθή παξαγσγή κειαλίλεο. Τν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ θαλνληθή παξαγσγή 

κειαλίλεο ζπκβνιίδεηαη κε Α θαη είλαη επηθξαηέο. Τν γνλίδην α επζύλεηαη γηα ηελ απνπζία 

κειαλίλεο θαη είλαη ππνιεηπόκελν.  

(α) Να γξάςεηε ην θαηλόηππν πνπ έρνπλ ηα πην θάησ άηνκα σο πξνο ηνλ αιθηζκό.  (1.5 κνλ.)                                                                                      

 ΑΑ …………………………….. 

 Αα ……………………………... 

 αα ……………………………...       

(β) Έλαο νκόδπγνο άλδξαο σο πξνο ηελ παξαγσγή κειαλίλεο παληξεύεηαη κηα αιθηθή 

γπλαίθα. Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα γξάςεηε ηηο θαηλνηππηθέο θαη γνλνηππηθέο 

αλαινγίεο.                                                                                                                       (4 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 

(γ) Εάλ δύν εηεξόδπγα άηνκα σο πξνο ηελ παξαγσγή κειαλίλεο παληξεπηνύλ, πνηα ε 

πηζαλόηεηα λα θάλνπλ αιθηθό παηδί; Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε γηα λα ηεθκεξηώζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                          (4 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 

Η πηζαλόηεηα λα θάλνπλ αιθηθό παηδί είλαη……….. % 



 

 8 

 (δ) Να γξάςεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιθηθώλ αηόκσλ.                                          (1 κνλ.) 

i………………………………………………..…………………………………………………….…….

ii…………………………………………………………………………………………………............. 

 

 (ε) Να δηαηππώζεηε ηνλ Νόκν ηνπ Mendel πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.  

                                                                                                                                        (2 κνλ.)                         

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ζη) Καηά ηε κειέηε θαξπόηππνπ αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ εληνπίζηεθαλ άηνκα πνπ είραλ ηνπο 

πην θάησ ζπλδπαζκνύο θπιεηηθώλ ρξσκαηνζσκάησλ.     

 

i. Να αλαθέξεηε πνηα από ηα πην πάλσ άηνκα έρνπλ ην ζσζηό αξηζκό θπιεηηθώλ   

ρξσκαηνζσκάησλ:…………………………………………………………………………     (1 κνλ.) 

ii. Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζσκαηηθό  

θύηηαξν ζην άηνκν 2 ….............. θαζώο θαη  ζην άηνκν 3………………..………..          (1 κνλ.)                     

iii.Πνην είλαη ην θύιν ηνπ αηόκνπ 1: ………………………………….                             (0.5 κνλ.) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ! 

 

 

  

      Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                             Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Β.Δ.                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                               

...................................              .......................................                         ....................................    

      Άννα Φιλίππου                           Ελπίδα Χριςτοφίδου                            Σωτηροφλα Μενοίκου                                                    

Άηομο 1 2 3 4 

Φσλεηικά 

Υρωμαηοζώμαηα 

 

ΦΦ 

 

Φ 

 

ΦΥ 

 

ΦΥΥ 
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ΜΔΡΟ Α΄       

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 

κνλάδεο. 

ΔΡΩΣΗΗ 1       

Σην ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο κε 

ηνπο αξηζκνύο 1 –  5                     

 

 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ……………………………………….. 

(5 κνλάδεο) 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. Να αλαθέξεηε δύν (2) ζπζηαηηθά ηνπ ζπέξκαηνο.               

   i) ...……………………………………………...................................................................……… 

   ii) ……………………………………………………...................................................................... 

(1 κνλάδα) 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΜΟΓΟΤ                               ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 
 
   ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
       
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/13 
 
ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ                ΥΡΟΝΟ: 60΄ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Όλνκα καζεηή/καζήηξηαο: ………………………………………..  Σκήκα: ………  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. 
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Β.  i) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία;                

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

 ii) Τη πξόβιεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ άλδξα θαη γηαηί;              

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 κνλάδεο) 

 iii) Να γξάςεηε πώο ζεξαπεύεηαη;                   

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

(1 κνλάδα) 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Α. i)Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν θύεζε;                  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

(1 κνλάδα) 

   ii)Πόζν ρξόλν δηαξθεί;                            

………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

Β. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν ηνθεηόο;                                                                                         

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

(1 κνλάδα) 

Γ.  Να εμεγήζεηε γηαηί ην αίκα ηνπ εκβξύνπ δελ πξέπεη λα αλακεηρζεί κε ην αίκα ηεο κεηέξαο;     

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

(2 κνλάδεο) 

ΜΔΡΟ Β΄  

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΙ ΓΤΟ  από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο. 
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ΔΡΩΣΗΗ 1 

Α. i) Σαο δίλεηαη ζρεκαηηθά ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-7.     

    

1. ............................................................. 
2. ............................................................. 
3. ............................................................. 
4. ............................................................. 
5. ............................................................. 
6. ............................................................. 
7. ............................................................. 

 
 

(7 κνλάδεο) 
ii)  Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 6 ζην πην πάλσ ζρήκα.              

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

Β. Να γξάςεηε δύν δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλδξηθνύ θύινπ.  

1…………………………………………………   2…………………………………………………… 

(2 κνλάδεο) 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. Σαο δίλνληαη νλνκαζηηθά δηάθνξα Σεξουαλικώς Μεηαδιδόμενα Νοζήμαηα(Σ.Μ.Ν.). Να ηα 

θαηαηάμεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκό πνπ ηα πξνθαιεί.              

Ννζήκαηα ύθηιε, Έξπεο, Γνλόξξνηα, Βιελλόξξνηα, AIDS, Ηπαηίηηδα. 

.Μ.Ν.ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΜΟΛΤΝΗ ΜΔ 

ΒΑΚΣΗΡΙΑ ΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

(3 κνλάδεο) 

Β. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο προστασίας από ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηεο Ηπαηίηηδαο; 

                       

i)…………………………………………………………………………………………………………………

ii)...……………………………………………………………………………………………….......………… 

(1 κνλάδα) 

Γ. i. Τη πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν κόιπλζε κε ηνλ ηό HIV;               

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 
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ii. Πόηε έλα άηνκν νλνκάδεηαη θνξέαο ηνπ ηνύ HIV; Μεηαδίδεη ηνλ ηό;     

                          

………………………………………………………………………………………………………………. 

(1 κνλάδα) 

iii. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη δύν ηξόπνπο κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV.  

         ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΡΟΠΟΙ ΜΗ ΜΔΣΑΓΟΗ 

 

1. ……………………………………………… 

 

2. ……………………………………………… 

 

 

1. ………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………… 

(4 κνλάδεο) 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Α. i.Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πην θάησ θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ.                 

 Μίησζε Μείσζε 

1   

2   

3   

 (3 κνλάδεο) 

ii. Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο, αλαπιεξώλνληαη ηα θύηηαξα ζε κηα πιεγή ζην ρέξη καο; 

……………………………………………………………………………………………           

(1 κνλάδα) 

Β i. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα αλζξώπηλα γελλεηηθά θύηηαξα;                      

…………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

ii. Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζηνλ άληξα;                 

.....…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

iii. Πνηνη ραξαθηήξεο νλνκάδνληαη επίθηεηνη; Να γξάςεηε έλα παξάδεηγκα.                          

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

(1 κνλάδα) 

iv. Τη είλαη ε γελεηηθή;       

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 
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v. Πνηα θύηηαξα νλνκάδνληαη απινεηδή;                            

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

vi. Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξάγνληαη απινεηδή θύηηαξα;    

                        

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΜΙΑ . Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Α. Σαο δίλεηαη ζρεδηαγξακκαηηθά κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

i. Να νλνκάζεηε ηε διαδικαζία πνπ θαίλεηαη ζην 

ζεκείν Α.                      

…………………………………………………….. 

(1 κνλάδα) 

ii. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 θαη 2.        

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………... 

(2 κνλάδεο) 

iii. Σε πνηεο από ηηο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο είλαη δπλαηό λα παξαηεξεζεί ην πην 

πάλσ θαηλόκελν (δειαδή ε δηαδηθαζία Α) ;                              

……………………………………………………………………………………………………………. 

(1 κνλάδα) 

iv. Πώο νλνκάδεηαη ε πην πάλσ ρξνληθή πεξίνδνο;                

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(1 κνλάδα) 

Β. i. Σε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζα ζπλαληήζνπκε έλα σνζπιάθην;            

……………………………………………………………………………………………………………..  

(1 κνλάδα) 

Γ. i. Να εμεγήζεηε πσο δεκηνπξγνύληαη ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα; 

………………………………………………………………………………(1 κνλάδα) 

ii. Πνηα είλαη ε ζρέζε νκνηόηεηαο ησλ κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ ;     

            

............................................................................................................................................................. 
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(1 κνλάδα) 

Γ. i. Να νλνκάζεηε ηηο δύν νξκόλεο πνπ εθθξίλνληαη από ηηο σνζήθεο ηεο γπλαίθαο.        

1. ……………………………………………. 2. ………………………………………….. 

(2 κνλάδεο) 

ii. Πνηνο ν ξόινο ηεο θάζε κηαο από ηηο πην πάλσ νξκόλεο;              

1. ...........................................................................................………………………………………

….............................................................................................................................................. 

2. ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

(2 κνλάδεο) 

Δ.i Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε ηξνθή γηα ην κσξό;                                                                                                                                           

…………………………………………………………………………………..……………………………… 

(2 κνλάδεο) 

ii. Να αλαθέξεηε δύν ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα παίξλεη κηα έγθπνο κε ηε δηαηξνθή ηεο.                                                                                                                                            

1…………………………………………     2………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. i. Άληξαο κε θαζηαλά κάηηα (νκόδπγνο), παληξεύηεθε γπλαίθα κε γαιαλά κάηηα. Να βξείηε ηνπο 

γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ ηνπο.         

Γνλόηππνη  γνληώλ .............................Χ.......................... 

Γακέηεο              .............................Χ.......................... 

Γηαζηαύξσζε          ……………………………………….. 

 

 

(6 κνλάδεο) 

ii. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να ηνλ δηαηππώζεηε.           

Νόκνο ........................................................................................................................................... 

Γηαηύπσζε λόκνπ ......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

(2 κνλάδεο) 

Β.i Να εμεγήζεηε πνηα γνλίδηα νλνκάδνληαη επηθξαηή;                                                       

………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 κνλάδα) 

ii.Να εμεγήζεηε πνηα γνλίδηα νλνκάδνληαη ππνιεηπόκελα;                                                

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1 κνλάδα) 

ΑΠΟΓΟΝΟΙ 

Γνλόηππνη Φαηλόηππνη 
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Γ.  Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  α) Να αλαγλσξίζεηε ηα δεύγε ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ.             

....................................................................................................................................................... 

(1,5 κνλάδεο) 

 β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα.                             

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(1 κνλάδα) 

ii. α)  Πνηα από ηα πην πάλσ γνλίδηα ζεσξνύληαη αιιειόκνξθα;                            

....................................................................................................................................................... 

(1,5 κνλάδεο) 

 β) Πόηε έλα άηνκν νλνκάδεηαη νκόδπγν. Να αλαγλσξίζεηε έλα παξάδεηγκα από ην πην  

          πάλσ ζρεδηάγξακκα.                        

....................................................................................................................................................... 

(1 κνλάδα) 

 

 

 
 

 
 

        Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ                         Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ            Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
                

 

 Αζπαζία Κσλζηαληίλνπ                    Λνπΐδα αδνύ                Παληειήο Ισάλλνπ 
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ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ: - Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ. 

                             -ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ  9 (ΕΝΝΕΑ) ΕΛΙΔΕ 

ΜΕΡΟ Αϋ: Να απαντιςετε και ςτισ 3 ερωτιςεισ. Κάκε ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται 
με 5 (πζντε) μονάδεσ. 
 
Ερϊτθςθ 1 

α. το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα να αναγνωρίςετε τα μζρθ 1-4.                                                        (μ. 2) 

 

                                1. ……………………………………. 

                                2. ……………………………………. 

                                3. ……………………………………. 

                                4. ……………………………………. 

 

β. Γιατί μια ζγκυοσ γυναίκα πρζπει να αποφεφγει το κάπνιςμα και το αλκοόλ; Η απάντθςι ςασ να 
ςχετίηεται  και με το πιο πάνω ςχιμα.                (μ.1) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
γ. Η Νιόβθ μόλισ γζννθςε αλλά προτιμά να μθ κθλάςει το μωρό τθσ. Μπορείτε να τθσ προτείνετε 
δφο λόγουσ για να τθν πείςετε ότι ο κθλαςμόσ είναι ςθμαντικόσ και ζτςι να κθλάςει το μωρό τθσ. 
                   (μ.2)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ            ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 

ΣΑΞΗ: Αϋ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΣΑΗ: 1 Ώρα 

 

Ονοματεπϊνυμο: .......................................................................... Σμιμα: Αϋ.........  Αρικμόσ: ......... 

Βακμόσ: ................................. Ολογράφωσ: ……............................  Τπογραφι: ................................ 
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Ερϊτθςθ 2 

 τθν πιο κάτω εικόνα απεικονίηονται τα πιο διαδεδομζνα τεχνθτά μζςα αντιςφλλθψθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  α.  Να ονομάςετε τα μζςα αντιςφλλθψθσ (α)-(ε)                                                                              (μ2.5) 
     (α) ………………………………………………………………… (β) ………………………………………………………………… 

     (γ) ………………………………………………………………… (δ) ………………………………………………………………… 

     (ε) ………………………………………………………………… 

β. Ποιο ι ποια από τα πιο πάνω μζςα αντιςφλλθψθσ είναι χθμικό/ά και ποιο ι ποια είναι        
     μθχανικό/ά; ( Θα κεωρθκεί ςωςτι θ απάντθςθ αν θ γραμμι περιλαμβάνει μόνο ορκζσ    
     επιλογζσ. Γραμμι απαντιςεων με ζςτω και μία λανκαςμζνθ επιλογι κα κεωρθκεί ολόκλθρθ   
     λανκαςμζνθ)  
    Χθμικό/ά: …………………………………………………………………………………………………………………………..…(μ.1) 

   Μθχανικό/ά: .…………………………………………………………………………………………………………………………(μ.1) 

γ. Ποιο μζςο αντιςφλλθψθσ προςφζρει, εκτόσ από αντιςφλλθψθ, και προςταςία από ςεξουαλικϊσ   
    μεταδιδόμενα νοςιματα;               (μ.0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ερϊτθςθ 3:  Σο πιο κάτω ςχιμα παρουςιάηει τουσ καρυότυπουσ δφο ατόμων, διαφορετικοφ 

φφλου, ςτθ δροςόφιλα.  
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α. Ποιοσ από τουσ δφο καρυότυπουσ αντιςτοιχεί ςε αρςενικό; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι               

     ςασ.                                                                                                                                                         (μ.1.5)                                                                                                        

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

β. Ποια χρωμοςϊματα ονομάηονται ομόλογα; Να κυκλϊςετε και ζνα παράδειγμα ομολόγων 

χρωμοςωμάτων ςτο ςχιμα.                                                                                                                      (μ.2)                                                                                                                                                                   

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

γ. Με βάςθ το ςχιμα πόςα χρωμοςϊματα (αρικμθτικά) κα ζχουν ςτθ δροςόφιλα:                (μ. 1.5)                                  

Σα ωάριά τθσ   ………………… 

Σα ςπερματοηωάριά τθσ   …………………. 

Σα κφτταρα των φτερϊν τθσ   ………………………                                               

 

ΜΕΡΟ Βϋ: Να απαντιςετε  ςτισ 2 (δφο) από τισ 3 (τρεισ) ερωτιςεισ. Κάκε ςωςτι απάντθςθ 
βακμολογείται με 10 μονάδεσ. 

Ερϊτθςθ 1:  ασ δίνεται διαγραμματικά μζροσ του ανδρικοφ γεννθτικοφ ςυςτιματοσ. 

α. ι.  Να γράψετε τι παριςτάνουν τα γράμματα  Α-Η.                                                                      (μ. 3,5) 

 

A:…………………………………………………………………………. 

Β:…………………………………………………………………………. 

Γ:…………………………………………………………………………. 

Δ:…………………………………………………………………………. 

Ε:…………………………………………………………………………. 

Ζ:…………………………………………………………………………. 

Η:…………………………………………………………………………. 
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 ιι.  ε ποιο από τα πιο πάνω μζρθ παράγονται τα ςπερματοηωάρια;                                 (μ. 0,5)                                                        

.............................................................................................................................................................. 

 ιιι. ε ποιο από τα πιο πάνω αποκθκεφονται προςωρινά  τα ςπερματοηωάρια;                          (μ. 1) 

............................................................................................................................................................... 

 ιv. ε τι χρθςιμεφουν τα μζρθ Ε και Ζ;                                                   (μ. 1) 

…............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

β. Η περιτομι είναι ζνα απαραίτθτο γεγονόσ για τουσ άρρενεσ Εβραίουσ και τουσ 

Μουςουλμάνουσ. Για εμάσ δεν είναι. Παρόλα αυτά όμωσ υπό ςυγκεκριμζνεσ ανατομικζσ 

ςυνκικεσ μπορεί να γίνει και ςε κάποιουσ Κφπριουσ. Εξθγιςτε.                                                      (μ. 2)                                                  

                       

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

γ. Ασ υποκζςουμε ότι είςτε ειδικοί ςε κζματα ανδρολογίασ. «Ο κ. Όμθροσ, όταν ιταν μικρόσ, 

ζπαςχε από κρυψορχία αλλά οι γονείσ του δεν τον πιραν ζγκαιρα ςε παιδοχειρουργό. Τϊρα, ςε 

ϊριμθ θλικία, δεν μπορεί να αποκτιςει παιδιά με τθ ςφηυγό του και ςκζφτεται να χωρίςει. 

Πιςτεφει ότι αν ξαναπαντρευτεί κα μπορζςει να αποκτιςει παιδιά». Απευκφνεται λοιπόν ςε εςάσ 

για να πάρει τισ τελικζσ του αποφάςεισ. Σι τον ςυμβουλεφετε με βάςθ τισ γνϊςεισ ςασ για τθν 

κρυψορχία;                                                                                                                                                   (μ. 2)                                                                                                      

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 



5 
 

Ερϊτθςθ 2:  ασ δίνεται το ακόλουκο ςχεδιάγραμμα που αφορά το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ 

γυναίκασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να γράψετε ςε  τι αντιςτοιχοφν τα μζρθ από  Α ζωσ και Ζ.                                               (μ. 3) 

Α..........................................................                                Δ...................................................... 

Β...........................................................                               Ε...................................................... 

Γ..........................................................                                 Ζ...................................................... 

β. Πϊσ ονομάηονται οι Διαδικαςίεσ 1, 2, 3;                                                    (μ. 1.5) 

Διαδικαςία 1: ...................................................................................................................................... 

Διαδικαςία 2: ...................................................................................................................................... 

Διαδικαςία 3:........................................................................................................................................ 

γ. Ποια μζρα ενόσ καταμινιου κφκλου 28 θμερϊν μπορεί να ςυμβεί θ Διαδικαςία 1 ;             (μ.0.5)                 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ. το ςχιμα παρατθροφνται και ςπερματοηωάρια. Από ποια μζχρι ποια θμζρα, ςε  ζνα 

καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν, μπορεί να βρίςκονται  «ενεργά» ςτο μζροσ Ε και γιατί;                (μ. 2)         

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ε. Αν το Δ «μοιραςτεί» ςτα δφο, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία διδφμων. Πϊσ 
ονομάηονται αυτά τα δίδυμα, ποια ςχζςθ ομοιότθτασ ζχουν και γιατί;                                           (μ.3)         

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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Ερϊτθςθ 3:  Σα πιο κάτω ερωτιματα αφοροφν μια αςκζνεια ςε ςχζςθ με τον άνκρωπο. 

α. υμπλθρϊςτε τα κενά ςτο κείμενο που ακολουκεί με τθν κατάλλθλθ λζξθ.                   (μ. 3.5) 

Ο ……………………………… είναι μια …………………………………. αςκζνεια θ οποία οφείλεται ςτθν 

ζκφραςθ ενόσ …………………………………… γονιδίου ςε …………………………… κατάςταςθ. Κατ’ αυτιν δεν 

παράγεται το ζνηυμο τυροςινάςθ το οποίο καταλφει τθν αντίδραςθ μετατροπισ του αμινοξζοσ 

τυροςίνθ ςτθν πρωτεΐνθ μελανίνθ. Αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ μελανίνθσ είναι τα άτομα αυτά να 

ζχουν άςπρο χρϊμα δζρματοσ και …………………………….... ίριδα ςτα μάτια. Έτςι αποφεφγουν τθν 

άμεςθ ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ επειδι διαφορετικά κα εμφανίςουν  ………………………….……. ι και 

……………….…………    του δζρματοσ.    

β. Ο Περικλισ του οποίου ο πατζρασ πάςχει από τθν προθγοφμενθ αςκζνεια είναι υγιισ. 

Παντρεφεται με  τθν Αςπαςία θ οποία είναι επίςθσ υγιισ. Δυςτυχϊσ όμωσ αποκτοφν παιδί με τθ 

ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια. Να εκτελζςετε τθ ςχετικι διαςταφρωςθ, για να αποδείξετε πϊσ 

πρόεκυψε το παιδί αυτό και να βρείτε  ποια θ πικανότθτα και το επόμενο τουσ παιδί να πάςχει 

από τθν ίδια αςκζνεια. (Συμβολίςτε με Α το κανονικό  γονίδιο και με α το γονίδιο για τθν  

αςκζνεια)                                                                                                     (μ. 4) 

Γονότυποι γονιϊν                                 Χ  

Γαμζτεσ                                       Χ  

Γονότυποι  παιδιϊν 

Φαινότυποι  παιδιϊν:  

Πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ και ςτο επόμενο παιδί: 

γ. Ο Πράξανδροσ ςτα 25 του χρόνια είναι ακλθτισ και ζχει αναπτυγμζνουσ τουσ κοιλιακοφσ του 
μφεσ και γενικότερα τθ μυϊκι του δφναμθ. Η γυναίκα του είναι ζγκυοσ ςτα αρχικά ςτάδια (ακόμα 
δεν γνωρίηουν το φφλο του παιδιοφ), ο Πράξανδροσ  είναι ςίγουροσ ότι  το παιδί κα είναι αγόρι 
και κα ζχει αναπτυγμζνθ τθ μυϊκι του δφναμθ όπωσ και αυτόσ. Είναι ςωςτι θ άποψθ του 
Πράξανδρου; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ κάνοντασ αναφορά τόςο ςτθ μυικι δφναμθ 
όςο και ςτο φφλο του μωροφ.                            (μ.2.5)               

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                           
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ΜΕΡΟ  Γϋ: Από τισ 2 (δφο) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ΣΗ 1 (μία). Η κάκε ορκι 
απάντθςθ βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ. 

 

Ερϊτθςθ 1: Από τθ διαςταφρωςθ ενόσ ομόηυγου άςπρου (Α) ποντικοφ με ζνα ομόηυγο μαφρο 
(Μ)  ποντικό  προζκυψαν ςτθν F1 όλο γκρίηοι ποντικοί .  
 
 α. Να εκτελζςετε τθ διαςταφρωςθ και να βρείτε το γονότυπο των ατόμων τθσ F1.                      (μ.3)  
 ……… .................................................................................................................................................... 

 ……….................................................................................................................................................... 

 ……….................................................................................................................................................... 

 ………..................................................................................................................................................... 

 β. Να διατυπϊςετε το νόμο του Mendel που ιςχφει ςτθν πιο πάνω περίπτωςθ.                          (μ.3) 
…………....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................                                                                                                                                                  

γ. Να εξθγιςετε ποιο είδοσ κλθρονομικότθτασ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ αυτι και γιατί.               (μ.2) 
…………..…….…........................................................................................................................................ 
………….................................................................................................................................................... 
………….................................................................................................................................................... 
δ. Ποια είναι θ φαινοτυπικι αναλογία των απογόνων τθσ F2; (Με διαςταφρωςθ)                       (μ.3) 
………………….…........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
….………...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ε. Να διατυπϊςετε το νόμο του  Mendel που φαίνεται να ιςχφει από τα αποτελζςματα τθσ F2.  
                        (μ.3) 
………….................................................................................................................................................... 
………….................................................................................................................................................... 
………….................................................................................................................................................... 
                                       
ςτ.  Από ολόκλθρθ τθν πιο πάνω ερϊτθςθ να βρείτε και να καταγράψετε το γονότυπο:            (μ. 1) 
        ι. Ενόσ ομόηυγου άτομου : …………………………………………………………………………………………………….…. 
        ιι. Ενόσ ετερόηυγου άτομου : ……………………………………………………………………………………………………                                                                                                            

 
                    

Ερϊτθςθ 2 

α. Σο ςχεδιάγραμμα ςτθν επόμενθ ςελίδα απεικονίηει ςυνολικά τθν ορμονικι ρφκμιςθ των 

ανκρωπίνων γονάδων, τόςο του άντρα όςο και τθσ γυναίκασ. Να μελετιςετε προςεκτικά το πιο 

κάτω ςχεδιάγραμμα και να ςυμπλθρϊςετε πάνω ςϋαυτό, ςτα κενά (τελείεσ) που ςασ δίνονται, 

τόςο τα ονόματα των ορμονϊν 1 μζχρι 5 όςο και τισ δράςεισ τουσ. Κάκε ορκι ςυμπλιρωςθ 

βακμολογείται με 1 (μία) μονάδα.  (ςφνολο 13 μονάδεσ)
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ΥΠΟΦΥΣΗ

Ορμόνη 1

……………………...

ΩΟΘΗΚΕΣ ΟΡΧΕΙΣ ΩΟΘΗΚΕΣ ΟΡΧΕΙΣ

α) Δξάζε 1:     

..……………………

……………………

…………………….

β) Δξάζε 2:

Έκκριση 

Ορμόνης 3
……………………..

Δξάζε Οξκόλεο 3:

η)……………………………

………………….………….

ηη)…………………………..

…………………………….

ηηη)…………………………

……………………………..

α) Δξάζε 1:

Αλάπηπμε θαη 

ωξίκαλζε 

ζπεξκαηνδωαξίωλ

α) Δξάζε 1:

Ρήμε ωνζπιαθίνπ 

β) Δξάζε 2: 

Μεηαηξνπή ηνπ 

δηαξξεγκέλνπ 

ωνζπιαθίνπ ζε

 ωρξό ζωκάηην.
Τν ωρξό ζωκάηην 

εθθξίλεη θπξίωο ηελ 

Ορμόνη 4 
……………………..

 
Δξάζε Οξκόλεο 4:

η)……………………………

……………………….…….

ηη)…………………………..

…………………………….

Ορμόνη 2

……………………...

α) Δξάζε 1:

Έκκριση 

Ορμόνης  5
………………….

 
Δξάζε Οξκόλεο 5:

η)……………………………

………………………….

ηη)…………………………..

…………………………….
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β. Οι επιςτιμονεσ ζχουν ανακαλφψει ζνα ιδανικό αντιςυλλθπτικό φάρμακο για τουσ άνδρεσ που 

αναςτζλλει τθ δράςθ τθσ ορμόνθσ 1 αλλά όχι τθσ ορμόνθσ 2. Να εξθγιςετε γιατί είναι ιδανικό 

αυτό το αντιςυλλθπτικό για τουσ άντρεσ.                                          (μ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

Οι ειςθγιτριεσ                                                                                                        Ο Διευκυντισ                        
                           
Παναγιϊτα Ματςοφκα 
Μαρία Κυριάκου                                                                    

          Χαράλαμποσ Καραμανϊλθσ      
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ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 

χολική χρονιά : 2012 - 2013 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΜΑΪΟΤ -  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΟΔΗΓΙΕ: Να γράφετε μόνο με μπλε πένα.  

                     Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 

                     Σο γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες. 

 

ΜΕΡΟ Α΄ (15 μονάδες): 

Να απαντηθούν ΟΛΕ οι ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) 

μονάδες. 

 

Ερώτηση 1. 

 Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις.     (μ. 5) 

 

Οι γενετικές πληροφορίες κάθε οργανισμού βρίσκονται στα χρωματοσώματα τους. Σα 

χρωματοσώματα αποτελούνται από μια χημική ουσία που ονομάζεται <<<<<<.. . Οι 

χαρακτήρες που μεταβιβάζονται από τους προγόνους στους απογόνους μέσω της χημικής 

αυτής ουσίας λέγονται <<<<<<<<<<.. χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που αποκτά το 

άτομο μετά τη γέννηση του λέγονται <<<<<<<<<<. χαρακτήρες και <<<<<<.. 

κληρονομούνται. 

Σα χρωματοσώματα σε κάθε σωματικό κύτταρο ενός οργανισμού είναι ανά δύο όμοια ως 

προς το<<<<<<<<<. , τη <<<<<<<<< , και τον τύπο των <<<<<<<<<< 

πληροφοριών. 

χηματίζουν δηλαδή ζευγάρια ομοίων χρωματοσωμάτων που ονομάζονται <<<<<<<. 

χρωματοσώματα. 

Σα χρωματοσώματα διακρίνονται σε <<<<<<<<< και σε ένα ζευγάρι <<<<<<<<. 

χρωματοσωμάτων τα οποία καθορίζουν το φύλο του ατόμου. 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ: .................................................. 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ: .......................................... 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ: ............................................. 

Ημερομηνία :  24/05/2013                                                                Ώρα: 10.30 

Διάρκεια:  Μία (1) ώρα 

Ονοματεπώνυμο: ............................................................................ Σμήμα: ............. Αρ: ........... 
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Ερώτηση 2. 

 α) Να ονομάσετε τα μέρη του σπερματοζωαρίου με τους αριθμούς 1 έως 5 που φαίνονται στο   

     πιο κάτω σχεδιάγραμμα.  (μ. 2,5) 

 

1......................................... 

2......................................... 

3.......................................... 

4.......................................... 

5......................................... 

 

β) ε τι χρησιμεύει το μέρος του σπερματοζωαρίου με τον αριθμό 1; (μ. 1,5) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

γ) Σο σπερματοζωάριο  και το ωάριο είναι απλοειδή κύτταρα. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με  

     τον όρο απλοειδές κύτταρο. (μ. 1) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Ερώτηση 3. 

α) Να αναφέρετε δύο  υγρά του ανθρώπινου  οργανισμού στα οποία ανιχνεύεται ο ιός  HIV. 

(AIDS)       (μ. 1)                            

i. ..................................................................................................................................................................... 

ii. ..................................................................................................................................................................... 

 

β)  

i. Ποια είδη κυττάρων του ανθρώπου προσβάλλει ο ιός HIV (AIDS) ;     (μ. 1)   

.................................................................................................................................................................. 

ii. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της προσβολής των κυττάρων αυτών για τον άνθρωπο; (μ. 1)                                                   

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

γ) Να γράψετε δύο τρόπους μετάδοσης του ιού του AIDS. (μ. 1)                                              

i. ..................................................................................................................................................................... 

ii. ..................................................................................................................................................................... 

 

δ) Να αναφέρετε δύο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια. (μ. 1)                                                                             

i. ..................................................................................................................................................................... 

ii. ..................................................................................................................................................................... 

 

 

3 

1 

2 

4 

5 
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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  

     του, που υποδεικνύονται με τους αριθμούς 1έως 8.   (μ. 4)          

                                                                                                                                                      

1........................................................... 

2........................................................... 

3........................................................... 

4........................................................... 

5........................................................... 

6........................................................... 

7........................................................... 

8........................................................... 

 

 

β) Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν τα σπερματοζωάρια. 

i. Πού παράγονται τα σπερματοζωάρια; (μ. 1) 

..................................................................................................................................................................  

ii. Κατά την πορεία τους τα σπερματοζωάρια, από τους όρχεις (παραγωγή) μέχρι την 

ουρήθρα (εκσπερμάτωση) εμπλουτίζονται με εκκρίματα που τα διευκολύνουν στην 

κίνηση τους και τους παρέχουν θρεπτικές ουσίες. 

 Να ονομάσετε τα τέσσερα όργανα ή αδένες που εμπλουτίζουν με εκκρίματα τα 

σπερματοζωάρια.  (μ. 2) 

1........................................................................... 2................................................................................ 

3........................................................................... 4................................................................................. 

 

 

γ)  Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν τις γοναδοτρόπες ορμόνες. 

i. Ποιο είναι τα αποτέλεσμα της δράσης της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης στους όρχεις; 

 (μ. 0,5) 

            ........................................................................................................................................................................ 

            ........................................................................................................................................................................ 

ii. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης της ωχρινοτρόπου  ορμόνης στους δύο όρχεις;  

(μ. 0,5) 

           ......................................................................................................................................................................... 

           ......................................................................................................................................................................... 
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7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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δ) Η ορμόνη τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των πρωτευόντων και για την    

     εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου στον άνδρα. 

i. Σι εννοούμε με τον όρο πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του άνδρα;  (μ. 0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

ii. Να αναφέρετε τρία δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του άνδρα. (μ. 1,5) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

Ερώτηση 2.  

α)  Ο άνθρωπος έχει 46 χρωματοσώματα στα σωματικά του κύτταρα .  

i. Πόσα χρωμοσώματα έχουν :  

τα νευρικά του κύτταρα .................................................................           (μ. 1) 

τα σπερματοζωάρια του  ...............................................................           (μ. 1) 

ii. Για να σχηματιστούν σπερματοζωάρια ποιος τύπος κυτταρικής διαίρεσης γίνεται ;(μ. 1,5) 

.................................................................................................................................................................. 

iii. Πόσα σπερματοζωάρια σχηματίζονται από τη διαίρεση ενός διπλοειδούς κυττάρου;  

(μ. 1,5) 

..................................................................................................................................................................  

 

β) Να γράψετε τρεις διαφορές της μίτωσης από την μείωση . (μ. 3) 

 

ΜΙΣΩΗ ΜΕΙΩΗ 

  

  

  

 

 

γ) Να εξηγήσετε τι είναι τα γονίδια;      (μ. 2) 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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Ερώτηση 3. 

α) τον άνθρωπο τα σγουρά μαλλιά ελέγχονται από το επικρατές γονίδιο  ενώ τα ίσια  

    μαλλιά ελέγχονται από το υπολειπόμενο γονίδιο σ. ε ένα ζευγάρι ο Κώστας έχει  σγουρά  

    μαλλιά  και η γυναίκα του Αναστασία έχει ίσια μαλλιά . 

    Να γράψετε :  (μ. 3)  

i. το γονότυπο της Αναστασίας : ......................................................................................................... 

ii. τους πιθανούς γονότυπους του Κώστα : .......................................................................................... 

iii. Αν ο Κώστας είναι ετερόζυγος ως προς τα σγουρά μαλλιά, να κάνετε τη σχετική  

διασταύρωση και να βρείτε τους γονότυπους και τους φαινοτύπους των παιδιών τους.  

           (μ. 4)   

 

Γονότυποι γονέων :              .............................             Φ             ............................   

 

Γαμέτες γονέων  :                 .............  ,   ...........                            ...........  ,  ............ 

 

Γονότυποι απογόνων :       ........................   ,   .........................  ,  .......................  ,  ..................... 

 

Υαινότυποι απογόνων :     ........................   ,   ......................... ,  .......................  ,  ...................... 

 

 

β) Να διατυπώσετε το 1ον  νόμο του Μέντελ. (μ. 2) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

 

γ) το  διπλανό σχεδιάγραμμα  φαίνονται χρωματοσώματα που το κάθε ένα έχει σημαδεμένο  

    ένα γονίδιο. Ποιο ή ποια από τα σχήματα Α, Β, Γ δείχνουν  αλληλόμορφα γονίδια και γιατί;    

    (μ. 1)  

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

..........................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Α Β Γ 
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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) το πιο κάτω σχεδιάγραμμα φαίνεται το γεννητικό σύστημα της γυναίκας. Να ονομάσετε  

    τα μέρη που δείχνουν οι αριθμοί από 1 έως 6.     (μ. 3) 

                                        

1.............................................. 

2.............................................. 

3.............................................. 

4..............................................                                                                               

5..............................................  

6............................................... 

 

 

 

β) Πώς ονομάζεται το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας και ποιες  αλλαγές υφίσταται κατά τη  

    διάρκεια του καταμήνιου κύκλου; (μ. 2) 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

γ) Σι ονομάζουμε κρίσιμη περίοδο του καταμήνιου κύκλου και ποιο χρονικό διάστημα  

     περιλαμβάνει  σε ένα  καταμήνιο κύκλο 28 ημερών μιας γυναίκας ; (μ. 2) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

δ) Να γράψετε δύο χημικά  τεχνικά μέσα αντισύλληψης και δύο μηχανικά  τεχνικά μέσα   

    αντισύλληψης. (μ. 2) 

i. Φημικά  τεχνικά μέσα αντισύλληψης 

..................................................................................................................................................................... 

ii. Μηχανικά  τεχνικά μέσα αντισύλληψης. 

..................................................................................................................................................................... 

 

ε) Να εξηγήσετε πως δημιουργούνται τα διζυγωτικά δίδυμα; (μ. 2) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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ζ)  Η κανονική αναπνοή του νεογνού ξεκινά αμέσως μετά τον τοκετό και την αποκοπή του  

     ομφάλιου λώρου. Να γράψετε δύο λόγους στους οποίους οφείλεται η έναρξη της λειτουργίας  

     των πνευμόνων του νεογνού;   (μ. 2) 

i. .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ii. .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

 

η) Είναι γνωστό  ότι το μητρικό γάλα θεωρείται η πιο κατάλληλη τροφή για το νεογέννητο. 

     Να αναφέρετε δύο λόγους που να δικαιολογούν το γεγονός αυτό.     (μ. 2)  

i. .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ii. .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

Ερώτηση 2 

 α) Από τη διασταύρωση δύο φυτών μπιζελιάς πήραμε 180 φυτά με άνθη χρώματος Μωβ και 60   

      φυτά με άνθη λευκού χρώματος.  

i. Να ονομάσετε  το είδος  της κληρονομικότητα που ισχύει στην πιο πάνω διασταύρωση; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.       (μ. 1)  

            ................................................................................................................................................................... 

            ................................................................................................................................................................... 

ii. Να γράψετε τους γονότυπους των φυτών που διασταυρώθηκαν και να δείξετε με 

διασταύρωση τα αποτελέσματα αυτά.  

( Μ: γονίδιο για μωβ χρώμα,   μ: γονίδιο για λευκό   χρώμα).           (μ. 4)  

 

Γονότ. πατρικής γενιάς :                            .............................             Φ             ............................   

 

Γαμέτες      :             

                 

Γονότυποι απογόνων :        

 

Υαινότυποι απογόνων :      

       

iii. Να δώσετε τον ορισμό του νόμου του Mendel που ισχύει στην πιο πάνω διασταύρωση . 

(μ. 2)    

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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β) Να εξηγήσετε τους όρους 

i. Ομόζυγο άτομο ως προς ένα χαρακτήρα.    (μ. 2) 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................   

           

ii. Ετερόζυγο άτομο ως προς ένα χαρακτήρα.   (μ. 2) 

              .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................                 

iii. Ενδιάμεση κληρονομικότητα.  (μ. 2) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

iv. Μωσαϊκή κληρονομικότητα.   (μ. 2) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                                                                        Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Έλση Μαρνερίδου 
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ΛΤΚΔΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄ ΛΑΡΝΑΚΑ                                               ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΨΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

   

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΧΣΙΚΑ                                      ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : Γεπηέξα  03/06/2013 

ΣΑΞΗ: Α΄ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ                                      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 απαληήζεηε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης 1—3. Κάζε ερώηεζε βαζκοιογείηαη κε 5 κολάδες. 

1.       α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε       

          ηνπο αξηζκνύο 1 – 5.                                                                                              (κ. 2,5) 

         1: …………………………….. 

         2: …………………………….. 

         3: …………………………….. 

         4: …………………………….. 

         5: …………………………….. 

           β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 4;                                                 (κ. 1) 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

          .……………………………………………………………………………………………………     

          γ.  Πνην πξόβιεκα ζα έρεη έλα άηνκν πνπ πάζρεη από θξπςνξρία θαη γηαηί;        (κ. 1,5) 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

          .…………………………………………………………………………………………………… 

2.        α. Να εμεγήζεηε πνηα λνζήκαηα νλνκάδνληαη αθξνδίζηα;                                         (κ. 1) 

           ............................................................................................................................................ 

           ............................................................................................................................................ 
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  Μίηωζε Μείωζε 

1.     

2.     

3.       α. Να νλνκάζεηε έλα θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ πνπ δεκηνπξγείηαη                           (κ. 1) 

             (η) κε κείσζε: ……………….…………….  (ηη) κε κίησζε: …………..…………………….  

          β. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.                              (κ. 2) 

  

          γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηo πην θάησ:                                                                         (κ. 1) 

              Ο άληξαο ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα έρεη ....................................... απηνζώκαηα    

              ρξσκαηνζώκαηα θαη ...................................................... θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα. 

          δ. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;          (κ. 1) 

            ζσθωηηού: ……....        δσγωηό: ……....       ωάρηο: ….…...      επηδερκίδας: …..…. 

               β. Πνηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ πξνζβάιιεη ν ηόο H.I.V. (ηόο ηνπ AIDS);           (κ. 1) 

               …………….…………………………………………………………………………….………. 

               γ. θαη πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο απηήο;                                        (κ. 1) 

               ……………………………………………………………………………….………………….. 

               δ. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη δύν ηξόπνπο κε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ   
               ηνπ AIDS.                                                                                                                (κ. 2) 

                Τρόποι μεηάδοζης:    1. ................................................................................................. 

                                                   2. ................................................................................................ 

               Τρόποι κε κεηάδνζεο:1. ................................................................................................ 

                                                   2. ................................................................................................  
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ΜΔΡΟ  Β΄:  (κνλάδεο 20) 

Ν’ απαληήζεηε ηης 2 από ηης 3 ερωηήζεης. Κάζε ερώηεζε βαζκοιογείηαη κε 10 κολάδες. 

1.     α. Γηαζηαπξώλνπκε δύν θπηά αξνδάθλεο νκόδπγα σο πξνο ην ρξώκα ησλ ινπινπδηώλ , 
            έλα θόθθηλν κε έλα ιεπθό. Όινη νη απόγνλνη ηεο F1 γελεάο είλαη ξνδ. 

            Να γίλεη ε πην πάλσ δηαζηαύξσζε:                                                                        

  

                                                              Γ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Χ  Η 

  

                                                       Ρ :  ...............  Υ  ...............                                             (κ. 1) 

  

                                              Γακέηεο :                                                                                 (κ. 1) 

  

                                     F1 : γονόησποι:                                                                                  (κ. 1) 

  

  

       β. Με δηαζηαύξσζε κεηαμύ 2 αηόκσλ ηεο F1 γελεάο λα βξεζνύλ νη γνλόηππνη θαη θαηλόηπ-  

        πνη ησλ απνγόλσλ ηεο F2 γελεάο.                 

                                                              Γ Ι Α  Σ Α Τ Ρ Χ  Η 

  

                                                     F1 :  ...............  Υ  ...............                                             (κ. 1) 

  

                                          Γακέηεο:                                                                                      (κ. 2) 

  

                                   F2 : γονόησποι:                                                                                    (κ. 1) 

  

                                        θαινόησποι:                                                                                    (κ. 1) 

        γ. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηε δηαζηαύξσζε 

        ηνπ εξσηήκαηνο (β).                                                                                                      (κ. 2) 

        ……………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………….. 
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2.      α. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα έκβξπν ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

              (η) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.                                               (κ. 2) 

              1: …………………………..  2: …………………………... 

              3: …………………………..  4: …………………………... 

              (ηη) Να εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε κε ηνπο     

          αξηζκνύο 2 θαη 3.                                                       (κ. 2)       

         Μέρος 2: ………….…………………………………………… 

         ….………………………………………………………………. 

         ………………………...…………………………………….…..    

         ..……………………………………..…………………………..  

         ..…………………..……………………………………………...  

         …..………………………….……………………………………………………………………….. 

         Μέρος 3: ...…………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………. 

         β. Σα παηδηά ηεο δηπιαλήο εηθόλαο είλαη δίδπκα. 

         Να εμεγήζεηε πώο έρνπλ δεκηνπξγεζεί.              (κ. 3) 

        ………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………. 

  

          

         γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ζεκαληηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην κεηξηθό γάια ζεσξεί-  
          ηαη σο ε θαηαιιειόηεξε ηξνθή γηα ην λενγλό.                                                             (κ. 2) 

         ….…………………………………………………………………………………………………… 

         .……………………………………………………………………………………………………… 

         ….………………………………………………...………………………………………..………... 

         ….………………………………………………...………………………………………….……… 

         δ. Να γξάςεηε δύν (2) ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην δηαηηνιόγην κηαο   
         εγθύνπ.                                                                                                                         (κ. 1) 

         ……………………………………………………………………………………………………….       

  

4 

3 

2  

1 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ θαίλνληαη ζην  

        πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.                                                                    (κ. 3) 

          γ. Να γξάςεηε                                                                                                            (κ. 2) 

            (η) πνύ παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα; ................................................................................. 

           (ηη) πνηα νξκόλε επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηνπο; ………..........................................................

            δ. Να αλαθέξεηε γηα ηελ ηεζηνζηεξόλε 

          (η) πνύ παξάγεηαη: .…….…………………………………………………………………(κ. 0,5) 

          (ηη) πόηε αξρίδεη λα απμάλεηαη ε παξαγσγή ηεο: ………………….……………………..(κ. 1) 

          (ηηη) ηξία (3) απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο ζηνλ άληξα:                                          (κ. 1,5) 

          1. ...………………………………………………………………………………………………… 

          2. ...………………………………………………………………………………………………… 

          3. ...………………………………………………………………………………………………… 

           

         1: ....……..........…….................................... 

         2: ..........……..……...................................... 

         3: ………….................................................. 

         4: ....……..……............................................ 

         5: ……………………………………………... 

         6: ……………………………………………… 

         β. Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ κεξώλ   

         κε ηνπο αξηζκνύο 4 θαη 6;                  (κ. 2) 

          Μέρος 4: …..…………………………………… 

           ……..…………………………………………… 

           ………………………………………………….. 

          Μέρος 6: ..……………………………………..…………………………………………………... 

           ……………………………………………………………………………………………………...  
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ΜΔΡΟ Γ΄: (κνλάδεο 15) 

Ν’ απαληήζεηε ηε 1 από ηης 2 ερωηήζεης. Κάζε ερώηεζε βαζκοιογείηαη κε 15 κολάδες. 

1.      α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη    

         αξηζκνί 1 – 6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                                                               (κ. 3) 

  

         1: ..……………………………………………….. 

         2: ..……………………………………………….. 

         3: ..……………………………………………….. 

         4: ..……………………………………………….. 

         5: ..……………………………………………….. 

         6: ..……………………………………………….. 

  

         

         β. (η) Πνηνη είλαη νη ζειπθνί γακέηεο; ……………………………………………………. (κ. 1) 

             (ηη) Πνπ παξάγνληαη; ……………………………………………………………………(κ. 1) 

             (ηηη) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ν θαζέλαο; ………………………………………… (κ. 1) 

             (ηλ) Πνηα νξκόλε επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηνπο θαη πνύ παξάγεηαη απηή;          (κ. 2) 

         ..…………………………………………………………………………………………………… 

         γ. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο   

          θαηακήληνπ θύθινπ.                                                                                                  (κ. 3) 

             1. ..……………………………………………………………………………………………… 

             2. …..…………………………………………………………………………………………… 

             3. …..…………………………………………………………………………………………… 

         δ. (η) Πνηεο κέξεο ελόο θαηακήληνπ θύθινπ 32 εκεξώλ απνηεινύλ ηελ θξίζηκε   

         πεξίνδν;                                                                                                                 (κ. 0,5) 

         …………………………………………………………………………………………………….. 

             (ηη) Να εμεγήζεηε γηαηί κηα γπλαίθα κπνξεί λα κείλεη έγθπνο απηέο ηηο κέξεο:     (κ. 1,5) 

         …………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………….. 

         ε. Να αλαθέξεηε                                                                                                        (κ. 2) 

             (η) πνύ παξάγεηαη ε πξνγεζηεξόλε; …..………………………………………………….. 

             (ηη) πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο θαηά ηνλ θαηακήλην θύθιν; 

         …………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                   

 1 

 4 

 2 

 6 

 5 

 3 
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2.      α. Γπλαίθα ζαιαζζαηκηθή παληξεύεηαη άληξα πνπ θέξεη ην ζηίγκα ηεο κεζνγεηαθήο   

         αλαηκίαο. 

          Μ= θπζηνινγηθό γνλίδην 

           κ= παζνινγηθό γνλίδην 

             (η) Να γξάςεηε ηνπο γολόησποσς: ηεο γπλαίθαο : ..…........ ηνπ άλδξα : ….......... (κ. 2) 

             (ηη) Να βξείηε θάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε πόζε είλαη ε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί   

         παηδί κε ζαιαζζαηκία.                                                                                              (κ. 3) 
     ΓΙΑΣΑΤΡΧΗ 

                                                     Ρ :  ..............  Υ  ............... 

  

                                          Γακέηεο : 

  

                                F1 : γονόησποι : 

  

                                      θαινόησποι : 

  

                                                                        πιθανόηηηες για ζαιαζζαηκηθό παιδί: .…...........  

        

         β. (η) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο β - κεζνγεηαθήο αλαηκίαο;    (κ. 1) 

         ……..……………………………………………………………………………………………… 

         ..…………………………………………………………………………………………………… 

             (ηη) Να αλαθέξεηε δύν ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από 

         β - κεζνγεηαθή αλαηκία.                                                                                              (κ. 2) 

          ...………………………………………………………………………………………………….. 

          ...…………………………………………………………………………………………………..  

         γ. (η) Αλ Α είλαη ην γνλίδην γηα θαλνληθή παξαγσγή κειαλίλεο θαη α ην γνλίδην πνπ δελ    

         επηηξέπεη ηελ παξαγσγή κειαλίλεο ζηνλ άλζξσπν, λα ππνινγίζεηε κε δηαζηαύξσζε     

         ηελ πηζαλόηεηα λα γελλεζεί αιθηθό παηδί από παηέξα αιθηθό θαη κεηέξα εηεξόδπγε.   

                                                                                                                                         (κ. 5,5) 
    ΓΙΑΣΑΤΡΧΗ 

                                                     Ρ :  ..............  Υ  ............... 

  

                                          Γακέηεο : 

  

                                F1 : γονόησποι : 

  

                                      θαινόησποι : 

                                                                                     πιθανόηηηες για παιδί αλθικό: .…........... 

             (ηη) Να αλαθέξεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά αηόκνπ κε αιθηζκό.                          (κ. 1,5) 

         ..…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ 

Κώζηαο Υαηδεησάλλνπ  

Λνπθία Φαξά-Καξαθαηζάλε  

                                                                                                           

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                                        
Κσλζηαληία Καινγήξνπ         

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

 
Θάλνο Νηθνιάνπ Β.Γ 
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Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α΄: (15 κνλάδεο) 

Απνηειείηαη από ηξεηο εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ ΟΛΔ. Κάζε ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 5 (πέληε) κνλάδεο. 
 

1. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γελλεηηθό 
ζύζηεκα ηνπ άλδξα: 
α. Πώο νλνκάδνληαη ηα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;             (0.5 κνλ.) 
……………………………....................................................…………………………… 

                                                                                                             
β. ε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα παξάγνληαη ηα αξζεληθά                                                                                            
γελλεηηθά θύηηαξα;                                                                                          (0.5 κνλ.) 
……………………………....................................................…………………………… 

                                                                                                             
γ. Σν ζπέξκα απνηειείηαη από: i…………………………., ii...............................(1 κνλ.) 

δ. i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία.  
                                                                                                                           (1 κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να αλαθέξεηε πνην θίλδπλν αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε θξπςνξρία θαη γηαηί. 
                                                                                                                           (1 κνλ.) 
……………………………....................................................………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...…                                                                                                                    

iii. Να αλαθέξεηε πώο ζεξαπεύεηαη ε θξπςνξρία.                                             (1 κνλ.)                              
……………………………....................................................………….…………………… 

                                                                                                             
 

2. α. Έλα δεπγάξη έρεη απνθηήζεη δηδπγσηηθά δίδπκα, έλα αγόξη θαη έλα θνξίηζη. Να  

εμεγήζεηε πώο έρνπλ δεκηνπξγεζεί.                                                                  (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΛΤΚΔΗΟ ΒΔΡΓΗΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ                                                           ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-2013                                                            

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ - ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ                                                          ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 20/05/2013 

ΣΑΞΖ:  Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ                                                         XΡΟΝΟ:  1 ΩΡΑ 

  

 Όλνκα καζεηή/ηξηαο: …................................................................. Σκήκα: .......  Αξηζκόο: …… 

 
Βαζκόο: ………………… (νινγξάθσο)……………………………………Τπνγξαθή εμεηαζηή………..…… 

  
 

 

 

Όλνκα καζεηή/ξηαο:  ……………………………………………………   Σκήκα: Α΄….    

Αξηζκόο:…….. 

Ζκεξνκελία: ………/……./2012                                                                Οκάδα Α                                  
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β. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ εκβξύνπ.                 (2 κνλ.)  

      i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1- 4.                                                                            

 

 

 

 

 

     

 

 ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 1;                                       (1 κνλ.) 

………………………………………………………...………...………………………………

………………………….................................................................................................... 

 

3. α. Η παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

ηνπ, όπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5.                                                              (2,5 κνλ.)                                                                              

 

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 4;                             

                                                                                                                                (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

γ. Να αλαθέξεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη ηνπ σάξηνπ.   

                                                                                                                        (1,5 κνλ.) 
 

 ΩΑΡΗΟ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1 

2 

 3  

4 
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ΜΔΡΟ Β΄: (20 κνλάδεο) 

Από ηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο λ’ απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΓΤΟ (2). Κάζε εξώηεζε 
βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. 

  

1. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη     
αξηζκνί 1-6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                                                            (3 κνλ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.            (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………..........……                                                                                                                                     

γ. ε πνην όξγαλν παξάγνληαη ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηεο γπλαίθαο;                  (1 κνλ.) 
…..…………………………………………………………………….....................................                                                                                                                                         

δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ξόινπο ηεο νηζηξαδηόιεο ζηνλ νξγαληζκό ηεο γπλαίθαο.  
                                                                                                                           (1 κνλ.) 
    i. ……………....................................................……………………..…………………… 

    ii. ...………….………………………………………………………..................................                                                                                                                            

ε. i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε έκκελε ξύζε.                                                          (1 κνλ.) 
……….…………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………............................      

…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                       

   ii. Πόζν δηαξθεί ζπλήζσο ε έκκελε ξύζε; …………………………………  (0,5 κνλ.) 
 
ζη. i. Να αλαθέξεηε πνηα νξκόλε ηεο ππόθπζεο πξνθαιεί ηελ σνζπιαθηνξξεμία. 

………..……………………………………………………………………............(0,5 κνλ.) 

 ii. Να αλαθέξεηε πνηα κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ησλ 30 εκεξώλ ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο ε σνζπιαθηνξξεμία;………..........................................................(0,5 κνλ.) 

δ. i. Από πνύ εθθξίλεηαη ε πξνγεζηεξόλε; ………………………………………(0,5 κνλ.) 

   ii. Να αλαθέξεηαη δπν (2) δξάζεηο ηεο πξνγεζηεξόλεο ζηε γπλαίθα.            (1 κνλ.) 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 1 

 4 

 2  6 

 5 

 3 
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2.  Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο νκόδπγνπ άζπξνπ (Α) πνληηθνύ κε έλα νκόδπγν καύξν 

(Μ) πνληηθό πξνέθπςαλ ζηελ F1 γθξίδνη πνληηθνί ζε πνζνζηό 100%.  
 
 α. Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηε πεξίπησζε απηή;                            (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………...… 

β. Να δείμεηε ζρεκαηηθά ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.  
ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 

                                   P: ………………..  Υ ……………………                       (1 κνλ.)                       

                        Γακέηεο: …………………….........................................            (1 κνλ.) 

             F1: γνλόηππνη: …………..………………………………..……………. (1 κνλ.) 

    
γ. Να βξεζνύλ, κεηά από δηαζηαύξσζε 2 αηόκσλ ηεο F1, νη θαηλόηππνη θαη νη 
γνλόηππνη ησλ απνγόλσλ ηεο F2 γελεάο.  

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 

                                   F1: ………………..  Υ ……………………                       (1 κνλ.)                       

                        Γακέηεο: …………………….........................................            (1 κνλ.) 

             F2: γνλόηππνη: …………..………………………………..……………. (1 κνλ.) 

                  θαηλόηππνη: ………………………………………………………….  (1 κνλ.) 

δ. Να δώζεηε ηε θαηλνηππηθή θαη ηε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηεο F2 
γεληάο.                                                                                                                 (1 κνλ.) 
        Φαηλνηππηθή αλαινγία: ………………………………………………………… 

        Γνλνηππηθή αλαινγία: …………………………………………………………. 

ε. Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Mendel.                                               (1 κνλ.)             

…………......……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...   

 

3. α. Να εμεγήζεηε ηη είλαη νη επίθηεηνη ραξαθηήξεο.                                             (1 κνλ.)                                                                                                              

………………………....................................................……………......………………… 

………………………....................................................…………………………………… 

………………………....................................................…………………………………… 

β. Να αλαθέξεηε κε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: 

    i. Γηαηξείηαη ην δπγσηό γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.  (0,5 κνλ.)  

…………………………………………………………………………………………………                                                                                          
   ii. Πξνθύπηνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ.                                (0,5 κνλ.) 
……………………............................................................…………………………………     
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γ. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηεο κείσζεο;                                                                 (2 κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

δ. Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη ρξσκαηνζώκαηα από έλα αλζξώπηλν ζσκαηηθό 

θύηηαξν.  

i. Πόζα απηνζώκαηα ρξσκαηνζώκαηα 

απεηθνλίδνληαη;……………………………….(0,5 κνλ.) 

ii. Πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα απεηθνλίδνληαη; 

…………….…............................................ (0,5 κνλ.) 

iii. Πόζα απηνζώκαηα ρξσκαηνζώκαηα έρεη έλα 

γελλεηηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ; …….... (0,5 κνλ.) 

iv. Πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα έρεη έλα 

γελλεηηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ; ………..(0,5 κνλ.) 

v. Σν θύηηαξν (δίπια) αλήθεη ζε ζειπθό ή αξζεληθό 

άηνκν; ……………………………….……… (0,5 κνλ.) 

vi. Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ην δπγσηό ηνπ 

αλζξώπνπ; …………….…………………… (0,5 κνλ.) 

 

ε. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο: 

 i. Οκόινγα ρξσκαηνζώκαηα.                                                                          (1 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……… 

ii. Φαηλόηππνο.                                                                                                 (1 κνλ.)                                                                                                              

………………………....................................................……………......………………… 

………………………....................................................…………………………………… 

iii. Γνλόηππνο.                                                                                                 (1 κνλ.)                                                                                                              

………………………....................................................……………......………………… 

………………………....................................................…………………………………… 
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ΜΔΡΟ Γ΄ (15 κνλάδεο) 
Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΜΗΑ (1). Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. 
 
1.α. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ.                                   (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

β. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 
από αιθηζκό.                                                                                                      (3 κνλ.) 

 ……………………………………………................................................................ 

 ..……………………………………………………................................................... 

 ...…………………………………………………….................................................. 

                                                                                                                                 
γ. Οη γνλείο είλαη θαηλνηππηθά θαλνληθνί θαη έρνπλ 4 παηδηά (3 θαλνληθά θαη 1 αιθηθό). 

Πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ησλ γνληώλ; Να εμεγήζεηε κε δηαζηαύξσζε (Α= θαλνληθό 

γνλίδην, α= γνλίδην αιθηζκνύ).                                                                           (4 κνλ.) 

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 

P: ………………..  Υ …………………… 

Γακέηεο: ……………………......................................... 

F1: γνλόηππνη: …………..………………………………..……………. 

      θαηλόηππνη: …………..………………………………..……………. 

 

δ. Παληξεύνληαη δπν άηνκα πνπ είλαη θνξείο  ηεο β- κεζνγεηαθήο αλαηκίαο (έρνπλ ην 

ζηίγκα).  

i. Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ην δεπγάξη απηό λα απνθηήζεη 

παηδί κε β- κεζνγεηαθή αλαηκία.                                                                          (4 κνλ.) 

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 

P: ………………..  Υ …………………… 

Γακέηεο: ……………………......................................... 

F1: γνλόηππνη: …………..………………………………..……………. 

                       θαηλόηππνη: …………..………………………………..……………. 

ii. Να δώζεηε:                                                                                                  (2 κνλ.) 

 ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ………………………………...... 

 ηε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ………………………………...... 
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2. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ δείρλνπλ νη      

αξηζκνί 1- 8 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                                                          (4 κνλ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

β. Πνηα ε ρξεζηκόηεηα ησλ κεξώλ: 1, 5 θαη 7.                                                   (3 κνλ.) 

Μέξνο 1: ……………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………......  

Μέξνο 5: ……………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………….….....  

Μέξνο 7: ……………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………..  

γ. Να θαηαγξάςεηε, κε ηελ νξζή ζεηξά, ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηνπ άληξα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, από ηνλ ηόπν παξαγσγήο 

ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα;                                                    (2 κνλ.) 

 

    

 

 

δ. Να αλαθέξεηε 2 (δπν) δξάζεηο ηεο νξκόλεο ηεζηνζηεξόλεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ 
άληξα.                                                                                                                (2 κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 6 
5 

 4 

3 

2 

1 

7 

8 



8  
 

ε. Από πνηεο γνλαδνηξόπεο νξκόλεο ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα; Πνηνο είλαη ν ξόινο / δξάζε ηεο θάζε κηαο;                                                       
Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ πίλαθα.                                                            (4 κνλ.) 
 

Γνλαδνηξόπεο νξκόλεο Γξάζε/ξόινο 

1….…………………………...  

…………………………………………………….…… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 
 

2. .…..………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 

    
 
 

TEΛΟ   ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ   ΓΟΚΗΜΗΟΤ 
 

 
ΟΗ  ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ                                         Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ   

   
Αθξνδίηε Μαιεθθίδνπ Β.Γ.Α΄                            Θενράξεο Μαζνύξαο 

Μειαλζία Παπαδνπνύινπ Β.Γ 

Υξηζηίλα Μηθειιίδνπ Γεκεηξίνπ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΛΙΒΑΓΙΩΝ 

τοιηθή τροληά 2012- 2013 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ:  Να γράθεηε κόλο κε κπιε κειάλη.   

                   Γελ επηηρέπεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σγρού (tip–ex).  

                   Σο γραπηό αποηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδες. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο από 1 κέρξη 3. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κολάδες.  

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

α) Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:     (κ.2,5) 

                                                                        
Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα 

ιέγεηαη ........................................ θη αλ δελ ζεξαπεπηεί έγθαηξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

………………….. 

Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ε αθξνπνζζία (ην άθξν ηεο πόζζεο) έρεη κηθξό άλνηγκα ιέγεηαη 

.............................. . 

 

Ζ νλείξσμε είλαη ε έμνδνο ηνπ ………………. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ………….. . 
 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Ι κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο ΙΙ.  (κ.2,5) 

ηήιε Ι ηήιε ΙΙ Ι  - ΙΙ 

1. Δπηδηδπκίδα   α) Δθθξίκαηα θαη ζπεξκαηνδσάξηα 1 - ....... 

2. Οπξήζξα   β) Πξνζηαζία  2 - ....... 

3. Όξρεηο    γ) Έμνδνο ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη νύξσλ από ην ζώκα  3 - ....... 

4. Όζρεν   δ) Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 4 - .......  

5. πέξκα   ε) Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ  5 - ....... 

  

ΒΑΘΜΟ: ____________________ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ________________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: _________________ 

               

Ηκεροκελία: 24/05/2013                                                                          Ώρα: 07:45 

Γηάρθεηα: 60 ιεπηά 

Ολοκαηεπώλσκο:  ____________________________________            Σκήκα:_____      Αρ:____ 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

ηελ εηθόλα θαίλεηαη ην γπλαηθείν γελλεηηθό θύηηαξν. 

 

α) Πώο νλνκάδεηαη απηό ην θύηηαξν;  (κ.0,5) 

………………………………… 

 

β) Πώο νλνκάδνληαη ηα κέξε 1–5;  (κ.2,5) 

1 ………………………………………….. 

2 ………………………………………….. 

3 ………………………………………….. 

4 ………………………………………….. 

5 ………………………………………….. 

 

γ) Να ζπγθξίλεηε ην γπλαηθείν θαη ην αλδξηθό γελλεηηθό θύηηαξν:   (κ.2) 

 

η) σο πξνο ην κέγεζνο: …………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηη) σο πξνο ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζήο ηνπο:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

 

α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:         (κ.3) 

 

Γνλίδην: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γνλόηππνο: ……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Δπίθηεηνη ραξαθηήξεο: ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Πνηα είλαη ε ρεκηθή νπζία πνπ απνηειεί ην γελεηηθό πιηθό;     (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

1 

2 

3 

4 

5 
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γ) ηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα ρξσκαηόζσκα. Να νλνκάζεηε ηα  

 κέξε 1 θαη 2.       (κ.1)     

 

 1 …………………………………………. 

 2 ………………………………………….       

      

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄:  Να απαληήζεηε ζηηο ΓΤΟ από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κολάδες. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. 

α) η) Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1-5 ηνπ ζρήκαηνο.     (κ.2,5) 

     

 1 ………………………………………….. 

 2 ………………………………………….. 

 3 ………………………………………….. 

   4 ………………………………………….. 

   5 ………………………………………….. 

  

 ηη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο σνζήθεο;       (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ηηη) ε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν;(κ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

β) Ση ζπκβαίλεη ζηε γπλαίθα αλ δελ γνληκνπνηεζεί ην σάξην; Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη ην 

θαηλόκελν θαη λα ην εμεγήζεηε.        (κ.1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

1 

2 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Να γξάςεηε δύν δξάζεηο ηεο πξνγεζηεξόλεο.      (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

δ) Να γξάςεηε ηξία δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα.   (κ.1,5) 

η)  ………………………………………………………………………………………………………… 

ηη) …...……………………………………………………………………………………………………. 

ηη) ...………………………………………………………………………………………………………. 

ε) Να γξάςεηε ηξία κεραληθά κέζα θη έλα θπζηθό ηξόπν αληηζύιιεςεο.  (κ.2) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε θαη ηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα. 

 

α) ηελ πην θάησ εηθόλα δύν θύηηαξα (Α θαη Β) δηαηξνύληαη. 

η) Mε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο δηαηξείηαη 

 ην θύηηαξν Α; ........................................... 

 ην θύηηαξν Β; ........................................... 

      (κ.1) 

   

 

ηη) Tη είδνπο θύηηαξν (ζσκαηηθό ή γακέηεο) είλαη 

 ην θύηηαξν α; ........................................... 

 ην θύηηαξν β; …………………………….. 

             (κ.1) 

 

 ηηη) Aλ ηα θύηηαξα Α θαη Β έρνπλ 50 ρξσκαηνζώκαηα, πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα έρεη

              (κ.1) 

 ην θύηηαξν α; ………………………………………………………………… 

 ην θύηηαξν β; ………………………………………………………………… 
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β) Να γξάςεηε πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα αθόινπζα αλζξώπηλα θύηηαξα: (κ.1) 

 

 

 

 

 

 

γ) Πόζα είλαη ηα απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα             (κ.0,5)                       

 

η) ζε έλα ζπεξκαηνδσάξην ηνπ αλζξώπνπ: ......................... 

ηη) ζε έλα θύηηαξν ηεο επηδεξκίδαο ηνπ αλζξώπνπ .......................   

              

δ) Σν γνλίδην γηα ηελ αλαδίπισζε ηεο γιώζζαο (Α) είλαη επηθξαηέο, ελώ ην αιιειόκνξθό ηνπ 

γηα ηε κε αλαδίπισζε ηεο γιώζζαο (α) είλαη ππνιεηπόκελν.  

Ζ Ρνύια θαη ν Οξέζηεο είλαη νκόδπγνη. Ζ Ρνύια έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο αλαδίπισζεο ηεο 

γιώζζαο ελώ ν Οξέζηεο όρη.  

η) Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε.        (κ.2)                       

 
 
 
 
 
 

ηη) Να βξείηε ηε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηνπ δεπγαξηνύ.  (κ.1) 
    

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                

ηηη) Να βξείηε ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηνπ δεπγαξηνύ. (κ.1)                       

 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ηv) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel εθαξκόδεηαη ζε απηό ην παξάδεηγκα; Να ηνλ 

δηαηππώζεηε.         

 (κ.1,5)                     

 

Δίδος θσηηάροσ Αρηζκός τρωκοζωκάηωλ 

 Μπτθό θύηηαξν  

 Επγσηό  

 Κύηηαξν επηδεξκίδαο  

 Αξζεληθόο γακέηεο  
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……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

α)  η) Να ηνπνζεηήζεηε κε ρξνληθή ζεηξά (από ην 1, απηό πνπ γίλεηαη πξώηα, κέρξη ην 4, 
απηό πνπ γίλεηαη ηειεπηαίν), ηα γεγνλόηα: εμθύηεσζη, εκζπερμάηωζη, γονιμοποίηζη, ζηύζη.

             (κ.2)         
1 ……………………………………………  3 …………………………………………… 

2 ……………………………………………  4 …………………………………………… 

ηη) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηε γνληκνπνίεζε.     (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Ση είλαη ε ζηύζε θαη πώο επηηπγράλεηαη;      (κ.2) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηv) Να γξάςεηε ην αθξηβέο κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν 

γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ.       (κ.0,5) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

v) Σν αθξόζσκα είλαη θπηηαξηθό νξγαλίδην ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.  

Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ αθξνζώκαηνο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο;          (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

β) ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη δπν δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο δηδύκσλ.  

η) Να εληνπίζεηε πνηα πεξίπησζε αθνξά κνλνδπγσηηθά θαη πνηα δηδπγσηηθά δίδπκα θαη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα.       (κ.0,5)                       
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Α……………………..    Β………………………… 

ηη) Να εμεγήζεηε πώο πξνθύπηνπλ ηειηθά δύν έκβξπα ζηελ εηθόλα Α. (κ.2)                        

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ηηη) Σα δίδπκα πνπ βιέπεηε ζηελ πην θάησ θσηνγξαθία είλαη κνλνδπγσηηθά ή 

δηδπγσηηθά; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε έλα επηρείξεκα.  (κ.1)                       

 
………….………………………………………………………………………. 

………….……………………………………………………………………….

……………………………….………………………………………………….. 

………………………………….……………………………………………….. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Να απαληήζεηε ζηε ΜΙΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κολάδες. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

α) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη ην αλδξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα. Να ζπκπιεξώζεηε 

ηα κέξε 1 έσο 8.           (κ.4)   

1 ...………………………………………….. 

2 ……………………………………………. 

3 ……………………………………………. 

4 ……………………………………………. 

5 ……………………………………………. 

6 ……………………………………………. 

7 ……………………………………………. 

8 ……………………………………………. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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β) Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηηο ορκόλες ηνπ αλδρηθού γελλεηηθού ζσζηήκαηος. 

Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε.                    (κ.3,5)     

                                                                                                   

Ορκόλες Σόπος 

παραγωγής 

Γράζε 

Σεζηνζηεξόλε  

………………… 

1 …………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………… 

 

Ωρξηλνηξόπνο 

νξκόλε (LH) 

………………… ………………………………………………………….… 

 

Ωνζπιαθηνηξόπνο 

νξκόλε (FSH) 

………………… 

 

……………………………………………………………... 

 

γ) η) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 – 4, ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. (κ.2) 
         

     

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ………………………………………                                                                                         

4 ………………………………………                  

            

ηη) Πνηνο είλαη ξόινο ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ;       (κ.1) 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

δ) Πόζν δηαξθεί ε θύεζε; ……………………………………………………  (κ.0,5) 

 

ε)  η) Ση είλαη ν ηνθεηόο;          (κ.1) 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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ηη) Να γξάςεηε δύν γεγνλόηα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ ηνθεηό.    (κ.1) 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

ζη) Ζ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκόλσλ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό. Πνηεο αιιαγέο 

ζην λενγλό πξνθαινύλ απηό ην γεγνλόο;       (κ.1) 
 
.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Γηαηί ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε θαηαιιειόηεξε ηξνθή γηα ην λενγέλλεην; (κ.1) 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

η) Ση νλνκάδνπκε νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα;   (κ.1) 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

  

 

ηη) Ση νλνκάδνπκε αιιειόκνξθα γνλίδηα;     (κ.1)        

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ηηη) Να γξάςεηε ηα δεύγε ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.  

(κ.1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ηv) Να γξάςεηε γηα πνηα δεύγε αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ, ζην πην πάλσ ζρήκα, ην 

άηνκν είλαη νκόδπγν θαη γηα πνηα είλαη εηεξόδπγν.     (κ.1,5) 
 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

β)  η) Να δειώζεηε ην είδνο ηνπ ραξαθηήξα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα. (κ.2) 

 

Υαραθηήρας Δπίθηεηος / Κιερολοκηθός 

Χξώκα καιιηώλ  

Οπιή από εγρείξεζε  

Οκάδα αίκαηνο  

Παξάιπζε κεηά από 
αηύρεκα 

 

 

ηη) Ζ θαηλπιθεηνλνπξία είλαη κηα θιεξνλνκηθή λόζνο, πνπ νθείιεηαη ζε ππνιεηπόκελν 

γνλίδην. Γίλνληαη ηα αθόινπζα: ΔΔ, δδ, Δδ, σγιές άηομο, άηομο με θαινσλκεηονοσρία.

           (κ.3) 

    

Γολόησπος Φαηλόησπος 

  

  

  

 

 

γ) Σν γνλίδην ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο (μ) είλαη ππνιεηπόκελν ελώ ην αιιειόκνξθό ηνπ 
πγηέο γνλίδην (Μ) είλαη επηθξαηέο.  
 

η) Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ ελόο εηεξόδπγνπ άληξα θαη κηαο εηεξόδπγεο 

γπλαίθαο.           (κ.2)    
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ηη) Πνηα είλαη ε γνλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηνπ δεπγαξηνύ;  (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Πνηα είλαη ε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηνπ δεπγαξηνύ;  (κ.1)                           

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηv) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel εθαξκόδεηαη ζε απηό ην παξάδεηγκα;   (κ.0,25)                     

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 v) Να δηαηππώζεηε ηνλ πην πάλσ λόκν.       (κ.0,75)                     

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                  Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                             Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

Νενθύηνπ Παλαγηώηα Β.Γ.Α               Αζπξνκάιιε Δηξήλε Β.Γ                   θαιηάο Γηώξγνο    

(Πεξδίνπ Χξηζηίλα) 

Νηθνιάνπ Λνπθάο  

Γηάληζηνπ–Κπξηαθνύ Αιίλα  

Λαΐθε Σεξςηζέα 



ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 
 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

 
ΒΑΘΜΟ: …………………………… 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………………… 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ………………………... 
 

 
ΣΑΞΗ: Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ  

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 23 ΜΑΙΟΤ 2013 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 

 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1 ώρα 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………..... 
 

 
ΣΜΗΜΑ: ……………  Αρ.: ……….. 

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 
Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. 
Να γξάςεηε κόλν κε κπιε πέλα. 
 
 
ΜΔΡΟ Α (15 κολάδες) 

Σν κέρος Α απνηειείηαη από ηξία (3) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα. Κάζε 

ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 1 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 6 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην ζρεδηάγξακκα.                             (3κ) 

      

1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

6. ...........................................                                                                                                                        

                                         

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ αθόινπζε δήισζε:                                                                                 (1κ) 

Tα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο ……...……, ελώ ηα σάξηα παξάγνληαη ζηηο ….....………….. .                                                                        

 

(γ) Να γξάςεηε δύο δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ:                                             (1κ) 

i. ....................................................................................................................................................... 

ii. .......................................................................................................................................................  
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ΔΡΩΣΗΜΑ 2 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 5 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ θαίλνληαη ζην 

ζρεδηάγξακκα.                                                                                                                              (2,5κ)                   

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

 

(β) Να γξάςεηε ηελ θαηάιιειε ιέμε δίπια από θάζε θξάζε:                                                       (2,5κ) 

i. Σν όξγαλν πνπ γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε: ……………………………………………………………… 

ii. Όξγαλν όπνπ αλαπηύζζεηαη θαη νινθιεξώλεηαη ην έκβξπν: ……………………………………… 

iii. Δεξκάηηλνο ζάθνο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη όξρεηο: ………………………………………... 

iv. Αγσγόο γηα απνβνιή ησλ νύξσλ θαη ηνπ ζπέξκαηνο: …………………….………………………. 

v. πάδεη ζπλήζσο θαηά ηελ πξώηε ζεμνπαιηθή επαθή: ……………………………………………... 

 

 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 

(α) Να εμεγήζεηε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:                                                                                      (2κ) 

i. Τοκεηός: …………………………………………………………………………................................. 

....................................................................................................................................................... 

ii. Κύηζη: ……………….……………………………………………………………………...…………. 

...................................................................................................................................................... 

 (β) Nα επηιέμεηε αλ θαζεκηά από ηηο πην θάησ δειώζεηο αθνξά κολοδσγωηηθά ή δηδσγωηηθά 

δίδπκα.                                                                                                                                              (3κ)  

i.  Ο Κώζηαο θαη ε Μαξία είλαη δίδπκα αδέιθηα. ………………………………………………………. 

ii.  Πξνθύπηνπλ από ηελ έλσζε ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ κε έλα σάξην. ……………………………. 

iii.  Σα αδέιθηα απηά είλαη παλνκνηόηππα κεηαμύ ηνπο. ………………………………………………... 

iv.  Μνηάδνπλ ζαλ θαλνληθά αδέιθηα. …………………………………………………………………….. 

v. Πξνθύπηνπλ από δύν γνληκνπνηήζεηο. ………………………………………………………………. 

vi.  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαηξέζεσλ ηνπ δπγσηνύ, δεκηνπξγνύληαη δύν νκάδεο θπηηάξσλ πνπ 

εμειίζζνληαη ε θαζεκηά ζε έλα νξγαληζκό. ………………..……………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β (20 κολάδες) 

Σν κέρος Β απνηειείηαη από ηξία (3) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε ζηα ΓΤΟ (2) από ηα ηξία (3) 

εξσηήκαηα. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 1 

ην ζρήκα θαίλεηαη έλα δεπγάξη νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ. 
 
(α) Με βάζε ην ζρήκα λα γξάςεηε έλα οκόδσγο θαη έλα εηερόδσγο 
γνλόηππν.                                                                                                (1κ) 
 
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 (β) Να εμεγήζεηε πνηα γνλίδηα νλνκάδνπκε αιιειόκορθα.             (1.5κ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………     

…………………………………………………………………………………....... 

 

 

(γ)  To ρξώκα ηνπ άλζνπο ζηελ κπηδειηά ειέγρεηαη από έλα δεπγάξη γνληδίσλ (Μ θαη κ) όπνπ  

Μ = κσβ  ρξώκα άλζνπο θαη κ= ιεπθό ρξώκα άλζνπο. 

Δηαζηαπξώλνπκε δύν οκόδσγες κπηδειηέο. Η πξώηε κπηδειηά έρεη κωβ άλζε θαη ε δεύηεξε έρεη 

ιεσθά άλζε. Από ηε δηαζηαύξσζε απηή πξνθύπηνπλ κόλο κπηδειηέο κε κωβ άλζε. 

i.  Να δείμεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύρωζε.                                                                            (2.5κ)                      

 

 

 

 

ii.  Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη εδώ; Να ηνλ δηαηππώζεηε.                                           (1.5κ)                         

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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     iii.  ηε ζπλέρεηα δύν από ηηο κπηδειηέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε, 

δηαζηαπξώλνληαη κεηαμύ ηνπο. Να δείμεηε ηε δηαζηαύρωζε θαη λα γξάςεηε ηελ αλαιογία 

γολοηύπωλ θαη θαηλοηύπωλ πνπ  πξνθύπηνπλ ζηνλ θελό ρώξν πνπ αθνινπζεί.                     (3.5κ) 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 2 

(α) Από πνηα ζσκαηηθά πγξά κεηαδίδεηαη ν ηόο HIV ;                                                                       (1κ)                    
................................................................................................................................................................  
 
(β)  Γηαηί ην AIDS πεξηιακβάλεηαη ζηα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα;                                (1κ) 
................................................................................................................................................................ 
 
(γ) Να γξάςεηε δύν άιια ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα εθηόο από ην AIDS.                     (2κ) 

i   .……………………………………………………………………………………………………………. 

     ii   …………………………………………………………………………………………………………….. 

(δ)  Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ελόο αηόκνπ πνπ είλαη θνξέαο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS από θάπνην άηνκν πνπ 

είλαη αζζελήο;                                                                                                                                   (1κ) 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................…………………………………. 

(ε)  Πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαηαζηξέθεη ν ηόο HIV;                                          (1κ)   

................................................................................................................................................................  

 

(ζη) ε ζρνιείν ηεο Κύπξνπ θνηηά έλαο καζεηήο πνπ έρεη δηαγλσζζεί κε ηνλ ηό ηνπ AIDS. Τπάξρεη 

θίλδπλνο γηα ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο; Να δώζεηε δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ     

απάληεζε ζαο.                                                                                                                                  (2κ) 

i. ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ii. ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................                                                                                                  
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(δ) Απνηειέζκαηα εξεπλώλ δείρλνπλ όηη ν αξηζκόο ησλ εθηξώζεσλ πνπ γίλνληαη ζήκεξα, είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλνο. Να εηζεγεζείηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη 

αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο.                                                                                                              (2κ) 

i.    .................................................................................................................................................. 

ii.    .................................................................................................................................................. 

     

ΔΡΩΣΗΜΑ 3 

(α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4.                                              (2κ)    

 

                               

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

         

 

(β) Γηαηί ην έκβξπν πεξηβάιιεηαη από πγξό θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο;                           (1κ)                                    

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

(γ) Να εμεγήζεηε πώο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ νπζηώλ θαη ησλ αεξίσλ κεηαμύ εκβξπτθνύ θαη 

κεηξηθνύ αίκαηνο ζηνλ πιαθνύληα.                                                                                                   (2κ) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

(δ) Να δώζεηε δύν ζπκβνπιέο ζε κηα έγθπν γπλαίθα, έηζη ώζηε λα έρεη θαιή πγεία ε ίδηα θαη ην κσξό 

ηεο.                                                                                                                                                    (2κ) 

i. .............................................................................................................................................. 

ii. ............................................................................................................................................... 
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(ε) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη γηαηξνί ζπζηήλνπλ 

ζηηο κεηέξεο κεηά ηνλ ηνθεηό, λα πξνζπαζήζνπλ λα ζειάζνπλ ηα παηδηά ηνπο.                             (1κ)                                                                                                                                                                              

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(ζη) Να γξάςεηε πνηνη παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκόλσλ ηνπ 

εκβξύνπ, κεηά ηελ έμνδν ηνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο.                                                                 (2κ) 

……………...……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

.............................................………………….......................................................................................... 

 

ΜΔΡΟ Γ (15 κολάδες) 

Σν κέρος Γ απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε ζην ΔΝΑ (1) από ηα δύν (2) 

εξσηήκαηα. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 1 

(α) Σν γνλίδην γηα ηελ παξαγσγή ηεο θπζηνινγηθήο αηκνζθαηξίλεο ζηνλ άλζξσπν είλαη επηθραηές θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε Θ. Σν παζνινγηθό γνλίδην γηα ηε ζαιαζζαηκία (κεζνγεηαθή αλαηκία) είλαη 

σποιεηπόκελο θαη ζπκβνιίδεηαη κε ζ.  

Δπν πγηή άηνκα παληξεύηεθαλ θαη απέθηεζαλ παηδί κε ζαιαζζαηκία. 

i. Να δείμεηε ηελ ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη 

θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ.                                                                                                    (4κ)                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα πάζρεη από ζαιαζζαηκία θαη ην επόκελν παηδί ηνπ δεπγαξηνύ; (1κ)          

................................................................................................................................................................ 
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(β)  i.   Σα άηνκα κε ζαιαζζαηκία λνηώζνπλ αδπλακία θαη θνπξάδνληαη εύθνια.     Πώο ην εμεγείηε 

απηό;                                                                                                                                                 (1κ)                                                                                            

…………………………………………………………………………………………………........................... 

.............................................………………….......................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

     ii.    Να γξάςεηε δύν άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε ζαιαζζαηκία.                                   (2κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………...... 

…...…………………………………………………………………………………………………..................... 

 

(γ) Από ηελ δηαζηαύξσζε δξνζόθηιαο πνπ έρεη θαλνληθά θηεξά κε δξνζόθηια πνπ έρεη κηθξά θηεξά, 

πξνθύπηνπλ ζηελ F1 κόλο δξνζόθηιεο κε θαλνληθά θηεξά. Η δξνζόθηια είλαη είδνο κύγαο, ε κύγα 

ησλ θξνύησλ. 

i. Να ζπκβνιίζεηε ηα γνλίδηα θαη λα δείμεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύρωζε αλάκεζα ζηα δύν απηά 

άηνκα ζηνλ θελό ρώξν πην θάησ.                                                                                         (3κ)    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

ii. Να  δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε κηαο από ηηο δξνζόθηιεο ηεο  F1  κε δξνζόθηια πνπ έρεη κηθξά 

θηεξά θαη λα γξάςεηε ηελ αλαινγία ησλ θαηλνηύπσλ.                                                         (2κ)                                                                            
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(δ) Η Αθξνδίηε, ζε ειηθία 19 εηώλ δηόξζσζε ην άζρεκν ζρήκα ηεο κύηεο ηεο κε πιαζηηθή εγρείξηζε. 

Σώξα είλαη έγθπνο θαη είλαη ζίγνπξε όηη ην παηδί πνπ ζα γελλήζεη ζα έρεη ππέξνρν ζρήκα κύηεο. 

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε απηή ηεο Αθξνδίηεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

                                                                                                                                                          (2κ)                                                

……………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 2 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ ζειπθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.  (2,5κ) 

 

1. ……………………………… 

2. ……………………………... 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ….………………………….. 

 

 

(β) Η ιεηηνπξγία ηόζν ηνπ αξζεληθνύ όζν θαη ηνπ ζειπθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη από ηηο 

γολαδοηρόπες νξκόλεο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα πνπ αθνξά ηελ δξάζε ησλ πην πάλσ νξκνλώλ ζην 

γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.                                                                                                      (5κ) 

                                                                                                   

Ορμόνη Αδένας παραγωγής Ρόλος 

 

  ............................. 

 

............................... 

 

Πξνθαιεί σνζπιαθηνξξεμία 

 

 

  ............................. 

 

................................ 

 

.............................................................................

............................................................................. 
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(γ)  αο δίλνληαη νη πην θάησ νξκόλεο πνπ ζρεηίδνληαη επίζεο κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα: 

          Τεζηοζηερόνη, οιζηραδιόλη,  προγεζηερόνη.  

 Πνηα από απηέο ηηο νξκόλεο είλαη ππεύζπλε γηα                                                                           (2,5κ) 

i.  αξρίδεη ηελ πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο: ……………........................................... 

ii.  ηελ έληνλε κπτθή αλάπηπμε: ………………………………………………………………….......  

iii.  ηελ δεκηνπξγία θακπύισλ θαη καζηώλ ζηελ γπλαίθα: …………..………………………......... 

iv.  παξεκπνδίδεη ηελ σξίκαλζε λένπ σαξίνπ: …………..…………………………………………. 

v.  ηελ αιιαγή ηεο θσλήο: ………………………………...…………………………………............ 

(δ)  Ο Αληξέαο επηζθέθηεθε ηνλ γηαηξό επεηδή αληηκεηώπηδε πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ. Ο γηαηξόο δηέγλσζε θίκσζε.  

         i.   Πνηα ζπκπηώκαηα έρεη ν Αληξέαο εμαηηίαο ηεο πην πάλσ πάζεζεο;                                  (1κ)                                                                           

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................................ 

        ii.   Πώο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ε θίκσζε;                                                                        (1κ)                                                                                                                                                           

…………………………………………………………………………………………………………………..…

..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (ε) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                                                                  (3κ) 

i.    Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα ζωμαηικά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ; ………………….…… 

ii.   Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα γεννηηικά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ; ………………….…… 

iii.   Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζε έλαλ άνηρα; …………………………………....... 

iv.   Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα ζε κηα γσναίκα; …..…………………..…………….. 

v.   Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξάγνληαη ηα γεννηηικά θύηηαξα; ……..……………. 

vi.   Πώο ιέγνληαη ηα δεύγε ησλ όμοιων ρξσκαηνζσκάησλ; ……………………………………… 

 

Καλή επιηστία!   Καλό καλοκαίρι! 

 

Δηζεγεηές:                                                                                      Η Γηεσζύληρηα 

Υαηδεπέηξνπ Μαξία 

Ρνθόπνπ Έιελα 

Υαηδεξνύζνο Μάξηνο 

                                                                                                       Υαηδεγηάλλε Μαξία 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ 

τοιηθή τροληά 2012-2013 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γράθεηε εσαλάγλωζηα, κε κπιε ή καύρο ζησιό κόλο. 
        Απαγορεύεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σιηθού.  
                  Σο δοθίκηο αποηειείηαη από ηρία (3) κέρε θαηαγρακκέλα ζε οθηώ (8)         

ζειίδες. 
 

 
ΜΔΡΟ Α: (μον. 15) 
Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης κε 
ζσληοκία. Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 
 

 

1. Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα αλζξώπηλν ζπεξκαηνδσάξην.  

 

α. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ γξάκκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε.   

 

Α.................................................           Γ.................................................   

Β.................................................           Δ................................................. 

Γ.................................................            Ε.................................................               (μον. 3) 

 

 

ΒΑΘΜΟ: ________________ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: _____________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ______________ 

               

Ηκεροκελία: Παραζθεσή, 24.5.2013      Ώρα: 7.30 π.κ. 

Γηάρθεηα: Υεκεία-Φσζηογλωζηηθά: 2 ώρες 

Ολοκαηεπώλσκο:  __________________________   Σκήκα:_____  Αρ:____ 
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β. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κέξνπο Ε ζην πην πάλσ ζρήκα; 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................   

                                                                                                                                 (μον. 1) 

 

γ. Τη νλνκάδνπκε θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................    

                                                                                                                                 (μον. 1) 

 

2. Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηελ πξόζζηα όςε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. 

 α. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ ηα κέξε Α-Δ. 

 

 

β. Σε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ θαη ζε πνην κέξνο γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ; 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................    

                                                                                                                                 (μον. 1) 

 

γ. Να γξάςεηε ηξία δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηηο γπλαίθεο. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................                                                                                                        

                                                                                                                              (μον. 1,5) 

 

Α................................................... 

Β.................................................. 

Γ.................................................. 

Γ.................................................. 

Δ..................................................                            

                                        (μον. 2,5) 
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3.α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο δηαθνξέο κίησζεο θαη κείσζεο. 

 

Α.Α. ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

Ι 
 

 

 

ΙΙ 
 

 

 

ΙΙΙ 
 

 

 

(μον. 3) 

 

β. Σε κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε ελόο δσηθνύ θπηηάξνπ κε 6 δεύγε νκόινγσλ 

ρξσκνζσκάησλ, δεκηνπξγήζεθαλ δύν  θύηηαξα κε 6 δεύγε νκόινγσλ ρξσκoζσκάησλ 

ην θαζέλα.  

    (η) Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο έρεη δηαηξεζεί ην θύηηαξν; Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζε ζαο.  

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................         

                                                                                                                               (μον. 1) 

    (ηη) Πνηνο ζα ήηαλ ν αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ησλ ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ ζηελ      

πεξίπησζε δηαίξεζεο ηνπ κεηξηθνύ θπηηάξνπ κε κείσζε θαη πνηνο ν αξηζκόο ηνπο ζηελ 

πεξίπησζε δηαίξεζεο κε κίησζε; 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................           

                                                                                                                               (μον. 1) 

 

ΜΔΡΟ Β΄: (μον. 20) 

Να απαληήζεηε ζε ΓΤΟ από ηης ηρεης ερωηήζεης.  Κάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκοιογείηαη κε δέθα (10) κολάδες. 

 

1. Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο. 

α. Οκόδπγν  άηνκν: ............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                                                                                                                                                

                                                                                                                                 (μον. 2) 
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β. Απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα (Απηνζώκαηα): ................................................................ 

………………………………………………….........................................................................  

                                                                                                                                 (μον. 2) 

γ. Απινεηδή θύηηαξα:........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................                         

                                                                                                                                 (μον. 2) 

δ.Γνλόηππνο: ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

                                                                                                                                 (μον. 2) 

ε. Υπνιεηπόκελν γνλίδην: .................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

                                                                                                                                (μον. 2) 

 

2. Σην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε δεκηνπξγία δηδύκσλ. 

 

 

α. Να  εμεγήζεηε αλ πξόθεηηαη πεξί κνλνδπγσηηθώλ ή δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ.  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                  

                                                                                                                                  (μον.3) 

 

β. Να αλαθέξεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηδπγσηηθά θαη ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                       

                                                                                                                                 (μον. 4) 
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γ. Τη πεξηέρεη ν ακληαθόο ζάθνο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ;  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                  

                                                                                                                                 (μον. 3) 

 

3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

α. η) Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Μ ην επηθξαηέο γνλίδην γηα ηα καύξα καιιηά θαη κε κ ην 

ππνιεηπόκελν γηα ηα μαλζά καιιηά, ηη ρξώκα καιιηώλ ζα δώζνπλ ηα αθόινπζα δεπγάξηα 

γνληδίσλ; 

 ΜΜ:.............................., Μκ:..............................., κκ:..............................                            

                                                                                                                                 (μον. 3) 

     ηη) Πνην ή πνηα άηνκα από ηα πην πάλσ είλαη:  

Οκόδπγν/α άηνκν/α: ............................................................................................................ 

Δηεξόδπγν/α άηνκν/α: ..........................................................................................................                                       

                                                                                                                                (μον. 2) 

 

β. Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Mendel.  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                      

                                                                                                                                (μον. 2) 

 

γ. Πoηό είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε; Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο.  

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................    

                                                                                                                                 (μον. 3) 
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ΜΔΡΟ Γ΄: (μον. 15) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζε ΜΙΑ από ηης δύο ερωηήζεης. Η ζωζηή απάληεζε 

βαζκοιογείηαη κε 15 (δεθαπέληε) κολάδες. 

 

1. α. Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ θείκελν θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 

«Ο Κώζηαο είλαη έλα γεηηνλόπνπιό καο. Δίλαη θνληόο,  κε πξάζηλα κάηηα θαη παξνπζηάδεη 

θάπνηα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Σύκθσλα κε ηνπο γνλείο ηνπ, απηό νθείιεηαη ζε 

ηαηξηθό ζθάικα θαηά ηνλ ηνθεηό. Πξόζθαηα, ν Κώζηαο είρε έλα ηξνραίν δπζηύρεκα, πνπ 

ηνπ πξνθάιεζε κηα νπιή ζην πόδη.»  

Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.               (μον. 4)                                                                                                             

 

Κιερολοκηθά ταραθηερηζηηθά ηοσ 

Κώζηα 

Δπίθηεηα ταραθηερηζηηθά ηοσ 

Κώζηα 

i. 

 

i. 

ii. ii. 

                                                                                                                                                 

β. Δάλ θαη νη δύν γνλείο ηνπ Κώζηα είλαη εηερόδσγοη σο πξνο ην ρξώκα ησλ καηηώλ, Κ 

(επηθραηές) νλνκάδεηαη ην γνλίδην γηα θαζηαλά κάηηα θαη θ (σποιοηπόκελο) ην γνλίδην 

γηα πξάζηλα κάηηα, λα θάλεηε ηε  δηαζηαύξσζε κεηαμύ ησλ γνλέσλ ηνπ Κώζηα θαη λα 

βξείηε ηνλ γνλόηππν θαη θαηλόηππν ηεο F1 γελεάο.   

 

                          (P)     ……………….          X           ……………….. 

 

                    Γακέηεο   ……………….                        ……………….. 

 

                         (F1)    ………………..………………..………….…..  

             Φαηλόηππνο:    ………………………………………………...                     (μον. 3) 

 

γ. Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο; Να ηνλ 

δηαηππώζεηε. 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............…………... 

                                                                                                                                 (μον. 2) 

δ. Σε δηάθνξνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο, όπσο νη αγειάδεο, ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζην ηξίρσκα ηνπο κσζατθά ζρήκαηα, δειαδή δελ έρνπλ νκνηόκνξθν 

ρξώκα. Να εμεγήζεηε γηαηί ζπκβαίλεη απηό. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….............………….. 

                                                                                                                                 (μον. 3) 

ε. Σηελ πεξίπησζε ηεο  ελδηάκεζεο θιεξνλνκηθόηεηαο ην απνηέιεζκα ηεο δηαζηαύξσζεο 

ησλ ηζνδύλακσλ γνληδίσλ είλαη έλα ελδηάκεζν απνηέιεζκα ησλ δύν αιιεινκόξθσλ 

ηζνδύλακσλ γνληδίσλ. Να γξάςεηε έλα παξάδεηγκα δξάζεο ηζνδύλακσλ γνληδίσλ ζηε 

θύζε.                                                        

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............…………...  

                                                                                                                                 (μον. 3) 

  

2.  Οη πην θάησ εξσηήζεηο είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ θαηακήλην θύθιν. 

α. Τη νλνκάδνπκε θαηακήλην θύθιν ζε κηα γπλαίθα θαη πνηα θαηλόκελα πεξηιακβάλεη; 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

                                                                                                                                (μον. 4) 

 

β. Τη είλαη σνξξεμία (σνζπιαθηνξξεμία) θαη πνηα κέξα ζπκβαίλεη ζε θαηακήλην θύθιν 30 

εκεξώλ; 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                

                                                                                                                                 (μον. 2) 
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γ. Γηαηί ζ’ έλα θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, ε θξίζηκε  πεξίνδνο δηαξθεί από ηελ 11ε 

κέρξη θαη ηε 16ε εκέξα, ελώ είλαη γλσζηό όηη ην σάξην δεη κόλν 24 ώξεο; 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

                                                                                                                                 (μον. 3) 

δ. Ζ θ. Μαξία έρεη θαηακήλην θύθιν 25 εκεξώλ θαη είρε ηελ πξώηε εκέξα ηεο έκκελνπ 

ηεο ξύζεο ζηηο 2 Ηνπλίνπ. Πνηεο ζα είλαη νη κέξεο ηεο θξίζηκεο πεξηόδνπ ηεο ην κήλα 

Ηνύλην; 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

                                                                                                                                 (μον. 2) 

ε. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε βάζε ην παξάδεηγκα. 

Α.Α. ΟΡΜΟΝΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΡΑΗ 

1. 

 

Ωνζπιαθηνηξόπνο 

 

Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ άληξα θαη σξίκαλζε σαξίσλ 

ζηε γπλαίθα. 

2. 

 

 

................................ 

Πάρπλζε βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο. 

Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά γπλαηθείνπ θύινπ. 

3. 

 

 

Πξνγεζηεξόλε 

 

 

i...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

ii..................................................................................................... 

....................................................................................................... 

4. 

 

 

.................................. 

Τξηρνθπΐα, κπτθή αλάπηπμε θαη ρνληξή θσλή ζηνλ άλδξα 

                                                                                                                                 (μον. 4)                                             

  

ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΤΤΥΥΙΙΑΑ  

  

Οη εηζεγήηρηες                                                                            Η Γηεσζύληρηα 

Ζιηάλα Λύηξα                                                                                                        

Μαξία Τηγγηξίδνπ                                                                                                                                                        

                                                                                                          Μαξία Διεπζεξίνπ 
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ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ  ΦΟΛΙΚΗ  ΦΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 

ΣΑΞΗ: Α΄   ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΣΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΗΜΕΙΑ:  2 ΩΡΕ 

Ονοματεπώνυμο: .................................................................. Τμήμα: .....  Αριθμός: ...... 

Βαθμός: …………...   Ολογράφως:…… ........................    Υπογραφή: ............................ 

 

Οδηγίες:  

α) Να γράφετε με μελάνι μαύρο ή μπλε. 

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ηαινίαρ. 

γ) Οι ενδείξειρ ηων ζσημάηων να ζςμπληπώνονηαι  ζηο σώπο πος δίδεηαι γι αςηό ηο ζκοπό. 

δ) Να ζςμμοπθώνεζηε ππόθςμα με ηιρ οδηγίερ ηων επιηηπηηών. 

ε) Η ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ 

 

Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη, το ΜΕΡΟ Α, το Μέρος Β΄ και 
το Μέρος Γ΄. Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από  Δέκα (10) σελίδες. 

 
ΜΕΡΟ Α΄  Να απαντήσετε Ε ΟΛΕ τις ερωτήσεις.  Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με  πέντε (5/50) μονάδες. 

Ερώτηση 1:  το παρακάτω σχήμα φαίνεται ο αρσενικός γαμέτης του ανθρώπου. 

 

α. Να δηλώσετε τι παριστάνουν τα μέρη με τα γράμματα Α -Δ.                           (μ. 2)      

Α...........................................................  Γ.......................................................... 

 Β...........................................................     Δ.............................................................. 

β. Γιατί τα οργανίδια με την ένδειξη Γ είναι πάρα πολλά;                       (μ. 1)  

..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 
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γ. Ποια ορμόνη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων;      (μ. 1) 

..................................................................................................................................... 

δ. Σε ποιο μέρος του γεννητικού συστήματος αποθηκεύονται προσωρινά τα 

σπερματοζωάρια;              (μ. 1) 

..................................................................................................................................... 

 

Ερώτηση 2: Να απαντήσετε στα επόμενα ζητήματα που έχουν σχέση με το 

γεννητικό σύστημα της γυναίκας.   

α.  Να δηλώσετε τι παριστάνουν τα μέρη με τις ενδείξεις 1-4.                   (μ. 2) 

 

1...................................................                            3.................................................. 

 2..................................................             4................................................. 

β.  Σε ποια ηλικία της γυναίκας, ξεκινά η ωρίμανση των ωαρίων και πότε σταματά;   (μ. 1)                       

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

γ. Τι είναι η ωορρηξία;                                                             (μ. 1)                          

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

δ. Να αναφέρετε έναν οποιονδήποτε τρόπο αντισύλληψης.                                       (μ. 1)                            

..................................................................................................................................... 
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Ερώτηση 3:  Σο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει κάποια από τα χρωμοσώματα (Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ, V, VΙ) ενός οργανισμού και κάποια από τα γονίδιά τους (A, M, E, α, μ).  

 

 

 

 

 

 

 

α. Δώστε τον ορισμό για τα αλληλόμορφα γονίδια                                                     (μ. 1)                                      

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

β. Ποιο άτομο ονομάζεται ετερόζυγο; Δώστε και ένα παράδειγμα ετερόζυγων 

αλληλομόρφων από το πιο πάνω σχήμα.                                                              (μ. 1.5)                                                                

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

γ. Ποιο άτομο ονομάζεται ομόζυγο; Δώστε και ένα παράδειγμα ομόζυγων αλληλομόρφων 

από το πιο πάνω σχήμα.                                                                           (μ. 1,5)                                                                                  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

δ. Πόσα χρωμοσώματα (αριθμητικά) θα έχουν στη γυναίκα:                   (μ. 1)                                  

Τα ωάρια της   ………………… 

Τα κύτταρα του ωαγωγού (σάλπιγγας)   …………………. 

 

 

 

       (Σύνολο μονάδων Α΄ Μέρους:  ............ / 15) 
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ΜΕΡΟ Β΄  Να απαντήσετε ΜΟΝΟ σε δύο (2) από τις τρεις (3) ερωτήσεις.  Η κάθε ορθή 

απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10/50) μόναδες. 

Ερώτηση 1:  ας δίνεται το ακόλουθο σχεδιάγραμμα σε σχέση με το γεννητικό 

σύστημα του άνδρα. 

α.  Να γράψετε στη στήλη δεξιά τι παριστάνουν τα μέρη του σχήματος από 1-8.        (μ. 4)                                                       

1 ................................................……….. 

2 ............................................................. 

3 ............................................................. 

  4 ............................................................. 

5 .............................................................  

6 ............................................................. 

7 .............................................................  

           8……………………………………………....... 

 

β.  Ο κύριος Ζήνων όταν ήταν μικρός έπασχε από κρυψορχία αλλά χειρουργήθηκε 

έγκαιρα. Από τον γάμο του με την κυρία Αλκμήνη έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Να εξηγήσετε 

τι είναι η κρυψορχία και να αναφέρετε τι θα συνέβαινε και γιατί αν δεν χειρουργούνταν 

έγκαιρα.                                                                                  (μ. 2)                                                               

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

γ. Τι είναι η φίμωση και πώς θεραπεύεται;                                                           (μ. 1,5)                    
    

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

δ.ι. Ποια ορμόνη ευθύνεται για τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του 
ανδρικού φύλου;                  (μ.0,5) 

..................................................................................................................................... 

ιι. Γράψτε ένα πρωτεύον και ένα δευτερεύον χαρακτηριστικό του ανδρικού φύλου. (μ. 2) 
        

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Ερώτηση 2:  Οι επόμενες ερωτήσεις σχετίζονται με τη Γενετική. 

α. Να διατυπώσετε τους πιο κάτω ορισμούς.               

ι.  Υπολειπόμενο γονίδιο               (μ. 2) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

ιι. Κληρονομικοί χαρακτήρες                                     (μ. 2) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

ιιι. Επίκτητοι χαρακτήρες                    (μ. 2) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

β.ι Που οφείλεται η ασθένεια του αλφισμού.          (μ.1)      
       
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

ιι. Αναφέρετε δύο φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του αλφικού ατόμου.                       (μ. 1)                            

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

γ. Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα με δύο διαφορές Μίτωσης - Μείωσης    (μ. 2)                

ΜΙΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 
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Ερώτηση 3:  Σα πιο κάτω ερωτήματα αφορούν Μεντελισμό. 

α. Από τη διασταύρωση ενός καφέ ταύρου και μιας άσπρης αγελάδας (Shorthorn), 

προκύπτουν απόγονοι μόνο με καφέ και άσπρες βούλες, σύμφωνα και με το πιο κάτω 

σχήμα. 

 

ι. Να δείξετε τη διασταύρωση (Υπόδειξη: συμβολίστε με Κ το γονίδιο που ελέγχει το Καφέ 

χρώμα και με Λ το γονίδιο που ελέγχει το Λευκό).       (μ. 3) 

                    

Γονότυποι γονιών                            Χ  

Γαμέτες                                             Χ  

Γονότυπος απογόνων (F1) 

Υαινότυπος:  

ιι. Ποιο είδος κληρονομικότητας ισχύει;                                                                   (μ.1)                                    

..................................................................................................................................... 

ιιι. Ποιος νόμος του Μέντελ ισχύει; Διατυπώστε τον.           (μ.1.5)   

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

v. Στη συνέχεια διασταυρώστε δύο απογόνους της F1 μεταξύ τους.                                                       
(μ. 3) 

Γονότυποι γονιών                            Χ  

Γαμέτες                                             Χ  

Γονότυπος απογόνων (F1) 

Υαινότυπος:  

vi. Ποιος νόμος του Μέντελ ισχύει; Διατυπώστε τον.                          (μ.1.5)                                                                  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 (Σύνολο μονάδων B΄ Μέρους: .............../20) 
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ΜΕΡΟ Γ΄  Να απαντήσετε ΜΟΝΟ σε μια (1) από τις δύο (2) ερωτήσεις.  Η κάθε ορθή 

απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15/50) μονάδες. 

Ερώτηση 1. Η ερώτηση έχει σχέση με τη Γενετική. 

α. Ο κύριος Άλκης και η κυρία Ασπασία, οι οποίοι είναι υγιείς, αποκτούν ένα κοριτσάκι, 

τη Μαρία με β-θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία). Να εξηγήσετε πώς έγινε αυτό με τη 

βοήθεια διασταύρωσης. (Υπόδειξη: Να συμβολίσετε με Α το κανονικό γονίδιο και με α το 

παθολογικό).                                                                                                     (μ. 3)                                      

Γονότυποι γονιών                       Χ  

Γαμέτες                                       Χ  

Γονότυποι παιδιών 

Υαινότυποι:  

 

β. Αναφέρετε δύο συμπτώματα της ασθένειας που θα παρουσιάσει η Μαρία.             (μ. 2)                                                

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

γ. Γράψτε δύο τρόπους που αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο πιο πάνω παιδί.         (μ. 2) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

δ. Η Μαρία μεγαλώνοντας παντρεύεται τον Ορέστη ο οποίος είναι υγιής, αλλά η μητέρα 

του ήταν  θαλασσαιμική. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με την ασθένεια; 

(Να το εξηγήσετε δείχνοντας τη διασταύρωση)                                                          (μ. 3)                                        

   

Γονότυποι γονιών                        Χ  

Γαμέτες                                       Χ  

Γονότυποι παιδιών 

Υαινότυποι:  

Πιθανότητες: 
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ε)Ποια η πιθανότητα η Μαρία και ο Ορέστης να αποκτήσουν κορίτσι; Να το δείξετε με την 

κατάλληλη διασταύρωση φυλοκαθορισμού.                                                              (μ.3)                       

    

Γονότυποι γονιών                       Χ  

Γαμέτες                                       Χ  

Γονότυποι παιδιών 

Υαινότυποι:  

Πιθανότητες: 

 

στ. Στο κείμενο που ακολουθεί υπάρχουν τέσσερα λάθη. Αφού τα εντοπίσετε να τα 

υπογραμμίσετε και να τα διορθώσετε πάνω στο κείμενο                                            (μ. 2) 

 «Από τη διασταύρωση φυτού μοσχομπίζελου με κόκκινα άνθη με μοσχομπίζελο που έχει  

επίσης κόκκινα άνθη, πήραμε ως απογόνους 603 φυτά  με κόκκινα άνθη και 199 με λευκά  

άνθη. Το χρώμα στα πιο πάνω μοσχομπίζελα, ελέγχεται από ένα επικρατές και ένα 

 ισοδύναμο γονίδιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση , εφαρμόζεται ο πρώτος  νόμος του Μέντελ.  

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε,  ότι τα αρχικά φυτά ήταν ομόζυγα και η φαινοτυπική  

αναλογία είναι 2 : 1» 

 

Ερώτηση 2: Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σχέση με το Γεννητικό σύστημα 

της γυναίκας 

α. ι. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις 1-6, στο σχήμα που ακολουθεί.                    (μ. 3)          

1 ....................................……….. 

2 ............................................... 

3 ................................................ 

4 ............................................... 

5 ................................................                                  

6................................................. 



9 

 

ιι. Σε τι χρησιμεύει το μέρος με την ένδειξη 2;                           (μ. 1)     

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

β. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο καταμήνιος κύκλος 28 ημερών, μιας 

γυναίκας      

 

ι. Ποια μέρα του κύκλου συμβαίνει η ωορρηξία;                               (μ. 0. 5)                                                              

..................................................................................................................................... 

ιι. Να εξηγήσετε πώς υπολογίζεται η κρίσιμη περίοδος. (Υπόδειξη: Η απάντηση σας να έχει 

σχέση με την ωορρηξία και τη διάρκεια ζωής των γαμετών)            (μ. 1.5)   

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

ιιι. Ποιες μέρες, στον πιο πάνω κύκλο, είναι η κρίσιμη περίοδος.                             (μ. 1)                                       

..................................................................................................................................... 

γ. ι. Σε ποιο αδένα του γεννητικού συστήματος της γυναίκας παράγονται τα ωάρια; (μ.0.5)  

..................................................................................................................................... 

ιι. Σε ποιο μέρος του γεννητικού συστήματος αναπτύσσεται το έμβρυο.                   (μ.0.5)                     

..................................................................................................................................... 

δ. Γιατί οι κλειστές σάλπιγγες/ωαγωγοί είναι σοβαρός λόγος για εξωσωματική 

γονιμοποίηση.            (μ. 1)                    

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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ε. Πώς προκύπτουν τα μονοζυγωτικά δίδυμα και πώς τα διζυγωτικά;                         (μ. 2)                                     

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

στ. Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τις ορμόνες και τη δράση τους.    (μ. 4)   

 ΟΡΜΟΝΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΔΡΑΗ 

 

1. 

 

…………………… 

 

Ωρίμανση ωαρίων στη γυναίκα 

 

2. 

 

............................ 

 

Πάχυνση βλεννογόνου της μήτρας. Πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου 

 

 

3 

 

Προγεστερόνη 

Α)Συνέχιση της πάχυνσης του βλεννογόνου της μήτρας  

Β) ......................................................................................... 

.............................................................................................. 

 

4 

 

............................ 

 

Ωοθυλακιορρηξία 

 

Σύνολο μονάδων Γ΄Μέρους: ............/15) 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

υντονιστής ΒΔ   Ο Διευθυντής  

Καίτη Στρατή                                                                              Ανδρέας Φιλίππου 

 

Οι εισηγητές :    
 
πρωτ. Αναστάσιος Ισαάκ      

Άννα Σεργίου 

Θεράπων Θεράποντος 
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ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΩΡΙΩΝ ΦΩΣΗ ΠΙΣΣΑ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 / 2013 
          

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 
ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

 

Να απαληήζεηε ΄ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 

κνλάδεο. 

 

1.(α) ην ζρήκα βιέπεηε ην ζπεξκαηνδσάξην. 

 

η) Να νλνκάζεηε ηα κέξε : (κ.2) 

 

1…………………… 

                    2…………………... 

                    3…………………… 

                    4…………………… 

 

ηη) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν βαζηθόο ξόινο ηνπ κέξνπο 4 ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ.           (κ.1) 

 

       ……………………………………………………………………………................................... 
 
 
(β)  Να γξάςεηε 2(δύν) δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.                             (κ.2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  
ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΒΑΘ.: ........................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

 
ΣΑΞΗ:    A΄ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  05 / 06 / 13  

 
ΜΑΘΗΜΑ:      ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 

 
ΥΡΟΝΟ:        1 ΩΡΑ  

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................ 

 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

πεξκαηνδωάξην Ωάξην 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2 

2. (α) η) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξάγεη ηελ  

             νξκόλε πξνγεζηεξόλε.                                                                                                    (κ.0,5) 

           ................................................................................................................................................... 

       ηη) Να αλαθέξεηε δύν(2) ξόινπο ηεο πην πάλσ νξκόλεο.                                                      (κ.1,5) 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 (β) Να αλαθέξεηε δύν κέζα αληηζύιιεςεο .                                                                              (κ.1) 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................ 

                   

      (γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίκσζε θαη λα νλνκάζεηε ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ηελ νπνία   

            ζεξαπεύεηαη.                                                                                                                      (κ.2) 

 

……………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

3.(α) ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη κία πεξίπησζε    

         δίδπκεο θύεζεο.  

 

η) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο δίδπκεο θύεζεο.   

                                                              (κ.0,5) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

ηη) Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πην πάλσ  θύεζε. (κ.1) 

 

 ……………………………………………………………………………….......................... 

 …………………………………………………………………………………...................... 

 

 

(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) 

 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 
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 (γ) Σν γνλίδην γηα ηα γνπξά καιιηά είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ γηα ηα Ίζηα καιιηά         (κ.2)  

 

η) Γξάςεηε ηα θαηάιιεια ζύκβνια γηα ηα γνλίδηα απηά (ρξεζηκνπνηείζηε ην γξάκκα ). 

 

           Δπηθξαηέο γνλίδην : .........................        Τπνιεηπόκελν γνλίδην : ................. 

ηη) Πνηνο ζα είλαη ν γνλόηππνο θαη πνηνο ν θαηλόηππνο ελόο αηόκνπ πνπ είλαη εηεξόδπγνο γηα 

απηό ην ραξαθηεξηζηηθό; 

          Γνλόηππνο : ..............................................      Φαηλόηππνο :............................................. 

 

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.2) 

 

1…………………….......................                 

2……………………....................... 

3……………………...................... 

4……………………...................... 

 

ηη) Να αλαθέξεηε ην ξόιν ηνπ ζεκείνπ 4 ζην πην πάλσ ζρήκα.                                            (κ.1) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

   

ηηη) Να γξάςεηε πνηεο νπζίεο κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ ζεκείνπ 2.                                         (κ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να αλαθέξεηε δύν(2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη ην αίκα ηεο κεηέξαο    

     κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ.                                                                                                           (κ.2) 

 .................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 

          

 Από ηε κεηέξα ζην έκβξπν 

 

Από ην έκβξπν ζηε κεηέξα  

1  

 

 

2  
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  (γ)   Να αλαθέξεηε δύν(2) παξαδείγκαηα ηνμηθώλ νπζηώλ πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη κία έγθπνο  

          γπλαίθα.                                                                                                                            (κ.1) 

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………...................................................... 

 

 (δ)  Να αλαθέξεηε δύν(2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην κεηξηθό γάια ζεσξείηαη ε θαιύηεξε  

       ηξνθή γηα έλα λενγέλλεην.                                                                                             (κ.2)                                                                                                         

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

  

 

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:        .............................         Υ         ............................                    (κ.1) 

 

       Γακέηεο γνλέσλ  :                                                                                                                    (κ.1) 

   

  

 

 

 

        Γνλόηππνη απνγόλσλ :   F1:                                                                                                   (κ.0,5) 

       

       Φαηλόηππνη απνγόλσλ :                                                                                                           (κ.0,5)    

 

(β) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε.  

                                                                                                                                                  (κ.2)  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                                                                                                         

(γ) Πνηα είλαη ε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγόλσλ ηεο F2 γεληάο;                                    (κ.1) 

     ( Να κε γίλεη δηαζηαύξσζε) 

................................................................................................................................................................ 

      (δ) Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ  

          απάληεζή ζαο.                                                                                                                      (κ.2)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                                           
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     (ε) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο :                                                                         (κ.2) 

 η) ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ;  ……………………………... 

ηη) Από πνηα ρεκηθή νπζία απνηεινύληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ; …………………………………  

                                 

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;  …………………..                          (κ.1) 

       ηη) Να γξάςεηε πόζα είλαη :                                (κ.2) 

 Σα απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα …………. 

 Σα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα  ………………. 

      ηηη) Πνην είλαη ην θύιν ηνπ πνληηθνύ ; Να δηθαηνινγήζεηε  

            ηελ απάληεζή ζαο.                                    (κ.2) 

…………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………….. 

 

    (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. 

     ………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………….................................   

       ηη) Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξάγεηαη.                       (κ.1) 

     ……………………………………………………………………… 

      ηηη) Να γξάςεηε πόζα ρξσκνζώκαηα πξέπεη λα έρεη ην κεηξηθό θύηηαξν από ην νπνίν πξνέξρεηαη.

  ……………………………………………………………………….                                 (κ.1) 

 

    (γ) Να γξάςεηε ηνπο νξηζκνύο:                                                                                                   (κ. 2) 

          η) Αιιειόκνξθα γνλίδηα 

      ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

         ηη) Γνλόηππνο 

 ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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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…………………………. 

                 2…………………………. 

                 3…………………………. 

                 4…………………………. 

                 5…………………………. 

                 6…………………………. 

(β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγάλσλ:   (κ.2) 

      Όξγαλν κε αξηζκό 6:   

            ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

    Όξγαλν κε αξηζκό 4: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Να γξάςεηε δύν(2) αδέλεο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα.                                      (κ.1) 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

(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 :                               (κ.3) 

 

 Οξκόλεο ηεο ππόθπζεο Γξάζε 

1  

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

7 

Καηακήληνο θύθινο  

(ε)   Να  γξάςεηε ηξία (3)  δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηε γπλαίθα θαζώο θαη ηελ                                                                                      

νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.                                                             

 

           Οξκόλε :……………………………………………………………                                    (κ.1) 

 

Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά :                                                                                    (κ.3) 

η)………………………………………………………………………………………………… 

ηη)………………………………………………………………………………………………… 

ηη) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  (ζη)  αο δίλεηαη έλαο θαηακήληνο θύθινο 28    

          εκεξώλ.                                                     (κ.2) 

η)  Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη    

    θαηά ηε 14
ε
 κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.  

……………………………………… 

ηη) Πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαδηθαζία  

    ηεο 14
εο

 κέξαο ; 

……………………………………… 

 

 

2. (α) Ο θύξηνο Αληξέαο αγόξαζε 10 θπηά κπηδειηάο, ηα νπνία θύηεςε ζηνλ θήπν ηνπ. Σα θπηά  

                  απηά είραλ όια κεγάινπο βιαζηνύο. Σνλ επόκελν ρξόλν όκσο παξαηήξεζε όηη  από ηα 12     

                  θπηά πνπ παξήγαγε ηα 9  είραλ κεγάινπο βιαζηνύο θαη ηα 3 είραλ κηθξνύο βιαζηνύο. 

 

 η) Να γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε κεηαμύ νκόδπγσλ κεγάισλ θαη νκόδπγσλ κηθξώλ θπηώλ  

          κπηδειηάο.                                                                                                             

    Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ην γξάκκα Μ γηα ηνπο κεγάινπο βιαζηνύο θαη κ γηα ηνπο κηθξνύο    

    βιαζηνύο.  

 

            Γνλόηππνη γνλέσλ :   Ρ:        .............................         Υ         ............................              (κ.1)  

 

            Γακέηεο γνλέσλ  :                                                                                                             (κ.1) 

 

   

  

 

 

 

            Γνλόηππνη απνγόλσλ :   F1:                                                                                             (κ.0,5) 

 

           Φαηλόηππνη απνγόλσλ :                                                                                                    (κ.0,5)            
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ηη)  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο λα δώζεηε ηνπο απνγόλνπο ηεο F2  

     γεληάο.                          

         

            Γνλόηππνη  F1     :             .............................         Υ         ............................                  (κ.1)                              
 

            Γακέηεο               :                                                                                                             (κ.1) 

 

  

 

 

 

            Γνλόηππνη απνγόλσλ F2 :                                                                                                 (κ.1) 

  

           Φαηλόηππνη απνγόλσλ :                                                                                                     (κ.1) 

 

 

           Γνλνηππηθή αλαινγία :     ...........................................................................................      (κ.0,5)                                   

           Φαηλνηππηθή αλαινγία :   ...........................................................................................      (κ.0,5)              

 

 

ηηη) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηε 2
ε
 ζπγαηξηθή γεληά (F2).                                                                                                           

 (κ.3)                                                                     

......................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

       (β) ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα θαίλνληαη ηα δύν είδε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.  

                                                               

                                                       Αξρηθό θύηηαξν 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Θπγαηξηθό θύηηαξν 

 

                    ρήκα Α                                                                                     ρήκα Β 
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    η) Να νλνκάζεηε ηα δύν είδε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.                                                                (κ.1) 

          ρήκα Α :  ......................................................................................................................... 

          ρήκα Β :  ......................................................................................................................... 

 

    ηη) Να παξαηεξήζεηε ηα δύν ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ζαο δίδνληαη πην πάλσ θαη λα γξάςεηε 

         ηξεηο (3) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν είδε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.                                      (κ.3)  

η)     ................................................................................................................................ 

ηη)    ................................................................................................................................ 

ηηη)   ............................................................................................................................... 

         

    
 

 

 

         

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                                                Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Μνπαΐκε Μέιπσ  ΒΓ           ......................                                                       Λντδίδεο Πέηξνο 

Κνθθνθίηνπ Απγνύζηα  ΒΓ    ......................              

Αλαζηαζίνπ Βαξβάξα             .....................   
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΡΗΕΟΚΑΡΠΑΟΤ                                                        ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ  2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ A΄ ΛΤΚΔΗΟΤ              Ζκεξνκελία: 31/05/2013         Υξόλνο:1 ώξα 

                                                                                                                   

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο.............................................................................     Αξ.:............... 

Βαζκόο:...........................................................................................Τπνγξαθή θαζεγ.:................... 

 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΣΩΝ ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ. 

 

ΟΓΖΓΗΔ: 

 Να γξάςεηε κόλν κε πέλλα  ρξώκαηνο κπιε. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην, ζηνλ θελό ρώξν, κεηά από θάζε 

εξώηεζε. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηα κέξε Α´, Β´ θαη Γ´. ηα κέξε Β θαη Γ ππάξρεη 

επηινγή. 

 Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε. 

 Παξαθαιείζηε όπσο γξάθεηε επαλάγλσζηα. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α´: 

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηις ερωηήζεις 1 έως 3. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 

πένηε (5) μονάδες. 

 

 

Δρώηηζη 1 

α. Να γξάςεηε πόζα ρξσκνζώκαηα έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ζηνλ άλζξσπν.                  (κ. 1) 

    ζπεξκαηνδσάξην: ..........     θύηηαξν δέξκαηνο: ..........    δπγσηό: ..........    γακέηεο: .......... 
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β. ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζπζρεηίζηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.(κ. 1) 

 

Α Α-Β Β 

1. γπλαηθεία θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα 1 - ......... α.  ΥΤ 

2. επίθηεηνο ραξαθηήξαο 2 - ......... β. ζρήκα καηηνύ 

3. θιεξνλνκηθόο ραξαθηήξαο 3 - ......... γ. νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα 

4. αλδξηθά θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα 4 - ......... δ. ζπαζκέλν ρέξη 

  ε.  ΥΥ 

 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην αθόινπζν θείκελν.                                                             (κ. 1) 

Τπάξρνπλ 2 είδε θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. Με ην έλα είδνο, ηελ κίησζε, παξάγνληαη ............ 

ζπγαηξηθά θύηηαξα κε αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ .................................... κε ην κεηξηθό, ελώ κε ην 

άιιν είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο, ηελ .................................., παξάγνληαη ............. ζπγαηξηθά 

θύηηαξα κε αξηζκό ρξσκαηνζσκάησλ ........................................ ηνπ κεηξηθνύ. 

 

δ. Να δηαρσξίζεηε ηνπο αθόινπζνπο γνλόηππνπο ζε εθείλνπο πνπ θαλεξώλνπλ νκόδπγα άηνκα 

σο πξνο ην ραξαθηήξα πνπ εμεηάδεη ην θάζε γνλίδην θαη ζε εθείλνπο πνπ θαλεξώλνπλ 

εηεξόδπγα άηνκα.                                                                                                                 (κ. 1) 

                ΚΛ                               Μκ                                 Γγ                            ΑΑ 

 Οκόδπγα άηνκα: ...................................                      Δηεξόδπγα άηνκα: ………………………… 

 

ε. Να δηαρσξίζεηε ηα αθόινπζα ζε γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο.                                        (κ. 1) 

                  θαζηαλά κάηηα                    ΚΑ                      μαλζά κάηηα                  ιι 

Γνλόηππνη: …………………………………..      Φαηλόηππνη : ........................................................... 

 

 

Δρώηηζη 2  

Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζηα νπνία ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 

 (κ.5) 

Αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ:                                                     .......................................................... 

Γνληκνπνίεζε:                                                                    ......................................................... 

Παξαγσγή ησλ νξκνλώλ πξνγεζηεξόλεο θαη νηζηξαδηόιεο:.......................................................... 

Ωξίκαλζε ηνπ σαξίνπ:                                                       ......................................................... 

Έμνδνο ηνπ λενγέλλεηνπ θαηά ην θπζηνινγηθό ηνθεηό:        …………………………………………..  
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Δρώηηζη 3  

ην ζρήκα θαίλεηαη πιάγηα όςε ηνπ γελλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα κε γξακκέο ρσξίο 

αξηζκό ή γξάκκα. 

Α: Να γξάςεηε ζην ζρήκα ζηελ θαηάιιειε ζέζε 

ηα γξάκκαηα α-ε ώζηε λα δείρλνπλ ηα πην θάησ 

κέξε.                                                        (κ. 2,5) 

 

 

α: όξρηο 

β: πξνζηάηεο αδέλαο 

γ: ζπεξκαηηθόο πόξνο 

δ: επηδηδπκίδα 

ε: πένο  

 

Β: Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.                             (κ. 2,5) 

(i) Σόπνο παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ: ……………………………………………………… 

(ii) Έηζη ιέγεηαη ην άθξν ηνπ πένπο: ……………………………………………………………… 

(iii) Από εθεί βγαίλεη ην ζπέξκα: …………………………………………………………………… 

(iv) Πεξηβάιιεη ην πένο: …………………………………………………………………………….. 

(v) Σόπνο πνπ απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα: …………………………….. 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: 

Από ηις ηρεις ερωηήζεις (4-6) να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ηις ΓΤΟ. Κάθε ορθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδες. 

Δρώηηζη 4  

α. ην ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ηνκή ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Να γξάςεηε 

ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο α κέρξη δ.                                                                (κ. 3)                                 

α: .................................................................. 

β: .................................................................. 

γ: .................................................................. 

δ: .................................................................. 

ε: .................................................................. 

δ: .................................................................. 
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β. Πνηνο ν ξόινο ησλ νξγάλσλ κε ηηο ελδείμεηο α, β, δ                                                         (κ. 1,5) 

Όξγαλν α: ………………………………………………………………………………………………… 

Όξγαλν β: ………………………………………………………………………………………………… 

Όξγαλν δ: ……………………………………………………………………………………………….... 

 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ην θείκελν πνπ αθνινπζεί.                                                (κ. 3,5) 

Έηζη ιέγεηαη ε ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ: ................................................... ε απηήλ ην σάξην 

ειεπζεξώλεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ....................................................... Αλ ην σάξην ζπλαληεζεί κε 

αξζεληθό γακέηε, ην .......................................................... κπνξεί λα γίλεη ..................................... 

θαη λα δεκηνπξγεζεί ην πξώην θύηηαξν ελόο λένπ νξγαληζκνύ ην ............................................... 

Σν έκβξπν αλαπηύζζεηαη ζηελ ........................................ κέζα ζηνλ ................................. ζάθθν. 

 

δ. Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο.                                                                           (κ. 2) 

(i) Πνηα κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ αξρίδεη ε έκκελε ξύζε; ...................................................... 

(ii) Πόζεο κέξεο πεξίπνπ, δηαξθεί ε έκκελνο ξύζε; ..................................................................... 

(iii) ε πνηα κέξα γίλεηαη ε ξήμε ηνπ σνζπιαθίνπ; ....................................................................... 

(iv) Πώο ιέγεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κε απμεκέλε ηελ πηζαλόηεηα λα κείλεη κηα γπλαίθα έγθπνο 

αλ έρεη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ρσξίο πξνθύιαμε; ....................................................................... 

  

Δρώηηζη 5  

Από ηε δηαζηαύξσζε κπηδειηάο κε ςειό βιαζηό κε κπηδειηά κε ρακειό βιαζηό, όινη νη 

απόγνλνη είραλ ςειό βιαζηό. Λακβάλνληαο ππόςε όηη, ην γνλίδην γηα ην ςειό βιαζηό επηθξαηεί 

έλαληη ηνπ γνληδίνπ γηα ην ρακειό βιαζηό: 

α. Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ην γνλόηππν ησλ αηόκσλ ηεο πξώηεο 

ζπγαηξηθήο γεληάο(F1).                                                                                                       (κ. 3) 

Παηξηθή γεληά (Ρ) – Γνλόηππνη                   ...................................     Υ       ............................... 

Γακέηεο                                                     ...................................              ............................... 

Πξώηε ζπγαηξηθή γεληά (F1) – Γνλόηππνη    ................................................................................ 

 

 β. Να εθηειέζεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν αηόκσλ ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο(F1) θαη λα 

βξείηε ηε γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλαινγία ηεο δεύηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο (F2).       (κ. 5) 

Πξώηε ζπγαηξηθή γεληά (F1) – Γνλόηππνη             ...........................       Υ        ................................ 

Γακέηεο                                                               ..........................                ............................... 

Γεύηεξε ζπγαηξηθή γεληά (F2) – Γνλόηππνη          .......................................................................... 

Γνλνηππηθή αλαινγία (πνζνζηό)                        ......................................................................... 

Φαηλνηππηθή αλαινγία (πνζνζηό)                      .......................................................................... 
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γ. Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ θαίλεηαη λα ηζρύεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο F1. 

 (κ.2) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................   

  

Δρώηηζη 6  

Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ζπεξκαηνδσάξην. 

 
 

 

 

 

α. Σα γξάκκαηα α θαη β δείρλνπλ: 

α : ................................................................   θαη   β: .....................................................        (κ. 1) 

 

β. Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε.                                                                                    (κ. 2)              

1.  .............................................................                           2. ........................................................ 

3.  .............................................................                           4. ........................................................ 

 

γ. Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 1.                                                               (κ. 1) 

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

δ. Να εμεγήζεηε γηαηί ην ζπεξκαηνδσάξην πεξηέρεη κεγάιν αξηζκό κηηνρνλδξίσλ.                 (κ. 2) 

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

ε. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                             (κ. 4) 

 

  πεξκαηνδσάξην Ωάξην 

Αδέλαο παξαγσγήο   

ρήκα   

Μέγεζνο   

Ρόινο   
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Από ηις δύο ερωηήζεις (7-8) να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ηη μία. Η ορθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδες 

 

Δρώηηζη 7 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                            (κ. 6) 

 

Οκάδεο αίκαηνο πγθνιιεηηλνγόλα πγθνιιεηίλεο 

(Αληηζώκαηα) 

Γνλόηππνη 

ΑΒ    

Ο    

Α    

Β    

 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε κεηαγγίζεηο αίκαηνο, 

γξάθνληαο κέζα ζην ηεηξάγσλν απέλαληη από θάζε δέθηε «ΟΥΗ» όηαλ ε κεηάγγηζε δελ είλαη 

δπλαηή.                                                                                                                                (κ. 4) 

 

                         Γόηεο

 Γέθηεο 

Α Β ΑΒ Ο 

Α     

Ο     

 

 

γ. Να εμεγήζεηε γηαηί άηνκν ηεο νκάδαο αίκαηνο Α δελ κπνξεί λα πάξεη αίκα από άηνκν ηεο 

νκάδαο Β.                                                                                                                            (κ. 2) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

δ. Να εμεγήζεηε γηαηί ε νκάδα αίκαηνο Ο είλαη παλδόηεο.                                                      (κ. 1) 

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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ε. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ πνπ ζα γελλεζνύλ από εηεξόδπγε 

κεηέξα νκάδαο Α θαη εηεξόδπγν παηέξα νκάδαο Β (λα γίλεη δηαζηαύξσζε)                       (κ. 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρώηηζη 8 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-8 ζην ζρεδηάγξακκα.               (κ. 4) 

 1.  .............................................. 

 2. ............................................... 

 3. ............................................... 

 4. ............................................... 

 5. ............................................... 

 6. ............................................... 

 7. ............................................... 

 8. ............................................... 

 

 

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 8 ζηελ πην πάλσ εηθόλα;                                                   (κ. 2) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

γ. ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα εθθξίκαηα πνπ παξάγνληαη ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα;         (κ. 2) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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δ. Να πεξηγξάςεηε ην θαηλόκελν ηεο θξπςνξρίαο θαη λα εμεγήζεηε πνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαη πώο ζεξαπεύεηαη.                                                                                       (κ. 4) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

ε. Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ παξάγνπλ νη όξρεηο.     (κ. 1)  .................................................... 

 

δ. Να πεξηγξάςεηε ην ξόιν ηεο σνζπιαθηνηξόπνπ νξκόλεο ζηνπο άλδξεο.                            (κ. 2) 

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

                                                                                                               Πέηξνο Μηραήι  
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Α’ΛΤΚΔΗΟ ΔΘΝΑΡΥΖ ΜΑΚΑΡΗΟΤ Γ΄                              ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΑΪΟΤ-ΗΟΤΝΗΟΤ 

Μάζεκα: ΦΤΗΟΓΝΩΣΗΚΑ 

Ζκεξνκελία: 06/06/2013                                                                           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.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ γπλαηθείνπ 

αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ηήιε Η.                              (3 κνλάδεο) 

  

 

 

 

 

 

  

 

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) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Τμήματα Στήλη Ι 

Ωοιθκη  

Τράχηλοσ  

Κόλποσ  

Ωαγωγόσ  

Ωάριο  

Μθτρα  

2 

4 



2 

 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

β. Άληξαο κε ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο ηεο γιώζζαο παληξεύεηαη γπλαίθα κε ηθαλόηεηα 

αλαδίπισζεο ηεο γιώζζαο θαη ην πξώην παηδί ηνπο γελληέηαη χωρίς 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)  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

3.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ σαξίνπ κε ηα νλόκαηα 

ηνπο ζηε ηήιε Η.                                                                                                    (2.5 κνλάδεο) 

 
 

 

 

 

 

 Πίνακασ I 

Πόζα είλαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ζηνπο 

αλζξώπηλνπο νξγαληζκνύο; 

 

Πόζα δεύγε νκνιόγσλ 

ρξσκαηνζσκάησλ έρεη ζην ζρήκα 1; 

 

Πόζα είλαη ηα απηνζσκαηηθά 

ρξσκαηνζώκαηα ζην ζρήκα 1; 

 

Πόζα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα 

ζην ζρήκα 1; 

 

Ο άλζξσπνο ηνπ ζρήκαηνο 1 είλαη 

άληξαο ή γπλαίθα; 

 

Τμήματα Στήλη Ι 

Εειαηηλώδεο πεξίβιεκα  

Λεθηζηθή κεκβξάλε  

Κπηηαξηθή κεκβξάλε  

Ππξήλαο  

Κπηηαξόπιαζκα κε ιεθηζίλε  

Σχήμα 1: Ανθρώπινα 

Χρωματοςώματα 
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β. Πνηα ζεσξείηαη ε θαιύηεξε ηξνθή γηα ην λενγλό; Να γξάςεηε δύν ιόγνπο.     (2.5 κνλάδεο)                           

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

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. Να αλαθέξεηε ηη είλαη ε θίκσζε, ηη πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη πώο ζεξαπεύεηαη;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                  (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β. Πνηα είλαη ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο θαη πνηα νξκόλε είλαη ππεύζπλε 

γηα ηελ εκθάληζή ηνπο;                                                                                              (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

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: …………………………….…. 

2: …………………………….…. 

3: ………………………………… 

4: ………………………………,.. 

5: ……………………………….. 
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2.α. Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κίησζεο θαη κείσζεο.                                            (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β. Έλαο άληξαο κε ίζηα καιιία ( σ : ππνιεηπόκελν γνλίδην) παληξεύεηαη γπλαίθα νκόδπγε κε 

ζγνπξά καιιηά ( Σ: επηθξαηέο γνλίδην) θαη ην πξώην ηνπο παηδί έρεη ζγνπξά καιιηά. Πνηνη νη 

γνλόηππνη ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ;                                               (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

γ. Πόζεο πηζαλόηεηεο έρεη ην ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη λα γελλήζεη παηδί κε ίζηα καιιηά;Να 

θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε.                                                                              (3 κνλάδεο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε;                                  (1 κνλάδα) 

...................................................................................................................................................... 
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3.α. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αθξνζώκαηνο ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ;                          (1 κνλάδα) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β. Πνηνο είλαη ν δηπιόο ξόινο ησλ εθθξηκάησλ πνπ απνηεινύλ ην ζπέξκα; Aλαθέξεηε δύν 

αδέλεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο.                                                 (2 κνλάδεο) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

γ. Γεδνκέλνπ όηη ν θαηακήληνο θύθινο κηαο γπλαίθαο δηήξθεζε 40 κέξεο θαη ε σνξξεμία 

έγηλε ηελ 20
ε
 κέξα, πνηεο κέξεο απνηεινύζαλ γη’ απηή ηε γπλαίθα ηελ θξίζηκε πεξίνδν; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                           (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

δ. Να γξάςεηε ζην θελό ρώξν θάησ από ηηο εηθόλεο πνηα δείρλεη κνλνδπγσηηθά δίδπκα θαη 

πνηα δηδπγσηηθά δίδπκα.                                                                                             (2 κνλάδεο) 

 

 

 

 

 

ε. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δίδπκσλ.  

.                                                                                                                                  (2 κνλάδεο)  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Να απαληήζεηε μόνο μία (1) από ηηο δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε 

βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

1.α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο ελδείμεηο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο.                           

.                                                (5 κνλάδεο)   

 

 

 

 

 

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) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ;             (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

δ. Να αλαθέξεηε ηξεηο βιαβεξέο ζπλήζεηεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθεύγεη κηα γπλαίθα θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο, γηα λα είλαη απηή θαη ην έκβξπν πγηείο.                  (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

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) 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

1  

2  

3  

4  

5  
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 2.α. Γπλαίθα κε αιθηζκό παληξεύεηαη άληξα κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο θαη ην πξώην 

ηνπο παηδί έρεη αιθηζκό. Πνηνη νη γνλόηππνη γπλαίθαο, άληξα θαη παηδηνύ;                                      

Α:πγηέο γνλίδην, α:γνλίδην αιθηζκνύ                                                                         (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β. Κάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ λα βξείηε ηελ πηζαλόηεηα 

πνπ έρνπλ λα γελλήζνπλ παηδί κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο.                                                                          

(2 κνλάδεο)  

 

 

 

 

 

 

 

γ. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                                     (3 κνλάδεο)                                                           

Δηεξόδπγν άηνκν:.........................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

Φαηλόηππνο:..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Αιιειόκνξθα γνλίδηα:................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

δ. Πνηνπο ραξαθηήξεο νλνκάδνπκε επίθηεηνπο; Γώζηε έλα παξάδεηγκα.                (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ε. Να δηαηππώζεηε ην 2
ν
 λόκν ηνπ Μέληει.                                                              (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

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.                                                                                                              (3 κνλάδεο) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

                                                                                                           Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                                               

                                                                                                        ...................................                                                                         

                                                                                                        Αληξέαο Αγαζνθιένπο 

Κύτταρα οργανιςμών Στηλη ΙΙ 
Αριιμόσ 
Χρωματοςωμάτων 

Ζυγωτό του ςκφλου  

Γονιμοποιημένα ωάρια του καγκουρό   

Εγκεφαλικά κφτταρα του ανιρώπου  

Μυϊκά κφτταρα τησ κότασ  

Ωάρια τησ μπιζελιάσ  

Σπερματοζωάρια τησ μέλιςςασ  

Στήλη Ι 
Αριιμόσ  
χρωμοςωμάτων ςτα 
ςωματικά κφτταρα 
οργανιςμών 

μέλιςςα 32 

κότα 36 

άνιρωποσ 46 

καγκουρό 12 

μπιζελιά 14 

ςκφλοσ 78 



  
ελίδα 1 

 
  

ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΤΚΚΟΤ  ΠΑΥΟΤ  ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ: 2012-13 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  

ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

 
Σάξη: A ϋ Ενιαίου Λυκείου 

Μάθημα: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

Ημερομηνία: 06 / 06 / 2013 

Αρ. ςελίδων: 9  

Χρόνοσ εξζταςησ: 2.00 (Δφο ϊρεσ ) 

 

Βαθμόσ 

 

Αριθμητικώσ: …………………………… 

 

 

Ολογράφωσ: …………………………… 

 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………… 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ 

 
 Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 9 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. 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................  ΤΜΗΜΑ:................     

 



  
ελίδα 2 

 
  

ΜΕΡΟ Α 

Να απαντιςετε και ςτισ τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με πζντε (5) 

μονάδεσ. 

1. (Α) Ποιοι χαρακτιρεσ ονομάηονται: 

(Ι)Κλθρονομικοί: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...........

(ΙΙ)Επίκτθτοι: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………........... 

(Μον. 2) 

(Β) Ποιοι από αυτοφσ δεν κλθρονομοφνται και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………….....

...................................................................................................................................... 

 (Μον. 2) 

(Γ) Ποια κφτταρα ονομάηονται 

(Ι) Απλοειδι: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………........... 

(ΙΙ) Διπλοειδι: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………........... 

(Μον. 1) 

2. Α) Η πιο κάτω εικόνα δείχνει το ςπερματοηωάριο του ανκρϊπου. Να γράψετε τι 

παριςτάνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 6.  

 

  

 1)  ………………………………………. 

 2)  ………………………………………. 

 3)  ……………………………………… 

 4)  ……………………………………… 

 5)  ……………………………………… 

 6)  ……………………………………… 

(μον. 3) 

 

 

 



  
ελίδα 3 

 
  

Β) Ποιοσ ο ρόλοσ των οργανιδίων 4 και 6; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………… (μον. 2) 

 

3. (Α) Τι ονομάηουμε αλλθλόμορφα γονίδια; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.………….………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (μον. 2) 

(Β) Ποια χρωματοςϊματα χαρακτθρίηονται ομόλογα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (μον. 2) 

(Γ) Ποια άτομα χαρακτθρίηονται ωσ ετερόηυγα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(μον. 1) 

ΜΕΡΟ Β 

Από τισ τρεισ (3) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ τισ δύο (2). Κάκε ερϊτθςθ 

βακμολογείται με δζκα (10) μονάδεσ. 

1. (Α) Στο ςχιμα που ακολουκεί να ονομάςτε τα μζρθ που αντιςτοιχοφν ςτουσ 

αρικμοφσ 1 μζχρι και 8. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 1)  ………………………………………. 

 2)  ……………………………………… 

 3)  ……………………………………… 

 4)  ……………………………………… 

 5)  ……………………………………… 

 6)  ……………………………………… 

 7)  ……………………………………… 

 8)  ……………………………………… 

(μον. 4)  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 



  
ελίδα 4 

 
  

(Β) Πότε ζνα άτομο παρουςιάηει κρυψορχία και πϊσ κεραπεφεται; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Μον. 2) 

 

(Γ) Γιατί επιβάλλεται θ κεραπεία τθσ κρυψορχίασ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Μον. 1) 

 

(Δ) Ποιεσ δφο (2) ορμόνεσ τθσ υπόφυςθσ ρυκμίηουν και ελζγχουν τθ λειτουργία του 

αντρικοφ γεννθτικοφ ςυςτιματοσ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Μον. 1) 

 

(Ε) Τι είναι θ τεςτοςτερόνθ, ποφ παράγεται και ποιοσ ο ρόλοσ τθσ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 2) 

 

2. (A) Με τθ βοικεια του ςχιματοσ που ακολουκεί να απαντιςετε τα  ερωτιματα που 

ακολουκοφν: 

 

(I) Να ονομάςτε τα μζρθ που 
αντιςτοιχοφν ςτουσ αρικμοφσ  
1μζχρι και 4. 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

               (μον. 2) 

 

(II) Πϊσ το ζμβρυο εξαςφαλίηει κρεπτικζσ ουςίεσ και οξυγόνο από το αίμα τθσ μθτζρασ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (μον. 2) 

 



  
ελίδα 5 

 
  

B)  (Ι) Τι πρζπει να αποφεφγει μια ζγκυοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(μον. 2) 

(ΙΙ) Τι είναι θ τοξοπλάςμωςθ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(μον. 1) 

Γ) Ι) Πόςα και ποια είδθ διδφμων γνωρίηετε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(μον. 1) 

ΙΙ) Ποια δίδυμα είναι πανομοιότυπα μεταξφ τουσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(μον. 1) 

ΙΙΙ) Πϊσ προκφπτουν τα πανομοιότυπα δίδυμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (μον. 1) 

 

3. (Α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τισ ομάδεσ αίματοσ. 

 

(Μον. 4) 

(Β) (Ι) Μια οικογζνεια ζχει δφο παιδιά, ζνα κορίτςι ομάδασ αίματοσ Ο και ζνα αγόρι 

ομάδασ αίματοσ ΑΒ. Η μθτζρα τουσ ζχει ομάδα Α. Ποιοσ είναι ο γονότυποσ του 

πατζρα, τθσ μθτζρασ και των δφο παιδιϊν. 

 

 

 

 

(Μον. 2) 

Ομάδεσ Αίματοσ Συγκολλθτίνεσ Συγκολλθτινογόνα Πικανοί γονότυποι 

Β    

 ………………………..   

   ιοιο 

 αντι-Β   



  
ελίδα 6 

 
  

(ΙΙ) Ποια θ πικανότθτα το επόμενο παιδί να είναι ομάδασ αίματοσ ΑΒ; Να γίνει θ 

ςχετικι διαςταφρωςθ. 

 

 

 

(Μον. 2) 

(Γ) Ζνασ βαριά τραυματιςμζνοσ με αίμα Rhesus αρνθτικό (Rh-) χρειάηεται αίμα. Γιατί 

δεν πρζπει να του δϊςουμε αίμα με Rhesus κετικό (Rh+); 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 2) 

ΜΕΡΟ Γ 

Από τισ δύο (2) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ τη μία (1) ερϊτθςθ.  Κάκε 

ερϊτθςθ βακμολογείτε με δεκαπζντε (15) μονάδεσ. 

 

1. (Α) Το πιο κάτω ςχιμα δείχνει το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ.  Γράψετε τι 

παριςτάνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Β) Που γίνεται θ γονιμοποίθςθ του ωαρίου και που θ εμφφτευςθ του εμβρφου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 2) 

 

 

 1)  ………………………………………. 

 2)  ……………………………………… 

 3)  ……………………………………… 

 4)  ……………………………………… 

 5)  ……………………………………… 

 6)  ……………………………………… 

 (μον. 3) 

 

 

 

 

 

 



  
ελίδα 7 

 
  

(Γ) Να εξθγιςετε τι είναι θ ζμμθνθ ρφςθ, πότε ςυμβαίνει και τι τθν προκαλεί. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 4) 

(Δ) Τι είναι θ κρίςιμθ περίοδοσ και πωσ υπολογίηεται ςε μια γυναίκα με καταμινιο 

κφκλο 28 θμερϊν; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 3) 

 

(Ε) Ποιο το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ τθσ ωοκυλακιοτρόπου ορμόνθσ και ποιο τθσ 

ωχρινοτρόπου ςτο γυναικείο γεννθτικό ςφςτθμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 3) 

 

2. (Α) Στα ποντίκια το γονίδιο Μ, για το μαφρο χρϊμα τριχϊματοσ, επικρατεί του 

γονιδίου μ, για το καφζ χρϊμα.   

(Ι) Ποιοσ μπορεί να είναι ο γονότυποσ του μαφρου ποντικοφ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Μον. 1) 

 

(ΙΙ) Τι είδουσ ποντίκια κα πάρουμε από τθ διαςταφρωςθ μαφρου ποντικοφ με καφζ 

ποντικό; Να γίνει θ διαςταφρωςθ. 

 

 

 

 

(Μον. 2) 

(ΙΙΙ) Να ονομάςετε και να διατυπϊςετε τον κατάλλθλο νόμο του Μζντελ που 

ερμθνεφει τα αποτελζςματα τθσ πιο πάνω διαςταφρωςθσ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Μον. 2) 



  
ελίδα 8 

 
  

(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. 

 

 

 

 

 

(Μον. 4) 

(ΙΙ) Να αναφζρετε 4 ςυμπτϊματα τθσ β-μεςογειακισ αναιμίασ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 2) 

 

(Γ) Από τθ διαςταφρωςθ δφο φυτϊν πιραμε 99 φυτά με λευκά άνκθ, 202 φυτά με 

ροδόχροα άνκθ και 97 φυτά με κόκκινα άνκθ. 

(Ι) Να γράψετε τουσ γονότυπουσ των φυτϊν που διαςταυρϊκθκαν. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 1) 

(ΙΙ) Τι είδουσ γονίδια κακορίηουν το χρϊμα των λουλουδιϊν; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Μον. 1) 

(ΙΙΙ) Δείξετε με διαςταφρωςθ τα πιο πάνω αποτελζςματα. 

 

 

 

 

(Μον. 2) 

 

Ειςθγθτζσ Συντονιςτισ Β.Δ Διευκυντισ 

Λουκά Λουκία 

 

 

Δθμθτρίου Παναγιϊτα 

 

Χριςτοδουλίδθσ Ανδρζασ 
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 ΛΤΚΔΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ                                ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012 - 2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                       ΣΑΞΗ: Α΄  ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2013                                 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώπερ (Υημεία – Φςζιογνωζηικά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ................………………………………………………….    

 

 ΣΜΗΜΑ: ……………..          ΑΡΙΘΜΟ: ………..                 ΒΑΘΜΟ: …………….  

 

                                                                                  Τπνγξαθή θαζεγήηξηαο: ..................... 

 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δώδεκα (12) ζελίδερ.  

Οι απανηήζειρ να γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο ηο οποίο θα επιζηπαθεί ζηο ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

 

Μέπορ Α΄: Να απανηήζεηε και ζηα ΣΡΙΑ θέμαηα. Κάθε θέμα βαθμολογείηαι με πένηε (5) 

μονάδερ.     

 

Θέμα 1
ο
  

ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη ηα δύν (2) γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ.            

                                

                            4 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ηα δύν γελλεηηθά θύηηαξα Α θαη Β.        (Μνλ. 0,5) 

Κύηηαξν Α: .......................................... 

Κύηηαξν Β: .......................................... 

β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-8 πνπ θαίλνληαη ζηηο πην πάλσ εηθόλεο.        (Μνλ. 2) 

1: 5: 

2: 6: 

3: 7: 

4: 8: 

Κύηηαξν Α Κύηηαξν Β 

1 
2 

3 



                                                                                                                              ειίδα 2 από 12  

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο 1 θαηά ηε γνληκνπνίεζε;                                 (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 δ) ε ηη ρξεζηκεύεη ε παξνπζία πνιιώλ κηηνρνλδξίσλ ζηνλ απρέλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ;(Μνλ. 0,5) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

 

ε) Πώο παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο άιινπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην σάξην κεηά ηελ είζνδν ηνπ πξώηνπ 

ζπεξκαηνδσαξίνπ θαηά ηε γνληκνπνίεζε;                                                                                 (Μνλ. 1) 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Θέμα 2
ο
   

 

ηε πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη δύν νκόινγα ρξσκνζώκαηα (1 θαη 2). 

α) Πνηα ρξσκνζώκαηα νλνκάδνληαη νκόινγα; ηελ απάληεζή ζαο λα αλαθέξεηε 

ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ.                 (Μνλ. 2) 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

β) Σν γνλίδην Μ είλαη ππεύζπλν γηα ην θαζηαλό ρξώκα καιιηώλ, ελώ ην γνλίδην μ είλαη ππεύζπλν 

γηα ην μαλζό ρξώκα. 

 

      i. Πώο νλνκάδνληαη ηα γνλίδηα Μ θαη κ; ......................................................................... (Μνλ. 0,5) 

      ii. Πνην γνλίδην είλαη ην επηθξαηέο θαη πνην ην ππνιεηπόκελν;                (Μνλ. 0,5) 

................................................................................................................................................................ 

    

 

 

1 2 



                                                                                                                              ειίδα 3 από 12  

   iii. Να γξάςεηε ηνπο θαηλόηππνπο ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ηνπο αθόινπζνπο γνλόηππνπο.  

            (Μνλ. 1,5) 

Γονόηςπορ Φαινόηςπορ 

ΜΜ  

Μκ  

κκ  

   

γ) Πόζα δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ ππάξρνπλ ζε έλα θύηηαξν ηνπ δέξκαηνο ηεο γπλαίθαο;  

  (Μνλ. 0,5) 

........................................................................................................................................................... 

             

Θέμα 3
ο 

Σα ζρήκαηα Α θαη Β πνπ αθνινπζνύλ δείρλνπλ δύν πεξηπηώζεηο δεκηνπξγίαο δηδύκσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ην είδνο ησλ δηδύκσλ πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε ζρήκα (Α θαη Β).      (Μνλ. 1) 

 ρήκα Α:.................................................................. 

 ρήκα Β:..................................................................  

 

β) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ ηα δίδπκα ηνπ ζρήκαηνο Β.              (Μνλ. 2) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

γ) ε πνηα από ηηο δύν πεξηπηώζεηο ηα δίδπκα έρνπλ απαξαίηεηα ην ίδην θύιν θαη είλαη 

παλνκνηόηππα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                    (Μνλ. 2) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Α Β 
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Μέπορ Β΄: Να απανηήζεηε ζηα ΓΤΟ από ηα ηπία θέμαηα πος ακολοςθούν. Κάθε θέμα 

βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ.  

 

Θέμα 1
ο
   

α) Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 

έσο 8 ηνπ ζρήκαηνο.                                                                                            (Μνλ. 2) 

 

1............................................................... 

2...............................................................  

3............................................................... 

4............................................................... 

5............................................................... 

6............................................................... 

7............................................................... 

8............................................................... 

 

 

 

β) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη κηα πάζεζε ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα λενγέλλεηα αγόξηα εηδηθά 

αλ γελλεζνύλ πξόσξα.  

 

i. Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε απηή θαη λα εμεγήζεηε  γηα πνην ιόγν επηβάιιεηαη ζεξαπεία ζε πνιύ 

κηθξή ειηθία.                                                                     (Μνλ. 1,5) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ii. Πώο ζεξαπεύεηαη ε πάζεζε απηή;                                           (Μνλ. 0,5) 

.....................................................................................................................................................................  



                                                                                                                              ειίδα 5 από 12  

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη αλαθέξεηαη ζηνλ νξκνληθό έιεγρν ηνπ 

γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα.        (Μνλ. 2,5) 

 

Οπμόνη Σόπορ παπαγωγήρ Γπάζη (ή πόλορ) 

 ππόθπζε 
Γηεγείξεη ηνπο όξρεηο γηα παξαγσγή 

ζπεξκαηνδσαξίσλ 

σρξηλνηξόπνο   

 όξρεηο  

 

 

δ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα κε ην νπνίν 

αληηζηνηρεί:                (Μνλ. 2) 

i. Αγσγόο από ηνλ νπνίν εμέξρεηαη ην ζπέξκα ........................................................................................ 

ii. Πξνζσξηλή απνζήθε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ  ..................................................................................... 

iii. Πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηνπο όξρεηο  .......................................................................................... 

iv. Αδέλαο πνπ παξάγεη εθθξίκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα ............................................. 

 

ε) Να γξάςεηε ηξία (3) δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηνλ άληξα.               (Μνλ. 1,5) 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 

 

Θέμα 2
ο
   

 

α) Να γξάςεηε ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο κε ην νπνίν:         (Μνλ. 2) 

i. πξνθύπηνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα: ....................................................... 

ii. δηαηξείηαη ην δπγσηό: ................................................................ 

iii. αλαπαξάγνληαη νη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί: ........................................................... 

iv. πξνθύπηεη πνηθηινκνξθία ζηνπο νξγαληζκνύο: ............................................................ 
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β) Να ζπγθξίλεηε ηηο δύν θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο θαη λα αλαθέξεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ 

κίησζεο θαη κείσζεο θαη κία (1) νκνηόηεηα.                                                                              (Μνλ. 2)                  

 

 ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

ΓΙΑΦΟΡΔ 1) 

 

 

 2) 

 

 

 3) 

 

 

ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

 

 

γ) Να γξάςεηε δύν ζηόρνπο ηεο κίησζεο.             (Μνλ. 2) 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

δ) Να νλνκάζεηε δύν όξγαλα (θαη ζηα δύν θύια) ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ζηα νπνία γίλεηαη 

κείσζε.                (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

 

ε) Έλα κπτθό θύηηαξν ελόο αιόγνπ  έρεη 64 ρξσκνζώκαηα.        (Μνλ. 2,5) 

 

i. Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζην κπτθό θύηηαξν ηνπ αιόγνπ; ............................. 

ii. Πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζην κπτθό θύηηαξν ηνπ αιόγνπ; ..................................... 

iii. Πόζα απηνζσκαηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα ζπεξκαηνδσάξην αιόγνπ; ......................... 

iv. Πόζα δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ ππάξρνπλ ζε έλα γακέηε αιόγνπ; .....................................  

v. Πόζα  ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα απύξελν εξπζξό αηκνζθαίξην ελόο αιόγνπ;  ................... 

 

 

ζη) Πνηα είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζε έλα ζσκαηηθό θύηηαξν:                                   (Μνλ. 0,5) 

i. ελόο άληξα; ............................................................................................................................... 

 ii. κηαο γπλαίθαο; ......................................................................................................................... 
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Θέμα 3
ο
 

α) Από ηε δηαζηαύξσζε δύν θπηώλ Antirrhinum (ζθπιάθηα) πξνέθπςαλ 100 άηνκα κε θόθθηλα άλζε, 

202 άηνκα κε ξνδ άλζε θαη 99 άηνκα κε ιεπθά άλζε. 

i. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο.                           (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

ii. Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ; Να ηα ζπκβνιίζεηε.                   (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

iii. Να βξείηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ ηεο πνην πάλσ δηαζηαύξσζεο θαη λα δείμεηε κε 

δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα απηά.            (Μνλ. 4) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

β)  Από ηε δηαζηαύξσζε δύν άιισλ θπηώλ Antirrhinum (ζθπιάθηα) πξνέθπςαλ 50 άηνκα κε 

θόθθηλα άλζε θαη 48 άηνκα κε ξνδ άλζε. Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ηα απνηειέζκαηα.       (Μνλ. 4) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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Μέπορ Γ΄: Να απανηήζεηε ζηο ΔΝΑ από ηα δύο θέμαηα πος ακολοςθούν. Κάθε θέμα 

βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδερ.  

 

Θέμα 1
ο
  

 

Σν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  

α) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1-6.            (Μνλ. 3)                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                     

    1 ....................................................  

    2 ....................................................  

    3 .................................................... 

    4 .................................................... 

    5 .................................................... 

    6 .................................................... 

 

 

 

 

β) i. Από πνπ παξάγεηαη ε νηζηξαδηόιε;         (Μνλ. 0,5) 

...................................................................................................................................................................      

        

    ii. Να γξάςεηε δπν ξόινπο ηεο νηζηξαδηόιεο ζην γπλαηθείν νξγαληζκό.        (Μνλ. 2) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

γ) i. Ση είλαη ε έκκελε ξύζε θαη πόζν δηαξθεί;               (Μνλ. 2) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

ii. Με πνην ηξόπν ε θαηαζηξνθή ηνπ σρξνύ ζσκαηίνπ νδεγεί ζην θαηλόκελν ηεο έκκελεο ξύζεο;     

                                                                                                                                                    (Μνλ.1) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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Ιούνιορ  2013 

Κς  Γε   Σπ   Σε   Πε   Πα   α    

                                              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    29 

30    

 

Ιούλιορ  2013 

Κς  Γε   Σπ   Σε   Πε   Πα   α    

        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    29   30    31  

 

δ) Η Υξηζηίλα έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 ημεπών θαη ε έκκελνο ξύζε εκθαλίζηεθε ζηηο  4 

Ιοςνίος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Πνηα είλαη ε πξώηε κέξα απηνύ ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ;                                 (Μνλ. 0,5) 

...................................................................................................................................................... 

      ii. Πνηα εκεξνκελία ζα έρεη σνζπιαθηνξξεμία;               (Μνλ. 0,5)     

         ......................................................................................................................................................... 

     iii. Πνηέο κέξεο απηνύ ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ αληηζηνηρνύλ ζηε θξίζηκε πεξίνδν;           (Μνλ. 1) 

 .................................................................................................................................................................. 

    iv. Αλ ε γπλαίθα δε κείλεη έγθπνο πώο ζα ην δηαπηζηώζεη;                                       (Μνλ. 0,5) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηηο νξκόλεο πνπ ειέγρνπλ ην γελλεηηθό 

ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.            (Μνλ. 2) 

Οπμόνη Σόπορ παπαγωγήρ Σόπορ δπάζηρ Γπάζη 

Ωνζπιαθηνηξόπνο    

Ωρξηλνηξόπνο    

Πξνγεζηεξόλε  
Βιελλνγόλνο ηεο 

κήηξαο 
 

 

ζη) Πνην δηάζηεκα νλνκάδεηαη θύεζε θαη πόζν δηαξθεί;          (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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δ) i. Πνύ γίλεηαη ε αληαιιαγή νπζηώλ αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην έκβξπν;    (Μνλ. 0,5) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

ii. Πώο πξνζηαηεύεηαη ην έκβξπν από θηππήκαηα θαη πηέζεηο;    (Μνλ. 0,5) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Θέμα 2
ο 

 

α) Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο πνληηθνύ κε καύξν ηξίρσκα κε πνληηθό ηνπ νπνίνπ ην ηξίρσκα είλαη 

θαθέ, γελλήζεθαλ 40 πνληηθνί, όινη καύξνη (Α΄ δηαζηαύξσζε). 

Από ηε δηαζηαύξσζε δύν καύξσλ πνληηθώλ πνπ γελλήζεθαλ από ηελ Α΄ δηαζηαύξσζε γελλήζεθαλ 

33 καύξνη πνληηθνί θαη 11 θαθέ πνληηθνί (Β΄ δηαζηαύξσζε). 

 

i. Να ζπκβνιίζεηε ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα ην ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο ζηα πνληίθηα.   (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................    

                   

ii. Να θάλεηε ζρεκαηηθά ηε δηαζηαύξσζε Α΄.      (Μνλ. 4) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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iii. Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη ζηελ Α΄ δηαζηαύξσζε; Να ηνλ νλνκάζεηε θαη λα ηνλ 

πεξηγξάςεηε.                (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

iv.  Να θάλεηε ζρεκαηηθά ηε δηαζηαύξσζε Β΄.           (Μνλ. 4) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

v. Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη ζηελ Β΄ δηαζηαύξσζε; Να ηνλ νλνκάζεηε  θαη λα ηνλ 

πεξηγξάςεηε.                (Μνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

β) ηα θνπλέιηα ην γνλίδην Κ γηα ην θνληό ηξίρσκα επηθξαηεί ηνπ γνληδίνπ θ γηα ην καθξύ ηξίρσκα. 

Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο θνπλειηνύ κε θνληό ηξίρσκα κε έλα θνπλέιη κε καθξύ ηξίρσκα, 

γελλήζεθαλ θνπλειάθηα από ηα νπνία ηα κηζά είραλ θνληό ηξίρσκα θαη ηα άιια κηζά καθξύ 

ηξίρσκα. 

 

i. Πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ησλ γνλέσλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ;       (Μνλ. 0,5) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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ii. Να δείμεηε ζρεκαηηθά ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.                               (Μνλ. 3,5) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ                   Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ Β.Γ                           Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

................................                    ........................................                          ............................... 

Γιάγκος Αζηέπω      Πολςδώπος Υπιζηάκηρ                           Κόκκινορ άββαρ 

 

................................ 

Ανηωνίος Δλένη 

 

 

 



ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΟΛΕΩ  
 

ΦΟΛ.ΦΡΟΝΙΑ : 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΣΑ ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 

ΣΑΞΗ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16/05/2013       ΒΑΘΜΟ: ................................ 
 

ΦΡΟΝΟ : 2 ΩΡΕ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:...................................................................... 
  
ΣΑΞΗ : .......... 

 

 Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εννέα (09) σελίδες.  

Οδηγίες:  
 Να γράψετε με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.  
 Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο εξεταστικό δοκίμιο στον κενό χώρο, 
μετά από κάθε ερώτηση.  

 Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τα μέρη Α', Β', Γ'.  
 ύνολο μονάδων 50  

 

 

ΜΕΡΟ Α Να απαντήσετε και στις τρεις ερωτήσεις. Κάθε σωστή 

απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.  
 
Ερώτηση 1 

 
Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις 

παρακάτω προτάσεις: (Μονάδες 5) 
 
Οι γαμέτες (σπερματοζωάρια και ωάρια) δημιουργούνται από ένα 

διπλοειδές κύτταρο με τη διαδικασία της 
…………………………………………………………………. Σα ανώριμα 
ωάρια βρίσκονται στις ωοθήκες των γυναικών, ενώ τα 

σπερματοζωάρια παράγονται συνεχώς στους όρχεις των ανδρών. 
Με την ωρίμανση του ωαρίου γίνεται η 

…………………………………………………………………., έτσι 
ελευθερώνεται το ωάριο στην είσοδο του 
…………………………………………………………………. Για τη 

δημιουργία του ζυγωτού ένα σπερματοζωάριο πρέπει να 
…………………………………………………………………. ένα ωάριο. Η 

κύηση ξεκινά όταν το έμβρυο (μάζα κυττάρων) εμφυτευτεί στο 
…………………………………………………………………. της μήτρας. 

  

 



2 
 

 
Ερώτηση 2 

 
Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους με αναφορά στο ζεύγος 

χρωματοσωμάτων  
 

α) Γονίδιο (Μονάδες 2) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

β) Ομόζυγο άτομο (Μονάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
γ) Κληρονομικότητα (Μονάδα 1) 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Ετερόζυγο άτομο (Μονάδα 1) 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Ερώτηση 3 
 

α) Να γράψετε τα φυλετικά χρωμοσώματα που καθορίζουν το 

φύλο: (Μονάδες 2) 

I. στον άντρα   ……………………………. 

II. στη γυναίκα …………………………….. 
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β) Σι ονομάζουμε τοκετό; (Μονάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
γ) Ποιους χαρακτήρες ονομάζουμε επίκτητους; (Μονάδα 1)                                   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Να διατυπώσετε το δεύτερο νόμο του Mendel (Μονάδα1)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                           

ΜΕΡΟ Β Από τις τρεις (3) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ ΔΤΟ 
(2) . Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 
 

Ερώτηση 1 
 

α) Να ονομάσετε τα μέρη με τους αριθμούς 1-15 που 
απεικονίζονται στα πιο κάτω σχήματα. (Μονάδες 4)                                                                                                    
 

7 

12 

11 

14 

13 

5 

1 

3 

4 6 

9 

2 

10 

8 

15 



4 
 

 

  

1. 9. 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8.  

 

β) Να γράψετε 4 αδένες που εμπλουτίζουν με εκκρίματα το 

σπέρμα. (Μονάδες 2)                                                                                                    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Η εκσπερμάτωση γίνεται στον κόλπο. Από ποια μέρη του 

γυναικείου συστήματος διέρχονται τα σπερματοζωάρια για να 
φθάσουν στο ωάριο; (Μονάδες 3) 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Σι είναι ο καταμήνιος κύκλος; (Μονάδα 1) 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 
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Ερώτηση 2 

α) Ποιοι  από τους πιο κάτω γονότυπους ανήκουν σε:                                  

(Μονάδες 4) 

                             ΑΑ, ΒΓ, ΕΛ, ΔΔ, αα, ΓΛ, ΕΕ, μμ 

I. Ομόζυγα άτομα   

……………………………………………………………. 

II. Ετερόζυγα άτομα   

…………………………………………………………... 

β) Πού γίνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου  με το 

σπερματοζωάριο; (Μονάδες 2) 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
γ) Να γράψετε δύο διαφορές ανάμεσα στο ωάριο και στο 

σπερματοζωάριο. (Μονάδες 4) 
                                                  
                                                                             

 

Ωάριο περματοζωάριο 

  

  

 

Ερώτηση 3 

α) Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις 
παρακάτω προτάσεις:  

Η …………………………………………………………… ορμόνη διεγείρει 
την ανάπτυξη του ωοθυλακίου ενώ η 
…………………………………………………………… ορμόνη προκαλεί 

ρήξη του ωοθυλακίου και τη μετατροπή του σε 
……………………………………………………………… Από το ωχρό 

σωμάτιο εκκρίνεται η ……………………………………………………… Με 
τη δράση της ……………………………………………………………… στη 
μήτρα αρχίζει η ανάπτυξη του 

…………………………………………………………………. της μήτρας και η 
προετοιμασία του να δεχθεί το έμβρυο. (Μονάδες 6) 
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β) Σι είναι η έμμηνη ρύση;Ποια ορμονική αλλαγή πρέπει να 

προηγηθεί στη γυναίκα για να προκληθεί η έμμηνη ρύση; 
(Μονάδες 2) 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να εξηγήσετε γιατί οι γόνιμες μέρες (κρίσιμη περίοδος) σ’ ένα 
καταμήνιο κύκλο είναι έξι. (Μονάδες 2) 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΜΕΡΟ Γ΄: Από τις δύο (2) ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ 
ΜΙΑ(1).  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 15 μονάδες . 

 

Ερώτηση 1 

τα πιο κάτω σχήματα απεικονίζονται κυτταρικές διαιρέσεις : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               Σχήμα Α                                                 Σχήμα Β 
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I. Ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης απεικονίζεται στο :  

α) χήμα Α  ……………………………………….(Μονάδες 5)                      

Δικαιολογήστε  αναφέροντας δύο λόγους   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

β) χήμα Β   ……………………………………….(Μονάδες 5)                      

Δικαιολογήστε αναφέροντας δύο λόγους  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

I. Με ποιο τρόπο κυτταρικής διαίρεσης παράγονται τα 

γεννητικά κύτταρα στον άνθρωπο;    (Μονάδα 1)                                                                                    

………………………………………………………………………………………… 

II. Να αναφέρετε δύο στόχους της μίτωσης και δύο στόχους 

της μείωσης. (Μονάδες 4) 

 

                                                                                                                   

Μίτωση Μείωση 
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Ερώτηση 2 
 

το πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται η λειτουργία γεννητικού 
συστήματος της γυναίκας. 

 
α) Ποιες ορμόνες της 
υπόφυσης φτάνουν στις 

ωοθήκες ;  (Μονάδες 2) 
(να μην αναφέρετε τα 
αρχικά τους) 

…………………………………

…………………………………. 

β)  

I.  Ποια ορμόνη 
παράγεται από το 

ωχρό σωμάτιο στο 
οποίο έχει μετατραπεί το ωοθυλάκιο.  (Μονάδες 1)  
                                                                                         

…………………………………………………………………………………………. 

II. Να αναφέρετε δύο λειτουργίες της πιο πάνω ορμόνης (από 

ερώτημα β. I).   (Μονάδες 4)   

                                                                                                                   
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

III. Να αναφέρετε δύο χημικά μέσα αντισύλληψης και δύο 

μηχανικά μέσα αντισύλληψης. (Μονάδες 4)                                                                                          
 
Φημικά μέσα : 

 …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Μηχανικά μέσα : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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γ) Σα πιο κάτω σχήματα απεικονίζουν την δημιουργία διδύμων  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Πώς ονομάζεται ο τρόπος δημιουργίας διδύμων που απεικονίζει 
το :  (Μονάδες 2) 

I. χήμα Α   ……………………………………………………… 

II. χήμα Β   ………………………………………………………. 

δ) Σι πρέπει να περιλαμβάνει το διαιτολόγιο της μέλλουσας 
μητέρας αφού η διατροφή του εμβρύου εξασφαλίζεται από αυτή.                                          
(Μονάδες 2) 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΕΙΗΓΗΣΕ                  ΤΝΣΟΝΙΣΗ/                Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
ΒΟΗΘΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ                          

Νικολάου τάλω         Κωνσταντινίδης Ανδρέας          Φριστοφή- 

                                                                                  
Αχιλλέως  Δήμητρα  

 

..........................           ....................................   ........................ 

Σχήμα Α 

Σχήμα Β 



1 

 

 

                         ΛΤΚΔΙΟ ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-13 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ   ΔΞΔΣΑΔΙ  ΜΑΙΟΤ -  ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                                             ΣΑΞΗ: Α’ ΛΤΚΔΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:16-05-2013 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………… TMHMA:…………….. 

 

ΒΑΘΜΟ: …………... 

 

ΜΔΡΟΣ Α’ 

 

Να απανηήζεηε και ζηις ηρεις (3) ερωηήζεις. Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 

πένηε (5) μονάδες. 

 

1. Γπλαίθα κε θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο παληξεύεηαη κε αιθηθό άληξα θαη 

απνθηνύλ αιθηθό παηδί. Αλ Α=γνλίδην γηα θαλνληθό ρξώκα δέξκαηνο θαη  

α=γνλίδην γηα ηνλ αιθηζκό: 

α. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ. 

                                                                                                 (Μνλάδεο 3) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

β. Πνηα ε πηζαλόηεηα ην δεύηεξν παηδί πνπ ζα απνθηήζνπλ λα είλαη αιθηθό; 

(Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε)                                                        (Μνλάδεο 2) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. α. Ση νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν ζε κηα γπλαίθα ζε θαηακήλην θύθιν 28 

εκεξώλ θαη ζε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο παξαηεξείηαη; 

                                                                                                 (Μνλάδεο 2) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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β.  i) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν αληηζύιιεςε; 

(Μνλάδεο 1) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ii) Να αλαθέξεηε ηέζζεξεηο (4) κεζόδνπο  αληηζύιιεςεο. 

                                                                                                 (Μνλάδεο 2) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

3. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηε δνκή αλζξώπηλνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

α. Ση παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 6;                                 (Μνλάδεο 3) 

 

1=…………………………….. 

2=…………………………….. 

3=…………………………….. 

4=…………………………….. 

5=…………………………….. 

6=…………………………….. 

 

 

 

β. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ. 

                                                                                                           (Μνλάδεο 2) 

             ……………………………………………………………………................ 

             ……………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟΣ Β’ 

Από ηις  ηρεις (3) ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΓΥΟ (2). Κάθε 

ερώηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδες. 

 

1) Σν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

α. Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8.               (Μνλάδεο 4) 

 
 

 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

5……………………………………… 

6……………………………………… 

7……………………………………… 

8……………………………………… 

 

 

 

 

 

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ 1;                                    (Μνλάδεο 2) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

γ. Πνηα είλαη ηα πξσηεύνληα θαη πνηα ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

άληξα;                                                                                      (Μνλάδεο 2) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

δ. Ση είλαη θξπςνξρία; Γηαηί επηβάιιεηαη ε ζεξαπεία ηεο πάζεζεο ζε κηθξή 

ειηθία;                                                                                       (Μνλάδεο 2) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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2) ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ν νξκνληθόο έιεγρνο πνπ αζθείηαη 

ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.  

α. Να δώζεηε ηα νλόκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα γξάκκαηα α-ζ. 

                                                                                             (Μνλάδεο 4) 

 

 

 

α=…………………………………… 

β=…………………………………… 

γ=…………………………………… 

δ=…………………………………… 

ε=…………………………………… 

δ=…………………………………… 

ε=…………………………………... 

ζ=…………………………………... 

 

 

 

 

 

β. ηνλ θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο, πνηα κέξα παξαηεξείηαη ην 

θαηλόκελν ε ;                                                                       

                                                                                            (Μνλάδεο 1) 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

γ. ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη: 

(Μνλάδεο 2) 

    (i) ε ελαπόζεζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ; ………………………….. 

    (ii) ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; ………………………………….. 

 

δ. Ση νλνκάδεηαη έκκελε ξύζε θαη πόζν δηαξθεί ζε κηα γπλαίθα; 

(Μνλάδεο 3) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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3.α. Μία γπλαίθα κε νκάδα αίκαηνο Β θαηεγνξεί έλαλ άληξα όηη είλαη ν 

παηέξαο ηνπ παηδηνύ ηεο. Γεδνκέλνπ όηη ην παηδί αλήθεη ζηελ νκάδα 

αίκαηνο ΑΒ θαη ν θαηεγνξνύκελνο ζηελ νκάδα αίκαηνο Ο, επζηαζεί ν 

ηζρπξηζκόο ηεο; Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ αηόκσλ θαη λα δώζεηε 

ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο γηα ηελ απάληεζε ζαο, θάλνληαο ηε ζρεηηθή 

δηαζηαύξσζε. 

                                                                                            (Μνλάδεο 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε:                                                                    (Mνλάδεο 6) 

 

 ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ δελ έρεη ζπγθνιιεηίλεο        …………….. 

 ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ έρεη γνλόηππν Ι
Α
η
ν
                …………….. 

 ηηο νκάδεο αίκαηνο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δώζεη  

αίκα έλα άηνκν νκάδαο Α         ..…………… 

 ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ  έρεη αληη-Α                     ……………… 

 ηηο νκάδεο αίκαηνο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πάξεη    

αίκα άηνκν ηεο νκάδαο Β …………….... 

 ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ δελ έρεη ζπγθνιιεηηλνγόλα ……………… 
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ΜΔΡΟΣ Γ’ 

 

Από ηις δύο (2) ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ηη μια (1). Κάθε 

ερώηηζη βαθμολογείηαι με δεκαπένηε (15) μονάδες. 

 

1) Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο θπηνύ κε θόθθηλα άλζε θαη ελόο θπηνύ κε 

άζπξα άλζε, όια ηα θπηά πνπ πξνέθπςαλ είραλ θόθθηλα άλζε. 

 

α) Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ αιιεινκόξθσλ γνληδίσλ;      (κνλάδεο 2) 

 

.................................................................................................................... 

 

β) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ θπηώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ. 

                                                                                          (κνλάδεο 2) 

Κόθθηλν: ____________________  Άζπξν: __________________ 

 

γ) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πώο είλαη δπλαηό λα ζπκβεί ην πην πάλσ 

γεγνλόο,                                                                            (κνλάδεο 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ MENDELπνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πην 

πάλσ δηαζηαύξσζε.                                                        (κνλάδεο 3) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ε) Έλα από ηα θόθθηλα άλζε πνπ πήξακε από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε 

ην δηαζηαπξώζακε ζηε ζπλέρεηα κε έλα άζπξν άλζνο. Να δείμεηε κε 

δηαζηαύξσζε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθύςεη θαζώο θαη 

ηε ζρεηηθή αλαινγία.   (κνλάδεο 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) α. Ση  παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα ζηελ πην θάησ εηθόλα;     (Μνλάδεο 5) 

 

α………………………………… 

β………………………………… 

γ………………………………… 

δ………………………………… 

ε………………………………… 

 

 

β. i) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ β;                                             (Μνλάδεο 1) 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

ii). Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ δ;                                             (Μνλάδεο 2) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην αίκα ηεο κεηέξαο δελ 

αλακεηγλύεηαη κε ην αίκα ηνπ εκβξύνπ.                                (Μνλάδεο 2) 

1…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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δ) ηα πην θάησ ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο: 

 

 
 

i)Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο απεηθνλίδεηαη ζην:          (Μνλάδεο 5) 

α) ρήκα Α………………………………………… 

Γηθαηνινγήζηε αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ηη) ρήκα Β………………………………………… 

Γηθαηνινγήζηε αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

ΚΑΛΗ  ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 
                                                                                     Η ΓΙΔΤΘΤΝΤΣΡΙΑ 

 

                                                                                 

                                                                                    ……………………….. 

 

                                                                                      Ισάλλνπ Οιπκπία 
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ΛΤΚΔΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΑΛΙΩΣΗ                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ   

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 

Μάζεκα:ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 

Ηκεξνκελία: 03/06/2013                                                                           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: Απαληήζηε θαη ζηηο ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε 

(5) κνλάδεο.         

1.α) Έλαο άληξαο κε αιθηζκό (αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην) 

παληξεύεηαη πγηή γπλαίθα θαη απνθηνύλ άξξσζην παηδί. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ 

παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ. Α: πγηέο γνλίδην, α: γνλίδην αιθηζκνύ (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β) Όηαλ δύν θαθέ αγειάδεο κε ιεπθέο βνύιεο δηαζηαπξσζνύλ δεκηνπξγνύλ 7 αγειαδάθηα. 2 

ιεπθά, 1 θαθέ θαη 4 θαθέ κε ιεπθέο βνύιεο. Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο παξαηεξείηαη θαη 

πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζε απηή ηε πεξίπησζε; (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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2.α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ηήιε Ι. (3 κνλάδεο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV ζηνλ άλζξσπν. (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................                                                                                               

3.α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ σαξίνπ κε ηα νλόκαηα 

ηνπο ζηε ηήιε Ι.  (2.5 κνλάδεο) 

 
 

 

 

 

 

 

β) Πνηνο ν ξόινο ηεο ιεθηζίλεο; ε πνησλ νξγαληζκώλ ηα σάξηα είλαη πην άθζνλε; Να 

δηθαηνινγήζεηε. (2.5 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Τμήματα Στήλη Ι 

Ουρικρα 
 

 

Σπερματοδόχοσ κφςτθ 
 

 

Προςτάτθσ αδζνασ 
 

 

Σπερματικόσ πόροσ 
 

 

Επιδιδυμίδα 
 

 

Όςχεο 
 

 

Τμήματα Στήλη Ι 

Ζελατινώδεσ περίβλθμα  

Λεκικικι μεμβράνθ  

Κυτταρικι μεμβράνθ  

Πυρινασ  

Κυτταρόπλαςμα με λεκικίνθ  

2 

3 

4 
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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) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα Α θαη Β πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα:                             

(2 κνλάδεο)                          

                                               

Α:…………………………………………, Β:................................................................. 

β) Αλ ην δπγσηό έρεη 40 ρξσκνζώκαηα, πόζα ρξσκνζώκαηα είρε ην θύηηαξν Α θαη πόζα ην  

θύηηαξν Β πξηλ από ηε γνληκνπνίεζε; (2 κνλάδεο) 

Κύηηαξν Α :…………………………………. Κύηηαξν Β: …………………………………… 

γ) Από πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξνήιζαλ ηα θύηηαξα Α θαη Β; (1 κνλάδα) 

……………………………………………………………………………..................................   

δ) Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζα αλαπηπρζεί ην δπγσηό γηα λα δώζεη ην λέν 

νξγαληζκό; (1 κνλάδα) 

...................................................................................................................................................... 

ε) Ο αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ αθόινπζσλ νξγαληζκώλ 

βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Ι. πκπιεξώζηε ην ζσζηό αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ γηα ηα 

δεηνύκελα δεδνκέλα ζηε ζηήιε ΙΙ. (4 κνλάδεο) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ζητοφμενα δεδομζνα 
Στηλη ΙΙ 
Αρικμόσ 

Χρωματοςωμάτων 

Ζυγωτό του καγκουρό  

Γονιμοποιθμζνα ωάρια  κότασ   

Μυϊκά κφτταρα του ανκρώπου  

Ωάρια  ςκφλου  

Στήλη Ι 
Αρικμόσ  
χρωμοςωμάτων ςτα 
ςωματικά κφτταρα 
οργανιςμών 

Κότα 36 

Άνκρωποσ 46 

Καγκουρό 12 

Μπιηελιά 14 

Σκφλοσ 78 

Α 

Β 
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2.α) Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαηξνθή κίαο εγθύνπ πξέπεη νπσζδήπνηε 

λα πεξηιακβάλεη αζβέζηην. (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................     

β) Πνην όξγαλν παξάγεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη κε ηηο νδεγίεο πνηαο νξκόλεο; ε πνηα 

ειηθία μεθηλά απηή ε δηαδηθαζία; (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................           

γ) ηνλ θαηάινγν πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ νη κέζνδνη αληηζύιιεςεο.  Να ηηο ρσξίζεηε ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνύλ (θπζηθή αληηζύιιεςε θαη κεραληθό ή ρεκηθό ηξόπν 

αληηζύιιεςεο). εκεηώζηε κε √ ή Υ . (3 κνλάδεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) Ο Αληξέαο θαη ε Μαξία είλαη δεπγάξη θαη γελλνύλ δίδπκα παηδηά ην Γηώξγν θαη ηελ 

Αιθκήλε. ε πνην είδνο δηδύκσλ αλήθνπλ θαη πώο δεκηνπξγήζεθαλ; (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
 
 

Μηχανικόσ 
τρόποσ 

Αντιςφλληψησ 

Χημικόσ 
τρόποσ 

Αντιςφλληψησ 

Φυςικόσ  
τρόποσ 

Αντιςφλληψησ 

Προφυλακτικά  
 

   

Αντιςυλλθπτικά 
Χάπια 

   

Αποχι κατά τθν 
κρίςιμθ περίοδο 

   

Διάφραγμα 
  

   

Ενδομιτριο 
Σπείραμα 
 

   

Σπερματοκτόνοσ 
Κρζμα 
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3.α) Ση είλαη ε θξπςνξρία, ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πώο ζεξαπεύεηαη;         

(3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β) ε ηη νθείιεηαη ε ζύθηιε ζε ηό ή βαθηήξην; Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

εθδειώλεηαη ε αζζέλεηα απηή ζηνλ άλζξσπν. (2.5 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

γ) Γηα πνην ιόγν ν γηαηξόο ρνξεγεί ηηο σνζπιαθηνηξόπν θαη σρξηλνηξόπν νξκόλεο ζε 

γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε; (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

δ) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία εμόδνπ ηνπ εκβξύνπ από ηε κεηέξα θαη ηη ζέζε παίξλεη ην 

παηδί ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ; Πεξηγξάςηε πώο μεθηλά απηή ε δηαδηθαζία. (2.5 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Να απαληήζεηε μόνο μία (1) από ηηο δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε 

βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

1.α) Από ηε δηαζηαύξσζε ελόο νκόδπγνπ άζπξνπ (γνλίδην γηα άζπξν ρξώκα: Α) πνληηθνύ κε 

έλα νκόδπγν καύξν (γνλίδην γηα καύξν ρξώκα: Μ)  πνληηθό πξνέθπςαλ ζηελ F1 όιν γθξίδνη 

πνληηθνί.  Να εθηειέζεηε ηελ δηαζηαύξσζε θαη λα βξείηε ην γνλόηππν ησλ αηόκσλ ηεο F1.  

(5 κνλάδεο ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. (2 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

γ) Πνην είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε απηή; (1 κνλάδα) 

...................................................................................................................................................... 

δ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο ομόλογα χρωμοζώμαηα. (1 κνλάδα) 

………………………………..……………………………………............................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ε) Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηα ρξσκνζώκαηα  

(Ι – VIII) ελόο ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ κύγαο. 

Να εληνπίζεηε από ην ζρήκα θαη λα γξάςεηε  δύν δεύγε                                                         

νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ.   (2 κνλάδεο) 

………………………………………………………………… 

......................................................................................................... 

 ζη) Να εληνπίζεηε από ην ζρήκα θαη λα γξάςεηε  δύν δεύγε αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ.                     

(2 κνλάδεο) 

………………………………………………………………………......................................... 

 δ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο αλληλόμορθα γονίδια. (1 κνλάδα) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ε) Αλ ην γνλίδην Ε δξα γηα ην κέγεζνο ησλ θηεξώλ ηεο κύγαο, γηα πνην ραξαθηήξα δξα ην 

γνλίδην  ε;  (1 κνλάδα) 

………………………………………………………………………………………………… 

 2.α) Από πνύ παξάγεηαη ε νξκόλε νηζηξαδηόιε θαη πνηνο ν δηπιόο ξόινο ηεο ζηε γπλαίθα;           

(3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

β) Σν σρξό ζσκάηην είλαη έλαο αδέλαο. Πνηα νξκόλε παξάγεη θαη πνηεο νη ιεηηνπξγίεο απηήο 

ηεο νξκόλεο; (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

γ) Μηα γπλαίθα είρε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο αλσκαιίεο ζηνλ θαηακήλην θύθιν. Γεδνκέλνπ 

όηη ν πξνεγνύκελνο ηεο θύθινο δηήξθεζε 35 κέξεο θαη ε σνξξεμία έγηλε ηελ 18
ε
 κέξα, πνηεο 

κέξεο απνηεινύζαλ γη’ απηή ηε γπλαίθα ηελ θξίζηκε πεξίνδν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. (3 κνλάδεο) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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δ) Πόζεο κέξεο ην έκβξπν αλαπηύζζεηαη ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη πώο νλνκάδεηαη 

απηό ην δηάζηεκα; (1 κνλάδα) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ε) πκπιεξώζηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα. (4 κνλάδεο) 

                                                                                                                

ζη) Πνηνο ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ 3 ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ; (1 κνλάδα) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

ΟI ΔΙΗΓΗΣΔ                            Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ                                               

                                                                                                                  .................................... 

Μαξίλα ηπιηαλνύ                          Άληξε Γεκεηξίνπ                           Γηώξγνο Υξπζνζηόκνπ 

Μπξηάλζεο Πνηακόο 

 

  

                

                                                                                                                                 

1........................................................

2........................................................

3........................................................

4........................................................ 

1 

2 

3 

4 
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ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΟΛΕΩ ΦΡΤΟΦΟΤ      ΦΟΛΙΚΗ 
ΦΡΟΝΙΑ 2010-11 

 
ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ                                                   ΣΑΞΗ: Α’ 
 
 

 
 

 
 
 

Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δέκα (10) σελίδες.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΤ                                               Φ.ΦΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΗΜΕΙΑ-ΥΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ 
 
ΣΑΞΗ: Α ΛΤΚΕΙΟΤ                                                                             ΣΜΗΜΑ:………. 

                                                                                 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕ  

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ..................................................            ΑΡ.........................  
 

 
ΒΑΘΜΟ: .....................                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.06.2013                                                      
 
 

Οδηγίες:  
 Να γράψετε με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. 

  
 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 
  

Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο εξεταστικό δοκίμιο στον κενό χώρο, 
μετά από κάθε ερώτηση. 

  
 Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τα μέρη Α', Β', Γ'.  

 ύνολο μονάδων 50 
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ΜΕΡΟ Α (ύνολο 15 μονάδες) 
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται 

με (5) πέντε μονάδες. 
 

1. Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους με αναφορά στο ζεύγος 
χρωματοσωμάτων στην εικόνα 1. 

 
EIKONA 1 

α. Γονίδιο 
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
(Μονάδες 2) 
 

β. Ομόζυγο άτομο 
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

(Μονάδα 1) 
 
γ.  Αλληλόμορφα γονίδια 

 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
(Μονάδες 2) 

 
2. Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις παρακάτω 

προτάσεις: 
 
α. Η ……………………… ορμόνη διεγείρει την ανάπτυξη του ωοθυλακίου 

ενώ η ………………………ορμόνη προκαλεί ρήξη του ωοθυλακίου και τη 
μετατροπή του σε ……………………………………… Από το ωχρό σωμάτιο 
εκκρίνεται η ………………………… Με τη δράση της ………………… στη 

μήτρα αρχίζει η ανάπτυξη του ………………………της μήτρας και η 
προετοιμασία του να δεχθεί το έμβρυο. (Μονάδες 3) 



 3 

 
β. Σι είναι η έμμηνη ρύση; Ποια ορμονική αλλαγή πρέπει να προηγηθεί 

στη γυναίκα για να προκληθεί η έμμηνη ρύση; 
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

(Μονάδες 2) 
 

 
3. Να παρατηρήσετε την πιο κάτω εικόνα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
που ακολουθούν. 

 
α. Σι δείχνει το πιο πάνω σχήμα; (Μονάδα 1) 

 
................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
β. Να συμπληρώσετε τα 1, 2, 6, και 7. (Μονάδες 2) 

 
1.............................................................................................................. 
2.............................................................................................................. 

6.............................................................................................................. 
7.............................................................................................................. 

 
γ. Ποια η λειτουργία του 7; (Μονάδες 2) 
 

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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ΜΕΡΟ Β (ύνολο 20 μονάδες) 

Να απαντήσετε στις ΔΤΟ από τις ΣΡΕΙ ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση 
βαθμολογείται με 10 μονάδες. 

 
1. To μαύρο μαλλί των προβάτων οφείλεται σε ένα υπολειπόμενο γονίδιο α 

και το άσπρο στο αλληλόμορφο του Α. Ένα άσπρο κριάρι και μια μαύρη 

προβατίνα (και οι δύο γονείς είναι ομόζυγοι-καθαρόαιμοι) 
διασταυρώθηκαν: 

 

α. Ποιοι είναι οι πιθανοί φαινότυποι των απογόνων τους; Να γίνει η σχετική 
διασταύρωση. 

 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

(Μονάδες 4) 
 

β. Να διατυπώσετε το νόμο του Mendel που επαληθεύεται με την πιο πάνω 
διασταύρωση. 
 

 ............................................................................................................... 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

(Μονάδες 4) 
 
 

γ. Φρησιμοποιώντας τα σύμβολα Υ= κανονικά φτερά και φ= κοντά φτερά να 
γράψετε: 

 
ι. Σο γονότυπο της μύγας που είναι ετερόζυγη ως προς αυτό το 
χαρακτηριστικό και το γονότυπο των γαμετών της 

ιι. γονότυπος μύγας…………………………………………………………………… 
ιιι. γονότυπος γαμετών της……………………………………………………………. 
(Μονάδες 2) 
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2.α. Σι είναι η κληρονομικότητα και τι η γενετική; (Μονάδες 2) 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

 
β. Να γράψετε τέσσερεις (4) διαφορές της μίτωσης και της μείωσης.  
(Μονάδες 4) 

 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

γ. Σι είναι τα ομόλογα χρωματοσώματα και ποια γονίδια ονομάζονται 
φυλετικά;  
(Μονάδες 2) 

 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
δ. Σο γονίδιο της μυωπίας (Μ) είναι επικρατές ενώ το αλληλόμορφό του 
γονίδιο της κανονικής όρασης (μ) είναι υπολειπόμενο. Να βρείτε τη 

φαινοτυπική αναλογία των απογόνων από τη διασταύρωση δύο ετερόζυγων 
γονέων. (Μονάδες 2) 
 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 
 

 
 
 

 



 6 

3. ε μια οικογένεια η μητέρα και ο πατέρας έχουν καστανά μάτια. Σο ένα 
τους παιδί έχει γαλανά μάτια. Σο γονίδιο για τα καστανά μάτια είναι 

επικρατές (Κ) ενώ το αλληλόμορφό του για γαλανά μάτια είναι 
υπολειπόμενο (κ).  

 
α. Να καθορίσετε τους γονότυπους της μητέρας και του πατέρα.(Μονάδες 2) 
 

Γονότυπος μητέρας.................................................................................... 
Γονότυπος πατέρα..................................................................................... 
 

 
 

 
 
 

 
β. Να δείξετε με διασταύρωση πώς θα είναι τα μάτια των παιδιών τους. 

(Μονάδες 2) 
 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
 

γ. Σι είναι οι επίκτητοι και τι οι κληρονομικοί χαρακτήρες; (Μονάδες 2) 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

δ. Σο γονίδιο της θαλασσαιμίας (Θ) είναι υπολειπόμενο ενώ το 
αλληλόμορφό του, υγιές γονίδιο (Κ), είναι επικρατές. Να βρείτε τη 

φαινοτυπική αναλογία των απογόνων από τη διασταύρωση ενός 
θαλασσαιμικού άντρα και μιας ετερόζυγης γυναίκας. (Μονάδες 2) 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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ε. Η μείωση οδηγεί στη δημιουργία κυττάρων που έχουν τον μισό αριθμό 
χρωματοσωμάτων από τον κανονικό. Ποια η χρησιμότητα μιας τέτοιας 

κυτταρικής διαίρεσης σε έναν οργανισμό; (Μονάδες 2) 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

 
ΜΕΡΟ Γ (ύνολο 15 μονάδες) 
Να απαντήσετε ΜΟΝΟ σε ΜΙΑ από τις ΔΤΟ ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση 

βαθμολογείται με 15 μονάδες. 
 

 

 
1. α. Να ονομάσετε τα πιο κάτω. (Mονάδες 3.5) 
 

1. ........................................................................................................... 
2. ........................................................................................................... 
3. ............................................................................................................ 

4. ............................................................................................................ 
5. ........................................................................................................... 

6. ........................................................................................................... 
7. ........................................................................................................... 
 

β. Σι παράγουν οι ωοθήκες; (Mονάδα 1) 
.............................................................................................................. 
................................................................................................................ 
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γ. ε ποιο από τα πιο πάνω γίνεται η γονιμοποίηση; (Μονάδα 1) 

................................................................................................................ 
 

 
δ. ε ποιο από τα πιο πάνω γίνεται η ανάπτυξη του εμβρύου; (Μονάδα 1) 
................................................................................................................ 

 
 
ε. Πώς το έμβρυο εξασφαλίζει τις θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο; 

(Μονάδες 3) 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
 
στ. Αν ο καταμήνιος κύκλος μια γυναίκας συμπληρώνεται κάθε 28 μέρες 

και είχε την έμμηνη ρύση της στις 4 Απριλίου:  
 
ι. Ποια θεωρείται ως η πρώτη μέρα του καταμήνιου κύκλου της; (Μονάδα 1) 

 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 
ιι. Ποια μέρα του κύκλου αρχίζει η έμμηνη ρύση και πόσες ημέρες διαρκεί;  

(Μονάδα 1) 
 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

ιιι. Ποια ημέρα του κύκλου γίνεται η ωοθυλακιορρηξία; (Μονάδα 1) 
 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

iv. Ποιες ημέρες η σεξουαλική επαφή μπορεί να οδηγήσει στην 
γονιμοποίηση ωαρίου; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 2.5) 
 ............................................................................................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 



 9 

 
 

2. α.  Σί αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1-12; (Μονάδες 5) 
1…………………………………………………… 

2…………………………………………………… 
3…………………………………………………… 
4 ηραγγώδες σώμα 

5…………………………………………………… 
6…………………………………………………… 
7 Ουρητήρας 

8…………………………………………………… 
9…………………………………………………… 

10…………………………………………………. 
11…………………………………………………. 
12…………………………………………………. 

 

 
 

 
 
β. Να ονομάσετε δύο υγρά που μεταφέρονται από την ουρήθρα (Μονάδες 2) 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
γ. Να γράψετε σε σειρά τα μέρη από τα οποία διέρχονται τα 
σπερματοζωάρια από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την έξοδό τους από το 

σώμα.                                                                                  (Μονάδες 4) 
................................................................................................................ 
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................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 
δ. Να ονομάσετε την ορμόνη στην οποία οφείλεται η ολοκλήρωση και η 

ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων του άνδρα. (Μονάδες 2) 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
ε. Να εξηγήσετε τι είναι η φίμωση και γιατί επιβάλλεται η αντιμετώπιση της. 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................                
 
                                                                                        ( Μονάδες 2) 

 
 
 

 
 

 
Εισηγήτρια                     Η υντονίστρια Β.Δ.           Ο Διευθυντής 
                                                                                        

 
………………………          ………………………..     ………………………. 
 

Νικολάου τάλω             Πάππαλου Ελενίτσα         Παύλου Αρέστης 
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ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ                                             Υ. ΥΡΟΝΙΑ : 2012-2013 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  
 

                

  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΑ -  ΥΗΜΕΙΑ                                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 29-05-2013 

 

  ΣΑΞΗ :         Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ                                              ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ :   2 ΩΡΕ 

 

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ______________________________________       ΑΡΙΘΜΟ  : _______ 

 

  

                                                                                                               

 

                                                                               ΣΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ :  

 

 

 

ΜΕΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηξεηο  (3) εξσηήζεηο  πνπ πρέπει να απανηηθούν όλες. Κάζε  

 

εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  πέληε (5) κνλάδεο . 

 

 

1. Α ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο . 

                                                                                                                                       
                                                                                                        

                                                                                          1 =  __________________________ 

 

                                                                                          2 =  __________________________ 

 

                                                                                          3 =  __________________________ 

 

                                                                                          4 =  __________________________ 

 

     

 

( 2 κ)                
         

 Β)  ε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε : 

 

  i )  γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ : ___________________________________________________ 

    

 ii )  αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ : ______________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

 iii ) ε παξαγσγή ησλ σαξίσλ : _____________________________________________________ 

 

 (3κ) 
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 2.  Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:  

 

i) Υξσκαηνζώκαηα  : 

__________________________________________________________ 

 

            __________________________________________________________________________ 

 

(1κ.) 

     ii)   Γνλίδην : ___________________________________________________________________ 

 

            __________________________________________________________________________ 

 

(1κ.) 

     iii) Kιεξνλνκηθνί ραξαθηήξεο  : ____________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________________________ 

 

(1κ.) 

 

 iv) Δπίθηεηνη ραξαθηήξεο : _______________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________________________ 

(1κ.) 

 

v) Γνλόηππνο : _________________________________________________________________  

 

(1κ.) 

                  

    3. Μεηά από έλα αηύρεκα, θάπνηα από ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ Κώζηα θαηαζηξάθεθαλ. Η  

 

          κεγαιύηεξε θζνξά παξνπζηάζηεθε ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηόο ηνπ.  

 

 

 Α)  Ση είδνπο θπηηαξηθή δηαίξεζε ζα αθνινπζήζνπλ ηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο ηνπ Κώζηα έηζη ώζηε  

 

λα επνπισζνύλ νη πιεγέο ηνπ ;       

                

_________________________________________________________________________________ 

(1κ) 

                                                                                                                                                                     

  Β) Πόζα θύηηαξα ζα πξνθύςνπλ από θάζε δεξκαηηθό θύηηαξν ζην ηέινο ηεο θπηηαξηθήο     

             

  δηαίξεζήο ηνπ; 

 

_________________________________________________________________________________ 

(1κ) 
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   Γ) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα ζα έρνπλ ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πην  

               

        πάλσ θπηηαξηθή δηαίξεζε;   

              

_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

(1κ) 

                                                                                                                                                                               

    Γ) Πόζα απηνζσκαηηθά θαη πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα έρνπλ ηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο  

 

          ηνπ Κώζηα;                      

 

  ________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

(2κ) 

                                                                                                                                                                                
 

  ΜΕΡΟ Β : Απνηειείηαη από ηξεηο  (3) εξσηήζεηο  πνπ πρέπει να απανηηθούν ΜΟΝΟ οι   δύο(2)  

 

  ερωηήζεις. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  δέθα (10) κνλάδεο.  

 

1. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα ελόο αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ : 

 

 

 
 

Α) Ση είδνπο θύηηαξν είλαη απηό (δηπινεηδέο ή απινεηδέο ) ;   Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή  

 

     ζαο .                                                                                                                         

_______________________________________________________________________________      

                                  

_______________________________________________________________________________ 

(3κ)                                                                                                                                                                        
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 Β) Πνην είλαη ην θύιν ηνπ αηόκνπ από ην νπνίν πήξακε ην θύηηαξν απηό; Να αηηηνινγήζεηε  

 

      ηελ  απάληεζή ζαο.                                                                            

                                      

_______________________________________________________________________________      

              

______________________________________________________________________________ 

(3κ) 

                                                                                                                                                                        

 

  Γ) Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη ν άλζξσπνο ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα θαη πόζα ζηα γελλεηηθά  

 

       ηνπ;  

                                                

_______________________________________________________________________________ 

(2κ) 

                                                                                                                                                                        

 

   Γ) Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκαηνζώκαηα πνπ παξηζηάλνληαη κε ηνλ αξηζκό 7 θαη πώο  

 

   νλνκάδνληαη απηά πνπ παξηζηάλνληαη κε ηνλ αξηζκό 23;                                                             
                                              

________________________________________________________________________________ 

(2κ) 

 

                                                                                                                                                                           
2. Με ηε βνήζεηα ηεο πην θάησ εηθόλαο πνπ παξηζηάλεη ην ζύλνιν ησλ γεγνλόησλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ: 

                   Α    Β Γ 
 

 

 

     

                                                          6 

                                 
 

 

 

 

A) i) Να νλνκάζεηε ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο πνπ παξηζηάλνληαη 

ζηελ πην πάλσ εηθόλα. 

 

 

      Α : ______________________  Β : _______________________  Γ : ___________________ 

 

(3κ) 
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  Β) i) Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεηο Α ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο  

            

           γπλαίθαο. 

 

  ________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________ 

   

  ________________________________________________________________________________ 

(2κ) 

 

        ii) Πνηεο νξκόλεο θαη κε πνην ηξόπν είλαη ππεύζπλεο γηα ην πην πάλσ θαηλόκελν πνπ θαίλεηαη   

             ζην ζρήκα Α; 

 

  ________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________ 

   

  ________________________________________________________________________________ 

 (2κ) 

 

       Γ) i) Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα Β θαη πόηε ζπκβαίλεη ζε θαηακήλην    

        θύθιν 30 εκεξώλ. 

     

________________________________________________________________________________ 

(2κ) 

 

         ii) Πνηα νξκόλε πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηνπ ζρήκαηνο  Β ; 

 

________________________________________________________________________________ 

(1κ) 

 

3. Α) Ση είλαη θαη πνπ νθείιεηαη ε πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ ζηνλ άλζξσπν ; 

              

_______________________________________________________________________________ 

                 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

(3κ)                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

Β) Να αλαθέξεηε δύν ζπκπηώκαηα /πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ από                                                                                                                                                           

αιθηζκό . 

 

 1 : ____________________________________________________________________________ 

 

  2 : ____________________________________________________________________________ 
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   (2κ)                                                                                                                                                                

 

 

  Γ)  Πνηνπο ηξεηο  πηζαλνύο γνλόηππνπο κπνξεί λα έρνπλ  νη άλζξσπνη σο πξνο ηελ θιεξνλνκηθή          

        πάζεζε ηνπ αιθηζκνύ . 

                     

( ρξεζηκνπνηήζηε ην Α: θπζηνινγηθό γνλίδην θαη α : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηνλ αιθηζκό ) . 

  

 Γώζηε ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αληίζηνηρν θαηλόηππν ηνπ αηόκνπ .                                                  

 

 

     Γονόησποι  Φαινόησποι 

 

1 

 

 

 

 

2 

  

 

3 

  

 

                                                                                                                                                                              

(3κ) 

   

     Γ)  Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε όπνπ πγηείο θαηλνηππηθά γνλείο κπνξεί λα θέξνπλ ζηνλ θόζκν    

          αιθηθό παηδί θαη λα εμεγήζεηε ηηο θαηλνηππηθέο θαη γνλνηππηθέο αλαινγίεο πνπ πξνθύπηνπλ. 

                                                                                                                                                                               

(2κ) 
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 ΜΕΡΟ Γ : 

 

    Απνηειείηαη από δύν  (2) εξσηήζεηο  πνπ πρέπει να απανηηθεί ΜΟΝΟ  η μία  (1) ερωηήζη.  

    Κάζε εξώηεζε  βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

 

 

1. Α) ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί  λα γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο  1- 6 . 

 

 

 

                                                       1 = ______________________________ 

     1                                 
                                                                                 2 = ______________________________ 

   5          
                                                                       3 = ______________________________ 

  
                                                                                     4 = ______________________________ 

 

                                                                                                          

                                                                                      5 = ______________________________ 

  

                                                                                                          

                                                                                     6 = ______________________________ 

  

                                                                                                                                                                       

(3κ) 

   

Β)  Να αλαθέξεηε δύν κέξε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο  ζηα νπνία παξάγνληαη  

            εθθξίκαηα   (ζπεξκαηηθό πγξό ) θαη λα εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπο . 

 

                 

_______________________________________________________________________________ 

                 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                    

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(2κ) 

  

 

      Γ)  i) Πνηεο δύν νξκόλεο ηεο ππόθπζεο ξπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληξηθνύ   

          γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ; 

 

              1) ____________________________  ,       2) ____________________________   

 

                                                                                                                                                                              

(1κ) 
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ii) Με πνην ηξόπν ε θαζεκία από απηέο ηηο νξκόλεο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληξηθνύ  

     γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

_______________________________________________________________________________ 

              

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

 

(2κ) 

 

ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηεζηνζηεξόλεο νξκόλεο ζηνλ άληξα; 

 

_______________________________________________________________________________ 

              

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

 

(2κ) 

 

 

  Γ) Ση είλαη ε πάζεζε ηεο θξπςνξρίαο πώο ζεξαπεύεηαη θαη πώο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηείξσζε ;   

 

                 

_______________________________________________________________________________ 

              

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

              (3κ)  

                                                                                                                                                                                                 

               

 

      Δ)  Να πεξηγξάςεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε ηεο θίκσζεο θαη λα εμεγήζεηε πσο κπνξεί λα  

            αληηκεησπηζηεί; 

 

_______________________________________________________________________________ 

              

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

              (2κ)  
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2. Α)  ηηο κύγεο ην γνλίδην (Φ) πνπ επζύλεηαη γηα ηα θαλνληθά θηεξά ,επηθξαηεί έλαληη ηνπ  

αιιειόκνξθνύ ηνπ (θ), πνπ επζύλεηαη γηα ηα θνληά θηεξά . 

 

           

 i)  Πνηνο είλαη ν γνλόηππνο κηαο νκόδπγεο κύγαο κε θαλνληθά θηεξά ;  ___________________ 

    (1κ)   

       

      ii)  Πνηνο είλαη ν γνλόηππνο κηαο εηεξόδπγεο κύγαο κε θαλνληθά θηεξά ;  ___________________ 

 

(1κ) 

 

       Β) Πόηε δύν γνλίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο αιιειόκνξθα ; 

 

               

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               

(3κ) 

  

       B) Πόηε δύν ρξσκαηνζώκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο νκόινγα ; 

 

               

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                               

(3κ) 

 

       Γ)  i) Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε κηαο νκόδπγεο κύγαο κε θαλνληθά θηεξά κε κηα κύγα κε  

             θνληά  θηεξά  θαη λα δώζεηε ηηο γνλνηππηθέο θαη ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ησλ απνγόλσλ . 

 

(4κ)                                                                                 
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       ii) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Mendel πνπ επαιεζεύεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ  

            δηαζηαύξσζεο.   

 

     

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                         

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

 

 _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

 

(3κ) 

                   

 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

                         

   

 

 

 Δηζεγεηέο                                                      πληνληζηήο  Β. Γ                                     Γηεπζπληήο                               

   

   

 _________________                                  __________________                     __________________                                             

    

   Νενθύηνπ ηέιια                                      Παηζαιίδνπ Γξεγνξία                         Φινπξήο σηήξεο 
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