
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 ΚΑΙ 6 

  
Θέμα 1ο  
  
Α. Κάποιος κατηγορεί την γυναίκα του ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι και 

τα πέντε παιδιά τους είναι κορίτσια. Έχει δίκιο ή όχι; 
  
Β. Τι είναι οι μεταλλάξεις και πως μπορούν να προκληθούν; Ποια είδη 
μεταλλάξεων γνωρίζετε; 

  
Θέμα 2ο  
  
Α. Σημειώστε την σωστή απάντηση: 

1. Τα ΙΑ και ΙΒ είναι: 
α. συνεπικρατή γονίδια.  
β. ατελώς επικρατή γονίδια.  
γ. θνησιγόνα γονίδια.  
δ. επικρατή γονίδια. 

  
2. Η φαινοτυπική αναλογία 1: 1 ισχύει όταν: 
α. εξετάζουμε δύο χαρακτήρες ταυτόχρονα.  
β. ο ένας γονέας είναι ετερόζυγος και  ο άλλος ομόζυγος υπολειπόμενος. 
γ. τα γονίδια είναι φυλοσύνδετα. 
δ. έχουμε μονουβριδισμό. 

  
3. Ο νόμος της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων δεν ισχύει όταν:  
α. τα γονίδια βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα. 
β. τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικό χρωμόσωμα. 
γ. για αυτοσωμικά γονίδια.  
δ. όταν έχουμε μονουβριδισμό. 

  
4. Οι αριθμητικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες δεν είναι αποτέλεσμα: 
α. λαθών στην μιτωτική διαίρεση.  
β. λαθών στον μη-αποχωρισμό των αδελφών χρωματίδων.  
γ. λαθών στη μειωτική διαίρεση.  
δ. γονιμοποίησης μη φυσιολογικών γαμετών ως προς την σύσταση των 
χρωμοσωμάτων. 

 

 



  
5. Ποιο από τα παρακάτω συμβάλλει στην ποικιλία ενός πληθυσμού. 
α. ο ανεξάρτητος συνδυασμός των γονιδίων. 
β. η  μίτωση.  
γ. η αλλαγή στη δομή των χρωμοσωμάτων. 
δ. η αλλαγή στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. 

  
  
Β. Σημειώστε Σωστό ή λάθος. 

1.   Η τρισωμία 18 εμφανίζει βαρύτερα συμπτώματα από την τρισωμία 13 
γιατί το χρωμόσωμα  18 είναι μεγαλύτερο από το χρωμόσωμα 13. 

2.   Είναι προτιμότερο σε τμήμα DNA που εκφράζεται , να γίνει αφαίρεση 
6 συνεχόμενων βάσεων παρά αφαίρεση 1 βάσης. 

3.   Μια σημειακή μετάλλαξη δημιουργεί πάντα ένα διαφορετικό αμινοξύ 
και κατά συνέπεια μια αλλαγμένη πρωτεΐνη. 

4.   Τα παιδιά 2 γονέων που είναι ετερόζυγοι ως προς δύο διαφορετικά 
θνησιγόνα γονίδια θα είναι 100% βιώσιμα. 

5.   Οι κλασικές αναλογίες του διϋβριδισμού είναι 3:1 και 1:2:1. 
  
  
Θέμα 3ο 

  

Σε ένα εργαστήριο διασταυρώνονται δύο μύγες με μακριά και γκρι φτερά. 
Ανάμεσα στους απογόνους μετράμε 132 άτομα με κοντά και σταχτί φτερά. Αν 
όλοι οι απόγονοι ήταν 2.150, να βρείτε τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων 
ατόμων. 
  
Θέμα 4ο 

  

Α. Μπορεί ένα άτομο το οποίο πάσχει:  
α. από ετερόζυγη β- θαλασσαιμία. 
β. από ομόζυγη β- θαλασσαιμία να πάσχει ταυτόχρονα και από 
δρεπανοκυτταρική αναιμία; 

  
Β. Τι είναι καρκίνος και πως μπορεί να προκληθεί; 
  
  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  

  

  

  


