
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

προετοιμασία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Ερωτήσεις  
1. α) Για ποιους λόγους ο Mendel επέλεξε το μοσχομπίζελο για τα πειράματά του; 

β) Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν οι οργανισμοί ώστε να είναι κατάλληλοι για 

πειραματικές διασταυρώσεις; 

2. Σε ποιες περιπτώσεις διασταυρώσεων οι φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων 

δεν είναι αυτές που αναμένονται σύμφωνα με τους νόμους του Mendel; 

3. Σε ποιου τύπου διασταυρώσεις οι γονοτυπικές και φαινοτυπικές αναλογίες είναι 

ίδιες; Γιατί συμβαίνει αυτό; 

4. Διατυπώστε το νόμο του διαχωρισμού των αλληλομόρφων γονιδίων του Mendel. 

5. Τι είναι το τετράγωνο ή το ορθογώνιο του Punnett; 

6. Τι ονομάζεται γονότυπος και τι φαινότυπος; 

7. Για ποιο λόγο τα ομόζυγα υπολειπόμενα άτομα για θνησιγόνα γονίδια δεν 

επιβιώνουν μέχρι τη γέννηση; 

8. Πόσα γονίδια για την ίδια ιδιότητα υπάρχουν φυσιολογικά σε ένα ζευγάρι 

ομολόγων μεταφασικών χρωμοσωμάτων; 

9. Ποια η σημασία μελέτης των γενεαλογικών δένδρων; 

10. Παρουσιάστε δύο παραδείγματα διαφορετικού τύπου κληρονόμησης 

φυσιολογικών γονέων που αποκτούν απόγονο που πάσχει. 

11. Πότε ένα υπολειπόμενο γνώρισμα εκδηλώνεται στο φαινότυπο ενός ατόμου; 

 

Ασκήσεις  

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

1. Στον μονουβριδισμό 

α. μελετάται η κληρονόμηση 2 γονιδίων     

β. ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel 

γ. μελετάται η κληρονόμηση ενός χαρακτήρα   

δ. τα γονίδια είναι υπολειπόμενα   

 

2. Τα φυλοσύνδετα γονίδια 

α. βρίσκονται στο Υ χρωμόσωμα   

β. εκφράζονται πιο συχνά σε αρσενικά άτομα 

γ. προκύπτουν από τα αυτοσωμικά   

δ. ελέγχουν την όραση     

                                                         

3. Από τη διασταύρωση μαύρου με λευκό ποντικό προκύπτουν πάντοτε γκρι 

απόγονοι. Το γνώρισμα ελέγχεται από γονίδια 

α. συνεπικρατή      

β. ατελώς επικρατή 

γ. πολλαπλά αλληλόμορφα     

δ. θνησιγόνα   

 

4. Ο δεύτερος νόμος του Mendel περιγράφει 

α. τον τρόπο κληρονόμησης ενός γονιδίου  

β. τον τρόπο κληρονόμησης γονιδίων που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα 

γ. την ανεξάρτητη μεταβίβαση γονιδίων      



δ. τα α και β    

 

5. Ένα άτομο ορίζεται ως φορέας όταν  

 α. είναι ομόζυγο για προς το υπολειπόμενο γονίδιο   

β. είναι ετερόζυγο  

 γ. εμφανίζει τη συγκεκριμένη ιδιότητα  

δ. μεταβιβάζει το υπολειπόμενο αλληλόμορφο  

 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος 

1. Στον μονουβριδισμό ισχύει ο δεύτερος νόμος του Mendel 

2. Ο πρώτος νόμος του Mendel ισχύει και για τον διυβριδισμό 

3. Τα φυλοσύνδετα γονίδια εκφράζονται συχνότερα σε αρσενικά άτομα 

4. Αν διασταυρώσουμε άσπρη αγελάδα με μαύρο ταύρο και βγουν ασπρόμαυρα 

μοσχαράκια, το γνώρισμα ελέγχεται από ατελώς επικρατή γονίδια 

5. Οι νόμοι του Mendel ισχύουν και για συνδεδεμένα γονίδια 

6. Το γενεαλογικό δένδρο περιγράφει την κληρονομικότητα ενός γνωρίσματος 

7. Ένα αυτοσωμικό επικρατές γνώρισμα δεν μεταβιβάζεται από υγιείς γονείς 

8. Γονείς φορείς ενός αυτοσωμικού υπολειπόμενου γνωρίσματος έχουν 

25%πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με το γνώρισμα 

9. Η κυστική ίνωση κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατές τρόπο 

κληρονόμησης 

10. Η αχρωματοψία στο πράσινο-κόκκινο κληρονομείται με φυλοσύνδετο τρόπο. 

 


