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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

19Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(CΒΟ) 

33Η 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
(ΙΒΟ) 

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 – 13:00) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

Δηλώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, μαυρίζοντας-γεμίζοντας με μολύβι HB, MONO τους 

κατάλληλους κύκλους για: 

 (i) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,  

 (ii) το ΦΥΛΟ, και 

 (iii) τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ  (που θα  δοθεί από τον επιτηρητή) 

 (iv) σημειώστε τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ 

2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

3. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ορθή απάντηση που βαθμολογείται με  

μία (1) μονάδα. 

4. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (- 0,25).  

5. Ερώτηση για την οποία δίνονται δύο ή περισσότερες απαντήσεις θεωρείται  

λανθασμένη (- 0,25).   

6. Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες. 

7. Οι επιλογές καταχωρούνται MONO στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

α.   Μαυρίστε με μολύβι τον κύκλο που αντιστοιχεί στην  

 απάντηση που επιλέγετε. Π.χ.        

 β.   Σε περίπτωση λάθους σβήστε με το σβηστήρι σας, χωρίς 

 μουντζούρες, το μαυρισμένο κύκλο και μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στη  νέα 

σας επιλογή. 

γ. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.  

δ. Μην τσαλακώνετε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 

  

[Type a quote 

from the 

document or 

the summary 

of an 

interesting 
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         Ερώτηση 1 

Ποιο από τα πιο κάτω ζώα παράγει τα πιο πυκνά ούρα σε σχέση με το πλάσμα του 
αίματός του; 
 
Α. θαλάσσια χελώνα 

Β. σκύλος 

C. άνθρωπος 

D. καμήλα 

Ε. πολική αρκούδα 

 

Ερώτηση 2 

Οι πιο κάτω δηλώσεις αναφέρονται στην Ωσμωρύθμιση. 

Α. η αντιδιουρητική ορμόνη αυξάνει την απορρόφηση νερού από το αθροιστικό σωληνάριο του 

νεφρώνα  

Β. Η αλδοστερόνη παράγεται από τον υποθάλαμο όταν αυξηθεί η ποσότητα των ιόντων νατρίου 

στο αίμα 

C. Η αντιδιουρητική ορμόνη εκκρίνεται όταν το ουρικό οξύ μειώνεται στο πλάσμα του αίματος  

D. Η αλδοστερόνη ρυθμίζει την ωσμωτική πίεση του αίματος 

Ε. Όλες οι προτάσεις είναι ορθές 

 

         Ερώτηση 3 

Τα κύτταρα Χ του διπλανού σχεδιαγράμματος βοηθούν 

στη διήθηση του αίματος και ονομάζονται: 

A. Κύτταρα Bowman 

B. Πινοκύτταρα  

C. Διηθητικά 

D. Ενδοθηλιακά  

Ε. Ποδοκύτταρα 
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Ερώτηση 4 

Στον επόμενο Πίνακα 1, καταγράφεται η μερική σύσταση του πλάσματος του αίματος της 

νεφρικής αρτηρίας σε ένα υγιές άτομο. 

Πίνακας 1 

% Σύσταση Πλάσματος 

Γλυκόζη Ουρία Πρωτεΐνες 

0.2 0.001 7.00 

 

Ποια σειρά από τον επόμενο Πίνακα 2, καταγράφει σωστά τη σύσταση των ούρων όσον αφορά 

τα ίδια συστατικά; 

Πίνακας 2 

 % Σύσταση Ούρων 

Γλυκόζη Ουρία Πρωτεΐνες 

A. 0.00 2.50 0.00 

B. 0.00 2.50 7.00 

C. 2.00 0.00 7.00 

D.  0.20 0.01 0.00 

E. 0.20 2.50 0.00 

 

Ερώτηση 5 

Στο επόμενο Σχήμα 1, αποτυπώνεται σχηματικά ένας νεφρώνας. Ποια επιλογή από τον 

διπλανό πίνακα δηλώνει ορθά τα μέρη που επιτελείται η υπερδιήθηση και η εκλεκτική 

επαναρρόφηση; 

 

 

  

 

  

 Υπερδιήθηση Εκλεκτική 

επαναρρρόφηση 

 

Α. 1 2 

Β. 1 4 

C. 1 3 

D. 2 3 

E. 2 4 
Σχήμα 1 
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Ερώτηση 6 

Ποιο από τα επόμενα δεν είναι κύρια λειτουργία του νεφρού σε ένα υγιές άτομο; 

A.  Η επαναρρόφηση της γλυκόζης 

B.  Η ρύθμιση της πίεσης του αίματος 

C.  Ο καταβολισμός τοξινών 

D.  Η απέκκριση της περίσσιας Να+ και Κ+ 

E.  Η επαναρρόφηση αμινοξέων 

 

      Ερώτηση 7 

Η διπλανή εικόνα παρουσιάζει την  2-αμινο-6-οξοπουρίνη ή όπως 

είναι πιο γνωστή, την αζωτούχα βάση γουανίνη. Οι κουτσουλιές 

των πτηνών ονομάζονται γκουάνο (gouano) επειδή περιέχουν 

υψηλή συγκέντρωση γουανίνης σε αντίθεση με τα θηλαστικά που 

τα ούρα τους περιέχουν υψηλή συγκέντρωση ουρίας. Οι επόμενες 

δηλώσεις έχουν σχέση με τη γουανίνη: 

     Ι -  Η γουανίνη συντίθεται στο ήπαρ από την Αμμωνία  

     ΙΙ – Η αμμωνία και η ουρία είναι περισσότερο τοξικές από την γουανίνη. 

     ΙΙΙ – Η απέκκριση γουανίνης σπαταλά λιγότερο νερό από ότι η απέκκριση ουρίας επειδή η     

.           ουρία είναι πιο διαλυτή στο νερό από τη γουανίνη 

     ΙV – Η γουανίνη αποτελείται σε μεγάλο μέρος της από άζωτο 

Ποια/ες από τις πιο πάνω δηλώσεις εξηγεί/ουν καλύτερα γιατί τα γκουάνο των πτηνών  

περιέχουν γουανίνη. 

     A.  Μόνο η Ι. 

     B.  Μόνο η ΙΙ. 

     C.  Μόνο η Ι και ΙΙ 

     D.  Τα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ  

     E.  Τα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV 

Ερώτηση 8 

Το Σχήμα 2 παρουσιάζει το δυναμικό μεμβράνης (mV) ενός νευρώνα ως προς τον χρόνο 

(msec). Ο νευρώνας αρχικά βρισκόταν σε ηρεμία και σε χρόνο 0 δέχθηκε ερέθισμα ικανό να 

δημιουργήσει δυναμικό ενέργειας.  
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Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις πύλες Na+ και K+ στα σημεία Χ, Υ και Ζ 

του Σχήματος 2. Να επιλέξετε ποια σειρά από το Α μέχρι το Ε του Πίνακα 3, δίνει τις ορθές 

πληροφορίες. 

     Πίνακας 3 

Στήλη X Y Z 

 Πύλες Na+ Πύλες K+ Πύλες Na+ Πύλες K+ Πύλες Na+ Πύλες K+ 

A Όλες 

ανοικτές  

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

B Κάποιες 

ανοικτές 

Κάποιες 

κλειστές 

Όλες 

κλειστές 

Κάποιες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Κάποιες 

ανοικτές 

C Κάποιες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

D Κάποιες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

κλειστές 

Όλες 

ανοικτές 

E Όλες 

ανοικτές 

Όλες 

κλειστές 

Κάποιες 

ανοικτές 

Κάποιες 

κλειστές 

Κάποιες 

κλειστές 

Κάποιες 

ανοικτές 

 

  

Σχήμα 2 
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Ερώτηση 9 

Το Σχήμα 3, παρουσιάζει δύο διαφορετικούς νευρώνες (κύτταρο Χ και κύτταρο Ψ).  Να επιλέξετε 

ποιο από το Α μέχρι το Ε δίνει τις ορθές πληροφορίες ως προς τη φορά μετακίνησης της νευρικής 

ώσης στο κύτταρο Χ και στο κύτταρο Ψ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Στο κύτταρο Χ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Α προς την περιοχή Β.                                

Στο κύτταρο Ψ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Γ προς την περιοχή Δ.      

B. Στο κύτταρο Χ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Α προς την περιοχή Β.                 

Στο κύτταρο Ψ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Δ προς την περιοχή Γ.      

C. Στο κύτταρο Χ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Β προς την περιοχή Α.                  

Στο κύτταρο Ψ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Δ προς την περιοχή Γ.     

 D. Στο κύτταρο Χ η φορά της νευρικής ώσης είναι τόσο από την περιοχή Α προς την περιοχή Β           

καθώς και αντίστροφα.                                                                                                                               

Στο κύτταρο Ψ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την    περιοχή Δ προς την περιοχή Γ   

E. Στο κύτταρο Χ η φορά της νευρικής ώσης είναι από την περιοχή Α προς την περιοχή Β.                      

Στο κύτταρο Ψ η φορά της νευρικής ώσης είναι τόσο από την περιοχή Γ προς την περιοχή Δ, καθώς και 

αντίστροφα.   

 

Ερώτηση 10 

Το Σχήμα 4, παρουσιάζει τμήμα του νευράξονα ενός νευρώνα με τα νευρογλοιακά κύτταρα  

Schwann που τον περιβάλλουν.  

 

 

 

Σχήμα 3 

Σχήμα 4 
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Οι προτάσεις I μέχρι IV αναφέρονται στην αγωγή της νευρικής ώσης από το σημείο Α στο 

σημείο Β. Να επιλέξετε ποιο από το Α μέχρι το Ε δίνει τις ορθές πληροφορίες. 

Ι. Τα τοπικά ηλεκτρικά ρεύματα που δημιουργούνται από την εκπόλωση της μεμβράνης στο A  

οδηγούν σε εκπόλωση τη μεμβράνη στο σημείο Β. 

ΙΙ. Αν αυξηθεί πολύ το μήκος του κυττάρου Schwann (X) ανάμεσα στα σημεία Α και Β, πιθανόν  

να μην γίνει η αγωγή της νευρικής ώσης από το Α στο Β. 

ΙΙΙ. Αν μειωθεί πολύ το μήκος του κυττάρου Schwann (X) ανάμεσα στα σημεία Α και Β, πιθανόν 

να μη γίνει η αγωγή της νευρικής ώσης από το Α στο Β. 

IV. Η αύξηση της διαμέτρου του νευράξονα θα αυξήσει την ταχύτητα μετάδοσης της νευρικής 

ώσης από το σημείο Α στο σημείο Β, καθώς θα αυξηθεί η ηλεκτρική αντίσταση στα τοπικά 

ηλεκτρικά ρεύματα που θα σχηματιστούν.   

A. Μόνο το Ι 

B. Μόνο τα Ι και ΙΙ 

C. Μόνο τα ΙΙ και IV  

D. Μόνο τα Ι, ΙΙ και ΙV 

E. Μόνο τα Ι, ΙΙI και IV. 

 

Ερώτηση 11 

Το Σχήμα 5, παριστάνει ένα αντανακλαστικό για την απομάκρυνση του χεριού από επικίνδυνο 

αντικείμενο (φλόγα). Τα σημεία 1 μέχρι 3 δείχνουν μέρη όπου υπάρχουν βολτόμετρα για τη 

μέτρηση του δυναμικού της μεμβράνης. Να επιλέξετε ποιο από τα  Α μέχρι Ε παρουσιάζει ορθά 

τη σειρά με την οποία τα βολτόμετρα θα καταγράψουν αναστροφή της πολικότητας (ένδειξη 

+30mv),   όταν το χέρι πλησιάσει τη φλόγα. 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 5 
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A. 1 - 2 - 3 

B. 1 - 3 - 2 

C. 2 – 1 - 3 

D. 2 – 3 - 1 

E. 3 – 2 – 1 

 

Ερωτήσεις 12 - 13 

Το Σχήμα 6 παριστάνει τα πιθανά δυναμικά ενέργειας που καταγράφονται στη μεμβράνη ενός 

αισθητικού νευρώνα μετά την εφαρμογή τριών διαφορετικών σε ένταση ερεθισμάτων, που 

συμβολίζονται με τους αριθμούς 1, 2 και 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 12 

Να επιλέξετε ποιο από τα Α μέχρι Ε που παρουσιάζει ορθά τα δυναμικά ενέργειας μετά την 

εφαρμογή των ερεθισμάτων 1, 2 και 3 στο Σχήμα 6. 

A.  Ορθό είναι το πλαίσιο Α του σχήματος 6. 

B.  Ορθό είναι το πλαίσιο Β του σχήματος 6. 

C.  Ορθό είναι το πλαίσιο C του σχήματος 6. 

D.  Ορθό είναι το πλαίσιο D του σχήματος 6. 

E.  Όλα τα πλαίσια του Σχήματος 6 θα μπορούσαν να είναι ορθά αλλά σε διαφορετικό χρόνο 
εφαρμογής του ερεθίσματος.  

Σχήμα 6 
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Ερώτηση 13 

Σε όλα τα πλαίσια του προηγούμενου Σχήματος 6, μετά την εφαρμογή του ερεθίσματος 1 δεν 

καταγράφονται μεταβολές στο δυναμικό της μεμβράνης του νευρώνα. Να επιλέξετε ποιο από τα 

Α μέχρι Ε εξηγεί ορθά το γεγονός αυτό. 

A. Η ένταση του ερεθίσματος είναι μικρή με αποτέλεσμα να μην εισέρχονται στα κύτταρα ο απαραίτητος 

αριθμός ιόντων ασβεστίου με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται τα συναπτικά κυστίδια. 

B. Η ένταση του ερεθίσματος είναι μικρή με αποτέλεσμα να μην ανοίγει ο απαραίτητος αριθμός πυλών 

καλίου άρα να μην εξέρχεται στο εξωτερικό του νευρώνα ο απαραίτητος αριθμός ιόντων καλίου με 

αποτέλεσμα να μην επαναπολώνεται η μεμβράνη. 

C. Η ένταση του ερεθίσματος είναι μικρή με αποτέλεσμα να μην ανοίγει ο απαραίτητος αριθμός πυλών 

νατρίου άρα να μην εξέρχεται στο εξωτερικό του νευρώνα ο απαραίτητος αριθμός ιόντων νατρίου με 

αποτέλεσμα να μην εκπολώνεται η μεμβράνη. 

D. Η ένταση του ερεθίσματος είναι μικρή με αποτέλεσμα να μην ανοίγει ο απαραίτητος αριθμός πυλών 

καλίου άρα να μην εισέρχεται στο εσωτερικό του νευρώνα ο απαραίτητος αριθμός ιόντων καλίου με 

αποτέλεσμα να μην επαναπολώνεται η μεμβράνη. 

E. Η ένταση του ερεθίσματος είναι μικρή με αποτέλεσμα να μην ανοίγει ο απαραίτητος αριθμός πυλών 

νατρίου άρα να μην εισέρχεται ο απαραίτητος αριθμός ιόντων νατρίου στο εσωτερικό του νευρώνα με 

αποτέλεσμα να μην εκπολώνεται η μεμβράνη. 

 

Ερώτηση 14 

Το Σχήμα 7, παριστάνει τη σύναψη δύο νευρώνων στα πλαίσια του αντανακλαστικού του 

γονάτου. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται διάφορες πιθανές ονομασίες για τις ενδείξεις Χ, Ψ και Ζ 

του Σχήματος 7. Να επιλέξετε την ορθή στήλη Α μέχρι Ε του Πίνακα 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7 
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Πίνακας 4 

Στήλη X Y Z 

A Ενδιάμεσος νευρώνας Ακετυλοχολίνη Ιόντα Νατρίου 

B Κινητικός νευρώνας Ακετυλοχολίνη Προϊόντα διάσπασης νευροδιαβιβαστή 

C Αισθητικός νευρώνας Ακετυλοχολίνη Προϊόντα διάσπασης νευροδιαβιβαστή 

D Ενδιάμεσος νευρώνας Ντοπαμίνη Προϊόντα διάσπασης νευροδιαβιβαστή 

E Αισθητικός νευρώνας Ντοπαμίνη Ιόντα Νατρίου 

 

Ερωτήσεις 15-16 

Το Σχήμα 8, απεικονίζει την ποσοστιαία αναλογία ενέργειας σε ένα νευρώνα. 

 

  

 

 

 

Ερώτηση 2 

Στην συνθήκη προσομοίωσης όπου το μήκος των κυττάρων Schwann ήταν 1μm 

 

Ερώτηση 15 

Το 13% της ενέργειας ενός νευρώνα δαπανάται για τη διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Οι προτάσεις I μέχρι IV αναφέρονται σε δράσεις που δαπανούν 

ενέργεια για τη διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας. Ποια/ες από τις προτάσεις που 

ακολουθει/ούν αναφέρεται/ονται σε δράσεις που δαπανούν ενέργεια για τη διατήρηση του 

δυναμικού ηρεμίας 

Ι. Η δράση αντλιών ιόντων νατρίου και καλίου. 

ΙΙ. Η διαφορά στη διαπερατότητα της μεμβράνης στα διάφορα ιόντα. 

ΙΙΙ. Η παρουσία αρνητικά φορτισμένων ιόντων στο εσωτερικό των κυττάρων τα οποία λόγω 

μεγέθους δεν μπορούν να εξέλθουν του κυττάρου.  

IV. Η σύνθεση μυέλινης. 

Σχήμα 8 
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A. Μόνο το Ι 

B. Μόνο τα Ι και ΙΙΙ 

C. Μόνο τα Ι και IV  

D. Μόνο τα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

E. Τα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

 

Ερώτηση 16 

Το 3% της ενέργειας ενός νευρώνα δαπανάται για τη δημιουργία κλίσης συγκέντρωσης ιόντων 

ασβεστίου στο προσυναπτικό τμήμα της μεμβράνης όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα7. Να 

επιλέξετε ποιο από το Α μέχρι Ε είναι η ορθή η επιλογή που δικαιολογεί τη δαπάνη ενέργειας 

για το λόγο αυτό. 

A. Δαπανάται ενέργεια για τη δημιουργία μεγαλύτερης συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου στο 

ενδοκυτταρικό περιβάλλον ώστε η ραγδαία έξοδος τους να λειτουργεί σαν ενεργοποίησής των 

συναπτικών κυστιδίων. 

B. Δαπανάται ενέργεια για τη δημιουργία μεγαλύτερης συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου στο 

εξωκυτταρικό περιβάλλον ώστε η ραγδαία είσοδος τους να λειτουργεί σαν ενεργοποιητής των 

συναπτικών κυστιδίων. 

C. Δαπανάται ενέργεια για τη δημιουργία μεγαλύτερης συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου στο 

εξωκυτταρικό περιβάλλον ώστε η ραγδαία είσοδος τους να λειτουργήσει σαν μηχανισμός 

επαναπόλωσης της μεμβράνης. 

D. Δαπανάται ενέργεια για τη δημιουργία μεγαλύτερης συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου στο 

ενδοκυτταρικό περιβάλλον ώστε η ραγδαία έξοδος τους να λειτουργήσει σαν μηχανισμός 

επαναπόλωση της μεμβράνης. 

E. Δαπανάται ενέργεια για τη δημιουργία μεγαλύτερης συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου στο 

ενδοκυτταρικό περιβάλλον ώστε η ραγδαία έξοδος τους να λειτουργήσει σαν μηχανισμός εκπόλωσης 

της μεμβράνης. 

 

Ερώτηση 17 

Το Σχήμα 9, παρουσιάζει διαγραμματικά τμήμα του ανθρώπινου νευρικού συστήματος. Η τοπική 

αναισθησία επιτυγχάνεται με εξειδικευμένα φάρμακα που μπλοκάρουν τη μεταβίβαση της 

νευρικής ώσης. Σε ένα άτομο που χορηγήθηκε τοπική αναισθησία μπορεί να αισθάνεται το 

τσίμπημα μια καρφίτσας αλλά δεν μπορεί να κουνήσει το πόδι του. Να επιλέξετε ποιο από τα Α 

μέχρι Ε, δίνει την ορθή σειρά.  

 

  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Η αναισθησία χορηγήθηκε στο σημείο Χ. 

B.  Η αναισθησία χορηγήθηκε στο σημείο Υ. 

C.  Η αναισθησία χορηγήθηκε στο σημείο Ζ. 

D.  Η αναισθησία χορηγήθηκε στα σημεία Χ και Ζ. 

E.  Η αναισθησία χορηγήθηκε στα σημεία Υ και Ζ. 

 

Ερώτηση 18 

Το Σχήμα 10, παρουσιάζει τον ομοιοσταστατικό μηχανισμό ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης 

στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της έκκρισης και τη δράση της ορμόνης Ε.   

                                          

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9 

Σχήμα 10 
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Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει πιθανές ενδείξεις για το Σχήμα 1. Να επιλέξετε ποια στήλη από το Α 

μέχρι το Ε δίνει τις ορθές πληροφορίες. 

            Πίνακας 5 

Στήλη Α Β Γ Δ Ε 

A Ήπαρ Ήπαρ Γλυκαγόνη Γλυκογονόλυση Ινσουλίνη 

B Πάγκρεας Πάγκρεας Γλυκογόνο Πρωτεϊνοσύνθεση Θυροξίνη 

C Πάγκρεας Ήπαρ Γλυκογόνο Πρωτεϊνοσύνθεση Ινσουλίνη 

D Ήπαρ Ήπαρ Γλυκαγόνη Γλυκογονόλυση Θυροξίνη 

Ε Πάγκρεας Πάγκρεας Γλυκογόνο Γλυκογονόλυση Ινσουλίνη 

 

Ερώτηση 19 

Το Σχήμα 11 τις καμπύλες συγκέντρωσης τριών διαφορετικών ουσιών στο αίμα ενός ατόμου 

μετά την κατανάλωση γεύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχήμα 11 
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Ο Πίνακας 6, παρουσιάζει πιθανές ενδείξεις για το Σχήμα 11. Να επιλέξετε ποια σειρά από το Α 

μέχρι το Ε δίνει τις ορθές ενδείξεις. 

     Πίνακας 6 

Στήλη Α Β Γ 

A Γλυκογόνο Γλυκόζη Ινσουλίνη 

B Ουρικό οξύ Γλυκόζη Θυροξίνη 

C Γλυκογόνο Τριγλυκερίδια Αυξητική ορμόνη 

D Ουρικό οξύ Τριγλυκερίδια Αυξητική ορμόνη 

Ε Γλυκογόνο Γλυκόζη Γλυκαγόνη 

 

Ερώτηση 20 

Οι πιο κάτω προτάσεις αναφέρονται στον Άποιο και τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι. Να 

αναφέρετε ποιος συνδυασμός είναι ο ορθός. 

Ι. Κοινό χαρακτηριστικό του Άποιου και Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είναι η πολυδιψία λόγω 

αδυναμίας συμπύκνωσης των ούρων. 

ΙΙ. Κοινό χαρακτηριστικό του Άποιου και Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είναι η πολυουρία λόγω 

αυξημένης ποσότητας γλυκόζης στο αίμα. 

ΙΙΙ. Κοινό χαρακτηριστικό του Άποιου και Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είναι η ηλικία εμφάνισης 

της πάθησης που ξεκινά μεταξύ 6 και 14 χρονών. 

IV. Κοινό χαρακτηριστικό του Άποιου και Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είναι η αδυναμία δράσης 

της αντιδιουρητικής ορμόνης και ινσουλίνης αντίστοιχα στα κύτταρα στόχους ενώ η ποσότητα 

έκκρισης τους είναι φυσιολογική. 

A. Μόνο το Ι 

B. Μόνο τα Ι και ΙΙΙ 

C. Μόνο τα ΙΙ και ΙΙΙ 

D. Μόνο τα ΙΙ και IV 

E. Κανένα από τα πιο πάνω.  

 

Ερώτηση 21 

Ο Πίνακας 7  παρουσιάζει στοιχεία για την τριιωδοθυρονίνη Τ3 και τη θυροξίνη Τ4. Να 

αναφέρετε ποιος συνδυασμός είναι ο ορθός. 
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                                                    Πίνακας 7 

  Τ3 Τ4 

Ι Τα μειωμένα επίπεδα της προκαλούν Κρετινισμό Όχι Ναι 

ΙΙ Εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα  

 

Ναι  Ναι 

ΙΙΙ Αναγνωρίζεται από κυτταροπλασματικό υποδοχέα Ναι Όχι 

A. Μόνο το I 

B. Μόνο το ΙΙ 

C. Μόνο το ΙΙI 

D. Μόνο τα Ι και ΙΙ 

E. Τα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

 

Ερώτηση 22 

Ένας μαθητής Γ Λυκείου στα πλαίσια της επανάληψης του για τις εξετάσεις τετραμήνων, 

κατασκεύασε τον Πίνακα 8, ο οποίος αναφέρεται σε χαρακτηριστικά τριών ορμονών. Να 

επιλέξετε ποια στήλη από το Α μέχρι το Ε δίνει τις ορθές πληροφορίες. 

                                                                   Πίνακας 8 

 Χαρακτηριστικό Αντιδιουρητική Θυροξίνη Αλδοστερόνη 

Ι Εισέρχεται στο 

κυτταρόπλασμα.  

Ναι Ναι Ναι 

ΙΙ Περιέχει στο μόριο της 

πεπτιδικούς δεσμούς. 

Ναι Όχι Όχι 

ΙΙΙ Μπορεί να προκαλέσει την 

μετατροπή του ΑTP σε cAMP 

Ναι Ναι Όχι 

IV Ενώνεται με μεμβρανικό 

υποδοχέα 

Όχι Ναι Ναι 

 

A.  Μόνο το I 

B.  Μόνο το ΙΙ 

C.  Μόνο το ΙΙI 

D.  Μόνο τα Ι, ΙΙ και ΙV 

E.  Μόνο τα ΙI, ΙΙI και ΙV 
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Ερώτηση 23 

Το Σχήμα 12, παρουσιάζει τις καμπύλες συγκέντρωσης τριών διαφορετικών ουσιών στο αίμα 

ενός ατόμου μετά την κατανάλωση γεύματος. 

 

 

 

 

 

Ο πιο κάτω πίνακας 9,  παρουσιάζει πιθανές ενδείξεις για το Σχήμα 12. Να επιλέξετε ποια     

σειρά από το Α μέχρι το Ε δίνει τις ορθές πληροφορίες. 

Πίνακας 9 

 X Ψ Δράσεις Α και Β 

A Θυρεοειδής Καλσιτονίνη Αποβολή Ca2+ μέσω κοπράνων,  

Μείωση επαναρρόφησης από τους νεφρούς   

B Υπόφυση Καλσιτονίνη Αποβολή Ca2+ μέσω κοπράνων,  

Μείωση επαναρρόφησης από τους νεφρούς   

C Πάγκρεας Ινσουλίνη Αποβολή Ca2+ μέσω ούρων,  

Αύξηση επαναρρόφησης από τους νεφρούς   

D Θυρεοειδής Καλσιτονίνη Εναπόθεση Ca2+ στα οστά,  

Μείωση επαναρρόφησης από τους νεφρούς   

Ε Υπόφυση Καλσιτονίνη Εναπόθεση Ca2+ στα οστά,  

Μείωση επαναρρόφησης από τους νεφρούς   

 

Ερώτηση 24 

Μια ορμόνη που έχει την ίδια διαλυτότητα στο νερό και ανήκει στην ίδια κατηγορία χημικών 

ενωσεων με την ωοθυλακιοτρόπο, αλλά παράγεται από διαφορετικό ενδοκρινή αδένα είναι η: 

 

A. Θυροξίνη 

B. Προγεστερόνη 

C. Αλδοστερόνη 

D. Ωχρινοτρόπος 

E. Ινσουλίνη 

  

Σχήμα 12 
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Ερώτηση 25 

Οι πιο κάτω προτάσεις αναφέρονται στην νόσο του Addison και στην νόσο του Cushing. Να 

αναφέρετε ποιος συνδυασμός είναι ο ορθός. 

Ι. Στην νόσο του Addison παρουσιάζεται έντονη τριχόπτωση ενώ στην νόσο του Cushing 

έντονη τριχοφυΐα 

ΙΙ. Στην νόσο του Addison παρουσιάζεται υπέρταση ενώ στην νόσο του Cushing υπόταση 

ΙΙΙ. Στην νόσο του Addison παρουσιάζονται υψηλότερα των φυσιολογικών επίπεδα κορτιζόλης 

στο αίμα ενώ στην νόσο του Cushing χαμηλότερα των φυσιολογικών επίπεδα κορτιζόλης στο 

αίμα. 

IV. Στην νόσο του Addison παρουσιάζονται υψηλότερα των φυσιολογικών επίπεδα 

φλοιοτρόπου ορμόνης στο αίμα ενώ στην νόσο του Cushing χαμηλότερα των φυσιολογικών 

επίπεδα φλοιοτρόπου ορμόνης στο αίμα. 

A. Μόνο το Ι 

B. Μόνο τα Ι και ΙΙ 

C. Μόνο τα ΙΙ και ΙΙΙ 

D. Μόνο τα Ι και IV 

E. Μόνο τα Ι, ΙΙΙ και IV. 

 

Ερώτηση 26 

Στο πιο κάτω Σχήμα 13, παρουσιάζεται η συγκέντρωση γλυκόζης (mg/dl) ως προς το χρόνο σε 

λεπτά, όπως αυτή μετρήθηκε στο αίμα ενός ατόμου κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών ως προς 

το περιεχόμενο γευμάτων Α και Β. Να αναφέρετε ποιος συνδυασμός είναι ο ορθός. 

 

Σχήμα 13 
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Ι. Ινσουλίνη εκκρίνεται μόνο στο χρονικό σημείο 80 λεπτά του σχήματος  

ΙΙ. Ινσουλίνη εκκρίνεται στα χρονικά σημεία 80 λεπτά και 300 λεπτά του σχήματος  

ΙΙΙ. Γλυκαγόνη εκκρίνεται μόνο στο χρονικό σημείο 480 λεπτά του σχήματος  

IV. Γλυκαγόνη εκκρίνεται στα χρονικά σημεία 140 λεπτά, 400 λεπτά και 480 λεπτά του σχήματος  

 

Α.  Μόνο τα Ι και ΙΙΙ 

B.  Μόνο τα Ι και ΙV 

C.  Μόνο τα ΙΙ και ΙΙΙ 

D.  Μόνο τα ΙI και IV 

E.  Κανένα από τα προηγούμενα. 

 

Ερώτηση 27 

Η ορμόνη που προκαλεί τη διάχυτη αύξηση των διαστάσεων του Θυρεοειδούς αδένα σε 

υποθυρεοειδικά άτομα λόγω έλλειψης ιωδίου είναι η: 

 

A.  Θυροξίνη 

B.  Θυρεοειδοτρόπος 

C.  Αυξητική 

D.  Παραθορμόνη 

E.  Καλσιτονίνη 
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Ερώτηση 28 

Στα τέλη της δεκαετίας του 50, οι Meselson και Stahl καλλιέργησαν βακτηρία σε θρεπτικό υλικό 

με ισότοπο του Αζώτου 15N και ακολούθως τα μετέφεραν σε θρεπτικό υλικό με Άζωτο 14N. Ποια 

από τις πιο κάτω εικόνες αντιστοιχεί στην σύσταση του DNA των βακτηρίων μετά από ένα γύρο 

διπλασιασμού του DNA στο θρεπτικό υλικό με Άζωτο 14N; 

 

Ερώτηση 29 

Άτομο με σύνδρομο Klinefelter δεν αναμένεται να εμφανίζει: 

Α. Χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων στο σπέρμα. 

Β. Ανάπτυξη μαστικού αδένα. 

C. Καθυστέρηση εμφάνισης εφηβείας ή απουσία εφηβείας. 

D. Αυξημένη Τεστοστερόνη. 

Ε. Μειωμένη ανάπτυξη μυϊκού ιστού 

 

Ερώτηση 30 

Εάν κατά την σπερματογένεση δεν επιτευχθεί αποσύνδεση των αδελφών χρωματίδων του Υ 

χρωματοσώματος κατά την Ανάφαση II, τότε είναι δυνατόν με τη γονιμοποίηση να 

σχηματιστούν στον άνθρωπο ζυγωτά με χρωματοσώματα: 

I. 44 + XXY 

II. 44 + X0 

III. 44 + XY  

IV. 44 + XYY 

Α. Μόνο τα I και ΙΙΙ. 

Β. Μόνο τα ΙΙ και ΙV. 

C. Μόνο τα Ι, ΙΙ και ΙV. 

D. Μόνο τα Ι, ΙΙΙ και ΙV. 

Ε. Μόνο τα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.  

Α                   B                C                    D                   E                       
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Ερώτηση 31 

Το κωδίκιο ATG στην κωδική αλυσίδα του DNA αντιστοιχεί στην ακόλουθη αλληλουχία 

αντικωδικίου: 

Α. 5’ AUG 3’ 

B. 3’ AUG 5’ 

C. 3’ ΤΑC 5’ 

D. 5’ UAC 3’ 

E. 3’ UAC 5’ 

 

Ερώτηση 32 

Ποιος από τους πιο κάτω τύπους μεταλλάξεων, μετά το κωδίκιο AUG στο mRNA, θα οδηγήσει 

ως επί το πλείστων σε μη λειτουργικό προϊόν.  

Α. Η έλλειψη δύο νουκλεοτιδίων. 

Β. Η έλλειψη ενός ολόκληρου κωδικίου. 

C. Η αντικατάσταση του τρίτου νουκλεοτιδίου σε ένα κωδίκιο ACC. 

D. Η αντικατάσταση του πρώτου νουκλεοτιδίου σε ένα κωδίκιο GGG. 

E. Η προσθήκη ενός κωδικίου. 

Ερωτήσεις 33, 34 και 35 

Να απαντήσετε τα ερωτήματα 33, 34 και 35 με τη χρήση του επόμενου Πίνακα 10, και του 

γενετικού κώδικα. 

Πίνακας 10 

5’      Α C   3’ 

 
3’ C    C   C  5’ 

5’  U U       3’ mRNA 

3’    G     C 5’ tRNA 

  
ΑΜΙΝΟΞΥ 1 

 
ΑΡΓΙΝΙΝΗ 

 
ΑΜΙΝΟΞΥ 3 

Αμινοξέα που 
ενσωματώνονται στην 
πολυπεπτιδική αλυσίδα 

 

 

 

DNA 
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Ερώτηση 33 

Το αμινοξύ 1 και το αμινοξύ 3 είναι αντίστοιχα: 

Α. Μεθειονίνη και Αργινίνη. 

Β. Μεθειονίνη και Αλανίνη. 

C. Γλουταμίνη και Αλανίνη. 

D. Βαλίνη και Αργινίνη.  

Ε. Βαλίνη και Αλανίνη. 

 

Ερώτηση 34 

Το κωδίκιο που κωδικοποιεί για την Αργινίνη στην θέση του δεύτερου αμινοξέος είναι το: 

Α. 5’-CGG-3’ 

B. 5’-CGA-3’ 

C. 5’-UCG-3’ 

D. 5’-GCU-3’ 

E. 5’-GCT-3’ 
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Ερώτηση 35 

Δίνονται τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Γενετικού Κώδικα: 

I. Συνεχής. 

II. Μη επικαλυπτόμενος. 

III. Σχεδόν καθολικός. 

IV. Εκφυλισμένος. 

V. Έχει κωδίκια έναρξης και κωδίκια λήξης. 

 

Ποια από αυτά δεν εξηγούνται με τον πιο πάνω πίνακα 10; 

Α. Το I και το II μόνο. 

Β. Το II και το III μόνο.  

C. Το IΙ και το IV μόνο. 

D. Το III και το IV μόνο. 

Ε. Το III και το V μόνο. 

 

Ερωτήσεις 36-37 

DNA απομονώθηκε από ιστούς Αλόγου, Γαϊδουριού, Μουλαριού και Ζέβρας. Προσδιορίστηκε το 

σχετικό μέγεθος του γονιδιώματος και η ποσοστιαία περιεκτικότητα του σε Αδενίνη για κάθε 

ιστό. Το Μουλάρι είναι υβρίδιο διασταύρωσης Αλόγου και Γαϊδουριού. Να απαντήσετε στα 

ερωτήματα 9 και 10 χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πιο κάτω Πίνακα 11. 

Πίνακας 11 

 
 

ΑΛΟΓΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ ΜΟΥΛΑΡΙ ΖΕΒΡΑ 

ΙΣΤΟΣ-ΟΡΓΑΝΟ 
 

ΜΥΕΣ ΝΕΦΡΟΣ ΜΥΕΣ ΝΕΦΡΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 
 

3,4 4,1 ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ 

4,1 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ    
ΣΕ ΑΔΕΝΙΝΗ (%) 
 

25 20 ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ 

 

Ερώτηση 36 

Το σχετικό μέγεθος του γονιδιώματος του μουλαριού αναμένεται να είναι: 
Α. 3,4 
Β. 3, 7 
C. 4,1 
D. 7,5 
Ε. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τα πιο πάνω δεδομένα.  
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Ερώτηση 37 

Το ποσοστό της Αδενίνης στα κύτταρα του νεφρού της Ζέβρας αναμένεται να είναι: 

Α. 20% 

Β. 22,5% 

C. 25% 

D. 45% 

Ε. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τα πιο πάνω δεδομένα. 

 

Ερώτηση 38 

Ποιος είναι ο πιθανός γαμέτης που προκύπτει από το διπλανό 

ζεύγος ομολόγων χρωμοσωμάτων:  

Α. Αβ 

Β. ΑΒ 

C. αβ 

D. αΒ 

Ε. Όλα τα πιο πάνω 

 

Ερώτηση 39 

Κατά τη διάρκεια ερευνών από τη ΔΕΑ για τους αγνοουμένους βρέθηκαν,   σε συγκεκριμένη 

τοποθεσία στις κατεχόμενες περιοχές, σκελετικά λείψανα από δυο άτομα. Ένας από τους 

σκελετούς εικάζεται ότι ανήκει σε ένα αγνοούμενο στρατιώτη που για τη ταυτοποίηση του έχουμε 

γενετικό υλικό από τη μητέρα και τον πατέρα του. Ο πιο κάτω Πίνακας 12,  παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα από τη διαδικασία ταυτοποίησης για τέσσερα διαφορετικά STRs. Τα  πρώτα τρία 

STRs (D3S1358, THO1, D21S11) αφορούν πυρηνικό DNA ενώ το τέταρτο (MT67GH) 

μιτοχονδριακό.   

                                                                Πίνακας 12 

 Μητέρα Πατέρας Σκελετός 1 Σκελετός 2 

D3S135 9 11 11 12 9 10 9 12 

THO1 10 13 9 13 10 9 9 13 

D21S11 14 16 14 15 15 16 15 15 

MT67GH 18 16 18 16 
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Να επιλέξετε ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ορθή: 

A.  Και οι δύο σκελετοί θα μπορούσαν να ανήκουν στον αγνοούμενο στρατιώτη   

B.  Αποκλείεται ο σκελετός 1 με βάση το STR ΜΤ67GH 

C.  Αποκλείεται ο σκελετός 2 με βάση το STR ΜΤ67GH 

D.  Αποκλείεται ο σκελετός 1 με βάση το STR D21S11 

E.  Αποκλείονται και οι δυο σκελετοί με βάση τα STR από πυρηνικό DNA 

 

Ερώτηση 40 

Ο Ιππόλυτος και η Ανδρομάχη έχουν ομάδες αίματος Β και Α αντίστοιχα.  Το πρώτο τους παιδί 

έχει ομάδα αίματος ΑΒ και το δεύτερο τους παιδί έχει ομάδα αίματος Ο.  Το τρίτο τους παιδί έχει 

ομάδα αίματος Α.  Ο Ιππόλυτος θυμωμένος αποφασίζει να χωρίσει την Ανδρομάχη με τη 

δικαιολογία ότι το  τελευταίο παιδί δεν είναι δικό του.   

Α. Ο Ιππόλυτος ορθά έπραξε, αφού δεν υπάρχει πιθανότητα το παιδί να είναι δικό του. 

Β. Ο Ιππόλυτος ορθά έπραξε, αφού δεν μπορεί στους γαμέτες του να υπάρχει άλλο   αλληλόμορφο εκτός 

από Β. 

C. Ο Ιππόλυτος κακώς έπραξε, επειδή κάθε παιδί έχει ίσες πιθανότητες να έχει ομάδα  αίματος Α, Β, ΑΒ 

και Ο 

D. Ο Ιππόλυτος κακώς έπραξε, επειδή ούτε το δεύτερο παιδί δεν είναι δικό του. 

E.  Ο Ιππόλυτος ορθά έπραξε, επειδή κάθε παιδί μπορεί να έχει πιθανότητες να έχει ομάδα αίματος Α,Β, 

ΑΒ και Ο, αλλά πιο συχνά θα εμφανιζόταν ΑΒ. 

 

Ερώτηση 41 

 Ένας άντρας φορέας της δρεπανοκυτταρικής και μια γυναίκα φορέας της β- μεσογειακής, 

αποκτούν παιδί. Ποια η πιθανότητα το παιδί να έχει παθολογική αιμοσφαιρίνη;  

Α. 0% 

Β. 25%  

C. 50% 

D. 75% 

Ε. 100% 
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Ερώτηση 42 

Ένας γενετιστής διασταυρώνει άσπρα ινδικά χοιρίδια με μακρύ τρίχωμα (ΑΑΜΜ), με καφέ 

ινδικά χοιρίδια και κοντό τρίχωμα (ααμμ).   Ακολούθως  τα ινδικά χοιρίδια που προέκυψαν 

αναπαράγονται μεταξύ τους.  Ποια θα είναι η πιθανή αναλογία στην F2 να προκύψουν ινδικά 

χοιρίδια με άσπρο τρίχωμα και ομόζυγα για οποιοδήποτε μήκος τριχώματος. 

 

Α. 1/ 16 

Β. 3/16 

C. 3/ 8 

D. 9/16 

Ε. 3/4 

 

Ερώτηση 43 

Στον πιο κάτω πίνακα 9, δίνονται τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ενός ζεύγος διδύμων των 

οποίων οι γονείς έχουν και οι δύο καστανά  και σγουρά μαλλιά καθώς και πράσινα μάτια. 

Πίνακας 9 

 Αίαντας Ορφέας 

Χρώμα μαλλιών Ξανθό Καστανό 

Σχήμα μαλλιών Σγουρό Ίσιο 

Χρώμα ματιών Πράσινο Μπλε 

Ύψος 1,82 cm 1,84 cm 

 

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις.  

Ι.  Η μητέρα και ο πατέρας είναι ομόζυγοι ως προς το χρώμα των μαλλιών ενώ ετερόζυγοι για τα 

άλλα χαρακτηριστικά. 

ΙΙ. Η μητέρα και ο πατέρας είναι ετερόζυγοι ως προς το χρώμα των μαλλιών και ομόζυγοι για τα 

άλλα χαρακτηριστικά. 

ΙΙΙ. Η μητέρα είναι ομόζυγη ως προς το χρώμα των ματιών και ετερόζυγη για τα άλλα 

χαρακτηριστικά. 

ΙV. Ο πατέρας είναι ομόζυγος ως προς το χρώμα των ματιών και ετερόζυγος για τα άλλα 

χαρακτηριστικά.   

V. Οι γονείς είναι ετερόζυγοι για όλα τα χαρακτηριστικά. 

VI. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα από τα πιο πάνω δεδομένα. 

Από τις πιο πάνω δηλώσεις ισχύει/ισχύουν: 
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Α.  Ι μόνο 

Β. ΙΙ μόνο 

C. V μόνο  

D. VI μόνο 

Ε. ΙΙΙ και ΙV 

 

Ερώτηση 44 

Μία γεωπόνος φυτικής παραγωγής, καλλιεργεί μοσχομπίζελα (κοινώς λουβανούδες). Το 

γονίδιο υπεύθυνο για τα ψηλά φυτά (T) είναι επικρατές αυτού για τα κοντά φυτά (t). Στην 

προσπάθεια της να πάρει τελικά μία αναλογία ψηλά προς κοντά φυτά 1:1, ποια από τις πιο 

κάτω διασταυρώσεις πρέπει να δοκιμάσει; 

A.  tt x tt 

B.  Tt x Tt 

C.  Tt x tt  

D.  TT x Tt 

E.  TT x tt  

 

Ερώτηση 45 

Η χορεία του Huntington είναι μια γενετικής αιτιολογίας νευροεκφυλιστική νόσος. Η 

κληρονόμηση της νόσου του Huntington καθορίζεται από ένα ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων, 

στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 4. Μία υγιής γυναίκα αποκτά παιδιά με έναν ασθενή 

άνδρα του οποίου ο πατέρας ήταν υγιής. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν 4 παιδιά με 

την εξής σειρά:                        Υγιές – Ασθενές – Ασθενές – Υγιές 

A. 1/2 

B. 1/4 

C. 1/8 

D. 1/16 

E. 1/32  

 

Ερώτηση 46 

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία υπολειπόμενη νόσος, που προκαλείται από την 

κληρονόμηση του παθολογικού γονιδίου σε ομόζυγη κατάσταση. HbA είναι το γονίδιο για την 

κανονική αιμοσφαιρίνη και HbS για την παθολογική (δρεπανοκυτταρική). Ποιος από τους 

επόμενους συνδυασμούς πατρικών γονοτύπων, θα έχει ενδεχόμενο τόσο τη γέννηση υγιών 

παιδιών με μειωμένο κίνδυνο νόσησης με ελονοσία όσο και  τη γέννηση παιδιών με 

φυσιολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια. 
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 Πατέρας Μητέρα 

Α. HbA HbA HbA HbA 

Β. HbA HbA HbA Hbs 

C. HbA HbA Hbs Hbs 

D. HbA Hbs Hbs Hbs 

E. Hbs Hbs Hbs Hbs 

 

Ερωτήσεις 47-48 

Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει ένα μεταβολικό μονοπάτι. 

 

Ερώτηση 47 

Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ζευγών αλληλομόρφων γονιδίων που πιθανόν να ελέγχουν το 

πιο πάνω μεταβολικό μονοπάτι; 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. Δεν μπορεί να υπολογιστεί μόνο από το σχεδιάγραμμα.  

 

Ερώτηση 48 

Μία μετάλλαξη οδηγεί σε ανενεργό ένζυμο Η. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μετάλλαξης όσο 

αφορά το πιο πάνω μεταβολικό μονοπάτι; 

A. Συσσώρευση των μορίων Χ και καθόλου παραγωγή των προϊόντων Υ και Ζ. 

B. Συσσώρευση των μορίων Χ και του προϊόντος Υ και καθόλου παραγωγή του προϊόντος Ζ. 

C. Συσσώρευση του προϊόντος Υ και καθόλου παραγωγή των μορίων Χ και του προϊόντος Ζ. 

D. Συσσώρευση των προϊόντων Υ και Ζ και καθόλου παραγωγή του μορίου Χ. 

E. Συσσώρευση του προϊόντος Ζ και καθόλου παραγωγή των μορίων Χ και του προϊόντος Υ. 
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Ερώτηση 49 

Στις δροσόφιλες (Drosophila melanogaster), εντοπίζονται 4 ζεύγη χρωμοσωμάτων (2n=8) από 

τα οποία το ένα ζεύγος είναι φυλετικά χρωμοσώματα. Η κληρονομικότητα στη δροσόφιλα 

ακολουθεί τα πρότυπα του ανθρώπου. 

Στη δροσόφιλα, τέσσερεις χρωστικές είναι υπεύθυνες για το χρώμα στα μάτια. Όλες οι 

χρωστικές παράγονται από το αμινοξύ τρυπτοφάνη σύμφωνα με την μεταβολική οδό που 

περιγράφεται στο επόμενο σχήμα. Η μεταβολική οδός του Σχήματος 14, ελέγχεται από τρείς 

γονιδιακές θέσεις. Σε κάθε γονιδιακή θέση πιθανόν να βρίσκονται δύο αλληλόμορφα. Τα 

αλληλόμορφα ανά ζεύγη είναι τα εξής: V ή v, C ή c και Β ή b.  

 

 

Με τη βοήθεια του πιο πάνω σχήματος και των πληροφοριών να βρείτε το χρώμα ματιών που 

θα έχει καθένας από τους επόμενους γονότυπους. 

 VvCcBb vvCCBB VvccBB VvCcbb VVCcBB 

Α. Κόκκινο Άλικο Καφέ Κόκκινο Καφέ 

Β. Κόκκινο Άλικο Κιννάβαρι Καφέ Κόκκινο 

C. Κόκκινο Άλικο Καφέ Κόκκινο Κιννάβαρι 

D. Καφέ Άλικο Άλικο Καφέ Κιννάβαρι 

E. Καφέ Κόκκινο Κόκκινο Καφέ Κιννάβαρι 

 

Ερώτηση 50 

Ο Μαραθώνιος Δρόμος είναι αγώνας αντοχής και κάλυψης απόστασης 42,195 χιλιομέτρων και 

περιλαμβάνεται στα σύγχρονα ολυμπιακά αθλήματα. Πολλοί μαραθωνοδρόμοι αντιμετωπίζουν 

δυσκολία με τη θερμορύθμιση ειδικά στις ζεστές μέρες. Στο επόμενο Σχήμα 15, καταγράφεται η 

Σχήμα 14 
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εσωτερική θερμοκρασία δύο μαραθωνοδρόμων, του Ανδρέα και του Γιώργου που έχουν ακριβώς 

τον ίδιο σωματότυπο, κατά τη διάρκεια ενός μαραθωνίου δρόμου.  

 

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις. 

Ι – Στα πρώτα 20 λεπτά του δρόμου η θερμοκρασία και των δύο αθλητών αυξάνεται επειδή 

παράγεται πιο πολλή θερμότητα από ότι αποβάλλεται. 

ΙΙ – Μετά από παρέλευση μίας ώρας από την έναρξη του αγώνα μέχρι και δύο ώρες από την 

εκκίνηση, η θερμοκρασία και των δύο αθλητών παραμένει σταθερή επειδή ρυθμίζεται από τον 

υποθάλαμο 

ΙΙΙ – Μετά από παρέλευση μίας ώρας από την έναρξη του αγώνα μέχρι και δύο ώρες από την 

εκκίνηση, η θερμοκρασία και των δύο αθλητών παραμένει σταθερή επειδή και οι δύο ιδρώνουν 

έντονα και έτσι αποβάλλουν θερμότητα από το δέρμα τους.  

ΙV – Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ανδρέας απέβαλε περισσότερο νερό από τον Γιώργο και στα 

τελευταία 40 λεπτά του αγώνα σταμάτησε να ιδρώνει. 

Ορθές είναι οι δηλώσεις: 

A. Ι και ΙΙ 

B. ΙΙ και ΙΙΙ  

C. ΙΙΙ και IV 

D. Ι, ΙΙ και IΙΙ 

E. Όλες οι δηλώσεις είναι ορθές 

  

Σχήμα 15 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

19 Η 33Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(CBO) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(IBO) 
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