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Θέµα 1ο

Α. Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ
1. Ο φ α ι ν ό τ υ π ο ς ενός ατόµου:
α. καθορίζεται αποκλειστικά από το περιβάλλον
β. καθορίζει το γονότυπο του ατόµου
γ. δεν αποκαλύπτει πάντα την ακριβή γενετική σύσταση του ατόµου
δ. καθορίζεται πάντα από ένα ζευγάρι αλληλοµόρφων γονιδίων.
2. Τα κύτταρα ενός οργανισµού έχουν 32 ζεύγη χρωµοσωµάτων. Ένα κύτταρο του οργανισµού
αυτού κατά τη µ ε τ ά φ α σ η τ η ς µ ί τ ω σ ή ς του θα έχει:
α) 16 ζεύγη χρωµοσωµάτων
β) 32 ζεύγη χρωµοσωµάτων
γ) 64 ζεύγη χρωµοσωµάτων
δ) 128 ζεύγη χρωµοσωµάτων
3. Τα κύτταρα ενός οργανισµού έχουν 32 ζεύγη χρωµοσωµάτων. Ένα κύτταρο του οργανισµού
αυτού κατά τη µ ε τ ά φ α σ η τ η ς µ ί τ ω σ ή ς του θα έχει:
α) 32 µόρια DNA
β) 64 µόρια DNA
γ) 128 µόρια DNA
δ) 256 µόρια DNA
4. Πόσα χρωµοσώµατα περιέχει ένας γα µέ τη ς του παραπάνω οργανισµού;
α) 8
β) 16
γ) 32
δ) 64
5. Στο τέλος της πρώτης µειωτικής διαίρεσης κάθε ανθρώπινο σωµατικό κύτταρο περιέχει:
α) 46 χρωµοσώµατα
β) 46 χρωµατίδες
γ) 23 χρωµοσώµατα και 23 χρωµατίδες
δ) 92 χρωµατίδες
6. Ο πρώτος νόµος του Mendel:
α) ισχύει µόνο στο µονοϋβριδισµό
β) ισχύει µόνο στο διυβριδισµό
γ) ερµηνεύει την επανεµφάνιση στην F2 γενεά χαρακτηριστικών που είχαν χαθεί στην F1 γενεά
δ) δεν ισχύει όταν ισχύει ο δεύτερος νόµος του Mendel
7. Ποιος είναι ο γονότυπος ενός άνδρα που δεν πάσχει από αιµορροφιλία (αν Α είναι το
φυσιολογικό γονίδιο), αλλά πάσχει από κυστική ίνωση (αν Κ είναι το φυσιολογικό γονίδιο);

α) ΚκΧαΥ

β) κκΧαΥ

γ) ΚΚΧΑΥ

δ) κκΧΑΥ

8. Ποια από τις παρακάτω διασταυρώσει αποτελεί δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ε λ έ γ χ ο υ :
α) διασταύρωση ενός ατόµου της F1 θυγατρικής γενεάς µε ένα γονέα
β) αυτογονιµοποίηση ενός ατόµου της F1 γενεάς
γ) διασταύρωση ενός µοσχοµπίζελου µε λεία σπέρµατα µε ένα άλλο µοσχοµπίζελο µε λεία
σπέρµατα
δ) διασταύρωση ενός µοσχοµπίζελου µε φαινότυπο [Ψ] µε ένα µοσχοµπίζελο µε φαινότυπο [ψ]
9. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή;
α) οι µεταλλάξεις προµηθεύουν τους πληθυσµούς µε γενετική ποικιλότητα
β) οι αυτόµατες µεταλλάξεις εµφανίζονται τυχαία.
γ) οι µεταλλάξεις δεν δηµιουργούνται σε σωµατικά κύτταρα.
δ) το ποσοστό των µεταλλάξεων µπορεί να αυξηθεί τεχνητά µέσω της επίδρασης
περιβαλλοντικών παραγόντων.
10. Η πιθανότητα ένα αλληλόµορφο γονίδιο να περάσει στους απογόνους είναι µεγαλύτερη
όταν:
α) είναι επικρατές αυτοσωµικό
γ) είναι φυλοσύνδετο και επικρατές
β) είναι υπολειπόµενο
δ) τίποτα από τα παραπάνω

15 µονάδες
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Β. Αρσενικό άτοµο διασταυρώνεται µε θηλυκό και προκύπτουν τρεις
απόγονοι: 2 άτοµα αρσενικά και ένα θηλυκό, το ένα αρσενικό άτοµο
πεθαίνει, το άλλο διασταυρώνεται µε το θηλυκό και κάνουν
µονοζυγωµατικά δίδυµα άτοµα αγνώστου φύλου!
Σχεδιάστε το γενεαλογικό δένδρο - µην παραλείψετε τους αριθµούς.
10 µονάδες
Θέµα 2ο
Απαντήστε µε συντοµία στα εξής:
Α. Για πιο λόγο η µερική αχρωµατοψία εµφανίζεται συχνότερα στους
άνδρες παρά στις γυναίκες;
10 µονάδες
Β. Είναι δυνατόν από γονείς που πάσχουν από ασθένεια που οφείλεται
σε επικρατές γονίδιο να γεννηθεί υγιές παιδί;
5 µονάδες
Γ. Γιατί δεν υπάρχουν επικρατή θνησιγόνα γονίδια;
5 µονάδες
∆. Σε τι χρησιµεύει η διασταύρωση ελέγχου;
5 µονάδες
Ε. Πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο; Πριν την γονιµοποίηση
του ωαρίου από το σπερµατοζωάριο ή µετά;
5 µονάδες
Θέµα 3ο
Ι ) Να δείξετε µε µια διασταύρωση την αρχή της ανεξάρτητης
µεταβίβασης γονιδίων; Ποιος νόµος του Μendel είναι και σε
πιο γεγονός της µείωσης οφείλεται;
10 µονάδες
ΙΙ) Να κατασκευάσετε ένα υποθετικό γενεαλογικό δένδρο (όσο
µπορείτε µικρότερο), στο οποίο να απεικονίζεται κάποιο
χαρακτηριστικό που ελέγχεται από ένα υπολειπόµενο
αυτοσωµικό αλληλόµορφο. Εξηγήστε σύντοµα τη λογική από
την
οποία
προκύπτει
µε
βεβαιότητα
ο
τύπος
της
κληρονοµικότητας στο δέντρο αυτό.
15 µονάδες
Θέµα 4ο
Η πολυδακτυλία είναι µια διαταραχή η οποία οφείλεται σε
αυτοσωµικό επικρατή χαρακτήρα. Ποιοι είναι οι πιθανοί
απόγονοι µιας γυναίκας και ενός άνδρα που έχουν
πολυδακτυλία; Να λάβετε υπόψη όλες τις πιθανές διασταυρώσεις
µεταξύ οµόζυγων ή ετερόζυγων γονέων.
20 µονάδες

Καλή Επιτυχία !!!
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