
 

 

Βιολογία θετικής κατεύθυνσης. Κευάλαιο 5  
 

 

Θέμα 1
ο
 

Μεηαθέξεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην λνύκεξν ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 5 

κνλάδεο. 

 

1. Σηνλ κνλνπβξηδηζκό 

α. κειεηάηαη ε θιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ  β. ηζρύεη ν 2
νο

 λόκνο ηνπ Mendel 

γ. κειεηάηαη ε θιεξνλόκεζε ελόο ραξαθηήξα  

δ. ηα γνλίδηα είλαη ππνιεηπόκελα   

 

2. Τα θπινζύλδεηα γνλίδηα 

α. βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκόζσκα 

β. εθθξάδνληαη πην ζπρλά ζε αξζεληθά άηνκα 

γ. πξνθύπηνπλ από ηα απηνζσκηθά  δ. ειέγρνπλ ηελ όξαζε     

                                                         

3. Από ηε δηαζηαύξσζε καύξνπ κε ιεπθό πνληηθό πξνθύπηνπλ πάληνηε γθξη 

απόγνλνη. Τν γλώξηζκα ειέγρεηαη από γνλίδηα 

α. ζπλεπηθξαηή     β. αηειώο επηθξαηή 

γ. πνιιαπιά αιιειόκνξθα    δ. ζλεζηγόλα   

 

4. Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Mendel πεξηγξάθεη 

α. ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο ελόο γνληδίνπ  

β. ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο γνληδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ρξσκόζσκα 

γ. ηελ αλεμάξηεηε κεηαβίβαζε γνληδίσλ      

δ. ηα α θαη β    

 

5. Έλα άηνκν νξίδεηαη σο θνξέαο όηαλ  

 α. είλαη νκόδπγν γηα πξνο ην ππνιεηπόκελν γνλίδην  β. είλαη εηεξόδπγν  

 γ. εκθαλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα  

δ. κεηαβηβάδεη ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν  

 

Θέμα 2
ο
 

1. Τη είλαη ν γνλόηππνο θαη ηη ν θαηλόηππνο. Με πνην ηξόπν κπνξνύκε λα βξνύκε 

ην γνλόηππν ελόο αηόκνπ όηαλ γλσξίδνπκε ην θαηλόηππό ηνπ;  5 κνλάδεο 

2. Πόηε εθθξάδεηαη ζην θαηλόηππν έλα ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην 

         5 κνλάδεο 

3. Να δηαηππώζεηε ηνπο λόκνπο ηνπ Mendel. Πόηε δελ ηζρύνπλ;  5 κνλάδεο 

4. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνζρνκπίδεινπ πνπ ην θαζηζηνύλ ηδαληθό 

πεηξακαηηθό πιηθό ζηελ κειέηε ηεο θιεξνλόκεζεο γνληδίσλ;  5 κνλάδεο 

Ο άλζξσπνο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη πεηξακαηηθό πιηθό ζηε κειέηε ηεο 

θιεξνλνκηθόηεηαο; 

Με πνην ηξόπν κειεηάηαη ε θιεξνλνκηθόηεηα ζηνλ άλζξσπν;  5 κνλάδεο 

 

Θέμα 3
ο
 

1. Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ ελλνηώλ: νκόινγα ρξσκνζώκαηα, 

αιιειόκνξθα γνλίδηα, ακηγή ζηειέρε, εηεξόδπγα άηνκα, γελεαινγηθό δέληξν. 

         10κνλάδεο 



 

 

2. Τη γλσξίδεηε γηα ηα πνιιαπιά αιιειόκνξθα γνλίδηα   5κνλάδεο 

3. Πόηε ε θαηλνηππηθή θαη ε γνλνηππηθή αλαινγία ηαπηίδνληαη; Τη γλσξίδεηε γηα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θιεξνλόκεζεο. Δώζηε από έλα παξάδεηγκα. 

         5κνλάδεο 

4. Άλδξαο νκάδαο αίκαηνο Α, παληξεύεηαη γπλαίθα νκάδαο αίκαηνο Ο, Πνηνη 

είλαη νη γνλόηππνη ησλ γνλέσλ θαη ηη παηδηά ζα γελλεζνύλ από απηό ην γάκν; 

         5 κνλάδεο 

Θέμα 4
ο
 

1. Σε έλα απνκνλσκέλν ρσξηό νξηζκέλα άηνκα παξνπζηάδνπλ έιιεηςε ηνπ 

ελδύκνπ αθπδξνγνλάζε ΙΙ. Η θαηαλνκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ είλαη : 

Μηα θπζηνινγηθή γπλαίθα παληξεύεηαη έλαλ άλδξα πνπ πάζρεη (γάκνο Ι) θαη 

θάλνπλ 3 θπζηνινγηθά θνξίηζηα, 1 θπζηνινγηθό αγόξη θαη 1 αγόξη πνπ πάζρεη. 

Τν αγόξη πνπ πάζρεη παληξεύεηαη θπζηνινγηθή γπλαίθα θαη θάλνπλ 3 

θπζηνινγηθά θνξίηζηα. Έλα από απηά παληξεύεηαη άλδξα πνπ πάζρεη θαη 

θάλνπλ 2 αγόξηα θαη 1 θνξίηζη πνπ πάζρνπλ θαη 1 αγόξη θαη 1 θνξίηζη πνπ δελ 

πάζρνπλ. Έλα από ηα θπζηνινγηθά θνξίηζηα πνπ γελλήζεθαλ από ηνλ γάκν Ι 

παληξεύεηαη θπζηνινγηθό άλδξα θαη θάλνπλ 2 αγόξηα θαη 2 θνξίηζηα 

θπζηνινγηθά. Τν έλα από απηά ηα θνξίηζηα παληξεύηεθε θπζηνινγηθό άλδξα 

θαη γέλλεζε έλα θπζηνινγηθό θνξίηζη θαη έλα πνπ έπαζρε. Γξάςηε ην 

γελεαινγηθό δέλδξν θαη ηνπο γνλόηππνπο ησλ αηόκσλ. Σε ηη γνλίδην κπνξεί λα 

νθείιεηαη ε πάζεζε απηή;      10κνλάδεο 

 

2. Τν παξαθάησ γελεαινγηθό δέληξν αλαπαξηζηά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

θιεξνλνκείηαη ζηα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ε κεξηθή αρξσκαηνςία ζην 

πξάζηλν θαη ην θόθθηλν ρξώκα.  

Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο όισλ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην γελεαινγηθό δέληξν θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο          5κνλάδεο   

      
Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν αζζέλεηεο όπσο ε αηκνξξνθηιία εκθαλίδνληαη 

ζπρλόηεξα ζηνπο άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο.    5κνλάδεο 

 

3. Μηα αξζεληθή κύγα Drosophila κε ιεπθά κάηηα δηαζηαπξώζεθε κε κηα ζειπθή 

κε θόθθηλα κάηηα. Από ηε δηαζηαύξσζε απηή πήξακε 280 απνγόλνπο ζηελ F1 

γεληά πνπ είραλ όινη θόθθηλα κάηηα. Δηαζηαπξώλνληαο δύν άηνκα από ηελ F1 

γεληά πξνθύπηνπλ 399 απόγνλνη ζηελ F2 γεληά. Μηα αλάιπζε ησλ απνγόλσλ 

ηεο F2 γεληάο έδεημε όηη ππάξρνπλ: 298 κε θόθθηλα κάηηα θαη 101 κε ιεπθά 

κάηηα. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκείηαη ην 

παξαπάλσ γλώξηζκα.       5κνλάδεο 

 


