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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Βιολογία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου 

Υλη:     5
ο
 και 6

ο
Κεθάλαιο 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  Όλγα Ραζούλη 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 
ΘΕΜΑ 1 
Να ςημειώςετε ςτο γραπτό ςασ δίπλα από τον αριθμό καθεμιάσ από τισ παρακάτω ημιτελείσ 
προτάςεισ 1 έωσ 5 το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη λέξη ή τη φράςη, η οποία ςυμπληρώνει 
ςωςτά την ημιτελή πρόταςη(Μονάδεσ 25). 
 
1. Ένασ ϊνδρασ ϋχει μερικό αχρωματοψύα, ενώ ο αδερφόσ του ϋχει κανονικό όραςη. Ο 
γονότυποσ των γονϋων τουσ εύναι: 

α. ΧΔΧΔ x ΧδΥ  δ. ΧδΧδ xΧδΥ 
 β. ΧΔΧΔ x ΧΔΥ  ε. ΧΔΧδ xΧδΥ 
 γ. ΧδΧδ x ΧΔΥ  
2. Οι θηλυκού απόγονοι ϋχουν 100% τον ύδιο φαινότυπο με τον πατϋρα, όταν ο φαινότυποσ 
αυτόσ οφεύλεται ςε: 

α. Αυτοςωμικό επικρατϋσ  γ. Φυλοςύνδετο υπολειπόμενο 
β. Συνεπικρατϋσ     δ. Φυλοςύνδετο επικρατϋσ  

3. Πότε δεν ϋχουμε ποςοτικό μεταβολό του γενετικού υλικού: 
α. Μονοςωμύα    γ. Έλλειψη 
β. Τριςωμύα    δ. Αναςτροφό 

4.Αν η φυςιολογικό ςειρϊ των βϊςεων ς’ϋνα τμόμα τησ κωδικόσ αλυςύδασ του DNA εύναι: ΑΑΑ-
ΤΑΤ-CTT-GGC…. Αν αφαιρεθεύ μια βϊςη Τ ςτη 4η θϋςη κατϊ ςειρϊ, τι από τα παρακϊτω θα 
ςυμβεύ; 

α. Αλλϊζει αυτό και όλεσ οι επόμενεσ τριπλϋτεσ 
β. Σταματϊει με αυτό την τριπλϋτα η περαιτϋρω επιμόκυνςη τησ αλυςύδασ 
γ. Αλλϊζει μόνο μια τριπλϋτα 
δ. Η μετϊλλαξη εύναι ςιωπηρό και δεν αλλϊζει τύποτα ςτην πρωτεύνη  

5. Ποιοσ από τουσ προγόνουσ μιασ γυναύκασ δεν μπορεύ να εύναι αυτόσ που τησ μεταβύβαςε 
αςθϋνειαπου οφεύλεται ςε φυλοςύνδετο γονύδιο; 

 α. η μητϋρα του πατϋρα τησ   β. ο πατϋρασ του πατϋρα τησ  
 γ. ο πατϋρασ τησ μητϋρασ τησ  δ. η μητϋρα τησ μητϋρασ τησ 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α.Να χρηςιμοποιήςετε ςωςτά τουσ παρακάτω όρουσ διατυπώνοντασ από μία πρόταςη που να 
εκφράζει την έννοια κάθε όρου (Mονάδεσ 10): 
α) Διαςταύρωςη ελϋγχου β) Πολλαπλϊ αλληλόµορφα γονύδια γ) Γενεαλογικό δϋντρο 
δ)Ανευπλοειδύαε) Σιωπηρό μετϊλλαξη 

Β. Να απαντήςετε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ 
1. Τι εύναι η γενετικό καθοδόγηςη; Ποιεσ ομϊδεσ ατόμων χρειϊζονται γενετικό 

καθοδόγηςη;(Mονάδεσ 4); 



 
 

Σχολικό ϋτοσ 2014-2015                 

 

2. Πωσ ςυντελεύ η βλϊβη των μηχανιςμών επιδιόρθωςησ του DNA ςτην εμφϊνιςη καρκύνου; 
(Mονάδεσ 6); 

3. Σε ποιεσ κατηγορύεσ ανϊλογα με την ϋκταςη τησ αλλαγόσ κατατϊςςονται οι μεταλλϊξεισ; Ποιων 
κυττϊρων οι μεταλλϊξεισ κληρονομούνται (Mονάδεσ 5); 

 
ΘΕΜΑ 3 

1. Να αναφϋρετε ομοιότητεσ και διαφορϋσ τησ δρεπανοκυτταρικόσ αναιμύασ και τησ β-
θαλαςςαιμύασ (Mονάδεσ 10). 

2. Από τη διαςταύρωςη ατόμων μύγασ δροςόφιλασ γεννόθηκαν τα παρακϊτω ϊτομα: 120 θηλυκϊ 
με κόκκινα μϊτια και κανονικϊ φτερϊ, 130 θηλυκϊ με κόκκινα μϊτια και ζαρωμϋνα φτερϊ, 60 
αρςενικϊ με κόκκινα μϊτια και κανονικϊ φτερϊ, 63 αρςενικϊ με κόκκινα μϊτια και ζαρωμϋνα 
φτερϊ, 62 αρςενικϊ με ϊςπρα μϊτια και κανονικϊ φτερϊ, και 65 αρςενικϊ με ϊςπρα μϊτια και 
ζαρωμϋνα φτερϊ. Να βρεθεύ ο γονότυποσ των γονϋων. Το φύλο ςτη δροςόφιλα να ληφθεύ όπωσ 
και ςτον ϊνθρωπο (Mονάδεσ 15). 

 
ΘΕΜΑ 4 
Στο παρακϊτω γενεαλογικό δϋντρο απεικονύζεται ο τρόποσ με τον οπούο κληρονομεύται ςτα μϋλη μιασ 
οικογϋνειασ η αιμορροφιλύα Α. (Εύναι μαυριςμϋνα τα ΙΙ 1, ΙΙ 4 και ΙΙΙ 1). 

Α. Να εξηγόςετε γιατύ η μελϋτη του τρόπου μεταβύβαςησ των κληρονομικών χαρακτηριςτικών ςτον 
ϊνθρωπο εμφανύζει πολλϋσ δυςκολύεσ (Mονάδεσ 5) 
Β. Πώσ γνωρύζετε ότι κληρονομεύται η αιμορροφιλύα Α; (Mονάδεσ 7) 
Γ. Να γρϊψετε και να δικαιολογόςετε με τισ κατϊλληλεσ διαςταυρώςεισ τουσ γονοτύπουσ όλων των 
μελών που απεικονύζονται ςτο γενεαλογικό δϋντρο. (Mονάδεσ 8) 
Δ. Εϊν οι γονεύσ ΙΙ 3 και ΙΙ 4 αποκτόςουν επόμενο παιδύ, ποια εύναι η πιθανότητα να νοςεύ από 
αιμορροφιλύα Α; (Mονάδεσ 5) 
 

 

 

 

 


