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 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
 

1η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΕΝΤΕΛ 2022 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 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) 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  

 μια (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 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. Μη τσαλακώνετε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 
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1.Στη διπλανή εικόνα φαίνεται σχεδιαγραμματικά ο κυτταρικός κύκλος. Να ονομάσετε 

τα στάδια που δείχνουν οι αριθμοί 1 μέχρι 4. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ο κυτταρικός κύκλος αποτελείται  από δύο φάσεις. Τη Φάση 1 η οποία ονομάζεται    

Μεσόφαση και τη Φάση 2. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις ισχύει για τη Μεσόφαση 

(Φάση 1);  

Α. Κατά το πρώτο στάδιο της (G1), το κύτταρο διπλασιάζει το γενετικό του υλικό (DNA).  

Β. Κατά το δεύτερο στάδιο της (S), το κύτταρο αρχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος και να 

πολλαπλασιάζει τα περισσότερα οργανίδιά του.  

Γ. Κατά το δεύτερο στάδιο της (G2), το κύτταρο συνεχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος και 

διπλασιάζει τα μιτοχόνδρια και το κεντροσωμάτιό του (και τους χλωροπλάστες εάν είναι 

φυτικό κύτταρο).  

Δ. Κατά το πρώτο στάδιο της (G1), το κύτταρο διαιρεί το περιεχόμενο του πυρήνα του.  

E. Κατά το τέλος της Μεσόφασης διακρίνονται τα χρωματοσώματα του κυττάρου.  

  

 

3.Ένα θυγατρικό κύτταρο, μετά από έναν αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων, μπορεί να 

διαφοροποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι:  

A. Μπορεί να μετατραπεί σε βλαστοκύτταρο. 

B. Δεν μπορεί πια να συνεχίσει να διαιρείται. 

Γ. Μπορεί να αποκτήσει νέα δομή που θα το βοηθήσει να επιτελεί πολλές και διαφορετικές 

λειτουργίες. 

Δ. Μπορεί να μεταναστεύει από ιστό σε ιστό. 

E. Μπορεί να αποκτήσει κάποια εξειδικευμένη νέα δομή που θα το βοηθήσει να επιτελεί μια 

συγκεκριμένη νέα λειτουργία. 

Α. 1=Φάση 2,     2=S,       3=G1,     4=G2 

B. 1= G2,           2=S,        3=G1,     4= Φάση 2 

Γ. 1=Φάση 2,     2= G1,     3= S,      4=G2 

Δ. 1=Φάση 2,     2=G1,     3=G2,     4=S 

E. 1= G1,           2=G2,     3=S,        4= Φάση 2 
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Ερωτήσεις 4-5 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη δομή του χρωματοσώματος και τον τρόπο 

συσπείρωσης του DNA.  

4. Να βάλετε τους πιο κάτω όρους σε σειρά ξεκινώντας από την πιο απλή δομή που 

χρειάζεται να συσπειρωθεί μέχρι τον τελικό σχηματισμό της πιο πολύπλοκης δομής 

στην οποία περικλείεται η γενετική πληροφορία.     

I. Χρωματόσωμα 

II. DNA 

III. Χρωματίνη 

IV. Αδελφές χρωματίδες 

 

A. III, IV, II, I 

B. IV, III, II, I 

Γ. II, I, IV, III 

     Δ. II, III, IV, I 

     Ε. II, IV, III, I 

5. Η πρωτεΐνη που βοηθά στη συσπείρωση του γενετικού υλικού (DNA) ονομάζεται: 

Α. Χρωματίνη 

B. Ιστόνη 

Γ. Αιμοσφαιρίνη 

Δ. Μυοσφαιρίνη 

E. Νουκλεόσωμα 

 

6. O γορίλλας περιέχει στα κύτταρα του εγκεφάλου του 48 χρωματοσώματα. Πόσα 

χρωματοσώματα κληρονόμησε από τη μητέρα του;  

  Α. 12 

B. 24 

Γ. 48 

Δ. 0 

E. 96 
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Ερωτήσεις 7-9 

Πιο κάτω δίνεται η απεικόνιση των χρωματοσωμάτων του πυρήνα (καρυότυπος) τριών 
διαφορετικών κυττάρων (Α, Β και C).  
  

 

      7. Ποιος/οι από τους πιο πάνω καρυότυπους ανήκουν σε απλοειδές κύτταρο/α;  

  

A. Α μόνο  

B. Β μόνο  

Γ. C μόνο   

Δ. Α και Β   

E. Β και C  

 

8. Τα ζεύγη χρωματοσωμάτων 1 μέχρι 22 στον καρυότυπο C, ως προς το είδος των 

γενετικών πληροφοριών που κωδικοποιούν, ονομάζονται:   

  

A. Αυτοσωματικά  

B. Φυλετικά  

Γ. Ομόλογα  

Δ. Αλληλόμορφα   

E. Απλοειδή  

 

9. Ποιος/οι από τους πιο πάνω καρυοτύπους ανήκει/ουν σε νευρικό κύτταρο ενός άνδρα;  

A. Α μόνο  

B. Β μόνο  

Γ. C μόνο  

Δ. Κανένας  

E. Α και C  
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10. Σε ποια από τις πιο κάτω επιλογές αντιστοιχούν σωστά οι αριθμοί για τα 

γράμματα α , β, γ και δ που αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα; 

Οργανισμός Αριθμός 

χρωματοσωμάτων 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός 

χρωματοσωμάτων 

στα γεννητικά 

κύτταρα 

Αριθμός ζευγών 

στα σωματικά 

κύτταρα 

1 120 α 60 

2 64 32 β 

3 γ 23 23 

4 25 25 δ 

 

A.  α= 60,    β=32,    γ=23,   δ=25 

B.  α= 60,    β= 64,   γ=46,   δ=0 

Γ.  α=30,     β=32,    γ= 46,   δ=50 

Δ.  α=60,     β=32,    γ=46,    δ=0 

E.  α=120,   β=32,    γ=46,    δ=50 

 

11.Τα χρωματοσώματα συμμετέχουν τόσο στην Μίτωση όσο και στην Μείωση. Ποιο 

από τα ακόλουθα δεν ισχύει για τη Μείωση; 

  Α. Δημιουργεί απλοειδή θυγατρικά κύτταρα.  

  Β. Περιορίζεται στη δημιουργία γεννητικών κυττάρων. 

  Γ. Η ποικιλομορφία οφείλεται στη 2η πυρηνική διαίρεση της Μείωσης.  

  Δ. Οι αδελφές χρωματίδες χωρίζονται στη 2η πυρηνική διαίρεση. 

  E. Αρχίζει από ένα διπλοειδές σωματικό κύτταρο. 

 

12. Κατά την Μετάφαση Μίτωσης ή Μείωσης τα χρωματοσώματα του κυττάρου:  

    Α. Διπλασιάζονται. 

    Β. Ευθυγραμμίζονται στο μέσο του κυττάρου.  

    Γ. Κινούνται προς τους πόλους.  

    Δ. Δεν είναι ορατά στο οπτικό μικροσκόπιο. 

    Ε. Βρίσκονται μέσα στον πυρήνα. 
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13. Τα κεντρομερίδια απώτερο σκοπό έχουν:  

       Α. Να ενώσουν τα δύο κεντροσωμάτια. 

       Β. Να σπρώξουν τα χρωματοσώματα στο άκρο του κυττάρου. 

       Γ. Να ελέγξουν την ευθυγράμμιση των χρωματοσωμάτων στην Μετάφαση.   

       Δ. Να βοηθήσουν στην συσπείρωση των χρωματοσωμάτων. 

       Ε. Να ενώσουν τις αδελφές χρωματίδες.  

 

 

14. Ποια σειρά σταδίων είναι η σωστή για τη Μείωση II; 

        Α.  Τελόφαση II,    Πρόφαση II,    Μετάφαση II,   Ανάφαση II 

        Β.  Πρόφαση II,     Μετάφαση I,    Ανάφαση II,    Τελόφαση II 

        Γ.  Ανάφαση II,      Πρόφαση II,    Μετάφαση II,  Τελόφαση II 

        Δ.  Πρόφαση II,     Μετάφαση II,   Ανάφαση II,    Τελόφαση II  

        Ε.  Τελόφαση II,    Μετάφαση II,   Ανάφαση II,    Πρόφαση II 

 

15. Να αναγνωρίσετε στην πιο κάτω εικόνα το στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης. 

 

           A. Τελόφαση     

           B. Τελόφαση I 

           Γ. Τελόφαση II 

           Δ. Ανάφαση  I  

E. Ανάφαση  II  
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16.Ένας άνθρωπος παρουσιάζει στον καρυότυπό του 47 χρωματοσώματα. Οι 

επιστήμονες στο ΙΝΓΚ είδαν ότι υπήρχε ένα επιπλέον φυλετικό χρωματόσωμα. Πόσα 

αυτοσωματικά χρωματοσώματα έχει ο άνθρωπος αυτός σε κάθε κύτταρο;  

 

Α. 2n 

Β. 22 

Γ. 44  

Δ. 46 

Ε. 47 

 

17. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕ συμβαίνει ούτε στη Μίτωση ούτε στη Μείωση. 

            Α. Τα διπλασιασμένα χρωματοσώματα θα διαχωριστούν σε αδελφές χρωματίδες. 

Β. Τα ομόλογα χρωματοσώματα διαχωρίζονται. 

Γ. Η πυρηνική μεμβράνη διαλύεται.  

Δ. Το γενετικό υλικό διπλασιάζεται. 

Ε. Το γενετικό υλικό χωρίζεται ακριβοδίκαια στα θυγατρικά κύτταρα.  

 

18. Σε ποια πρόταση ΔΕ δηλώνεται η σημασία της Μίτωσης στους ευκαρυωτικούς 

πολυκύτταρους και μονοκύτταρους οργανισμούς.  

 

Α. ο υγιής έφηβος τη νέα σχολική χρονιά θα έχει αναπτυχθεί. 

Β. κάποια θυγατρικά κύτταρα θα έχουν διαφοροποιηθεί.  

Γ. οι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί  αναπαράγονται. 

Δ. το ζυγωτό διαιρείται για να δημιουργηθεί νέος οργανισμός. 

Ε. τα σπασμένα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων διορθώνονται. 

 

19. Ο λόγος που δημιουργούνται διαφορετικοί γαμέτες σε κάθε μειωτική διαίρεση 

οφείλεται στις: 

            Α. Πρόφαση Ι και Πρόφαση ΙΙ 

            Β. Ανάφαση ΙΙ και Τελόφαση ΙΙ  

            Γ. Πρόφαση Ι και Μετάφαση Ι  

Δ. Ανάφαση Ι και Τελόφαση Ι 

Ε. Μετάφαση Ι και Ανάφαση Ι 
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20. Επιλέξετε την πρόταση που δεν είναι σωστή και για τη Μείωση και για τη Μίτωση. 

 

Α. η κυτταρική διαίρεση αρχίζει με κύτταρο 2n. 

            Β. ο διπλασιασμός του περιεχομένου του κυττάρου προηγείται των δύο κυτταρικών   

     διαιρέσεων. 

Γ. στην Τελόφαση της Μίτωσης και στην Τελόφαση της Μείωσης ΙΙ δημιουργούνται  

    δύο πυρήνες ανά κύτταρο. 

Δ. τα θυγατρικά κύτταρα είναι απλοειδή.   

Ε. στην Πρόφαση ο πυρήνας εξαφανίζεται. 

    

21. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ένα μόριο που αποτελείται από δύο 

υπομονάδες του DNA. Η χημική ομάδα με την ένδειξη Ι υποδηλώνει:  

  

           Α. Σάκχαρο πεντόζης  

           Β. Αζωτούχα βάση  

           Γ. Φωσφορική ομάδα 

           Δ. Αμινοξύ.  

           E. Δεσμό Υδρογόνου 

 

  22. Ποιες χημικές ενώσεις συνδέονται  με δεσμούς υδρογόνου σε ένα  

μόριο DΝΑ;  

Α. Αζωτούχα βάση με αζωτούχα βάση. 

Β. Φωσφορική ομάδα με σάκχαρο πεντόζης.  

Γ. Αζωτούχα βάση με σάκχαρο πεντόζης.  

Δ. Σάκχαρο πεντόζης με αζωτούχα βάση.  

  Ε. Φωσφορική ομάδα με αζωτούχα βάση. 
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23. Ποιες είναι οι επαναλαμβανόμενες υπομονάδες του μορίου που απεικονίζεται στη 

διπλανή εικόνα; 

  

Α. Μονοσακχαρίτες  

 Β. Λιπαρά οξέα 

 Γ. Νουκλεοτίδια  

 Δ. Αμινοξέα  

 Ε. Φωσφορολιπίδια 

 

 

24. Ποια είναι η περιεκτικότητα (%) σε Θυμίνη (Τ ) ενός δίκλωνου μορίου DNA αν η μια 

από τις δυο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες περιέχει 20% Αδενίνη (Α), 30% Γουανίνη (G) 

και 40% Κυτοσίνη (C); 

 

Α. 10 %  

Β. 15 %  

Γ. 20 %  

Δ. 30 %.  

            Ε.    40 % 

25. Στη διπλανή εικόνα απεικονίζονται 

τρία είδη έμμορφων συστατικών του 

ανθρωπίνου αίματος δύο εκ των οποίων 

είναι απύρηνα. Ποιο ή ποια από τα τρία 

είδη έμμορφων συστατικών πρέπει να 

επιλέξει ένας μοριακός βιολόγος για να 

αναλύσει το ανθρώπινο DNA; 

Ι. τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

ΙΙ. τα λευκά αιμοσφαίρια 

ΙΙ. τα αιμοπετάλια 

 

Α. Μόνο το Ι 

Β. Μόνο το ΙΙ 

Γ. Μόνο το ΙΙ 

Δ. Το Ι και το ΙΙ 

Ε. Το Ι, το ΙΙ και το ΙΙΙ 



11 
 

26. Σε ποια οργανίδια ενός κυττάρου μπορώ να βρω DNA: 

i.Χλωροπλάστες 

ii.Μιτοχόνδρια 

iii.Ριβοσώματα 

iv.Κεντροσωμάτιο 

v.Πυρήνας 

 

Α. i και ii 

Β. iii και v 

Γ. i, ii και v 

Δ. ii και v 

E. v 

 

27. Aυτό που προκαλεί την πολυπλοκότητα του μορίου του DNA είναι: 

Α. Οι δεσμοί υδρογόνου. 

Β. Η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων. 

Γ. Η θέση του φωσφορικού οξέος. 

Δ. Το είδος του σακχάρου. 

Ε. Οι δεσμοί που συναντούμε σε ένα νουκλεοτίδιο. 

 

28. Κατά τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής το κύτταρο: 

Α. Κατασκευάζει πρωτεΐνες. 

Β. Διπλασιάζει το DNA του. 

Γ. Παράγει ενέργεια. 

Δ. Σχηματίζει χρωματοσώματα. 

Ε. Αυξάνεται σε μέγεθος. 
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29. Κυτταρική διαίρεση πραγματοποιείται: 

Α. Από τα σωματικά κύτταρα.  

Β. Μόνο από τους ώριμους γαμέτες. 

Γ. Από τα σωματικά κύτταρα και τους ώριμους γαμέτες. 

Δ. Μόνο από τα βλαστοκύτταρα. 

Ε. Μόνο από τα διαφοροποιημένα κύτταρα. 

 

30. Ένα νημάτιο χρωματίνης περιέχει: 

Α. Μόνο ένα γονίδιο. 

Β. Πολλά γονίδια. 

Γ. Ένα ζεύγος γονιδίων. 

Δ. Ένα ζεύγος αλληλόμορφων γονιδίων. 

Ε. Κανένα γονίδιο. 

 

31. Ο Mendel: 

Α. Εξέταζε σε κάθε πείραμα του το σύνολο των ιδιοτήτων του μοσχομπίζελου. 

Β. Ξεκινούσε τις διασταυρώσεις χρησιμοποιώντας αμιγή στελέχη ως προς τις 

ιδιότητες που μελετούσε κάθε φορά.   

Γ. Χρησιμοποιούσε αποκλειστικά την αυτογονιμοποίηση στις έρευνες του. 

Δ. Μελετούσε ταυτόχρονα τις επτά ιδιότητες του μοσχομπίζελου. 

Ε. Περιέγραψε για κάθε χαρακτήρα τον τρόπο κληρονόμησης μη αλληλόμορφων γονιδίων. 

 

32. Ποιοι είναι οι πιθανοί φαινότυποι που μπορεί να παρατηρηθούν όταν 

διασταυρώνονται δύο φυτά μπιζελιάς με μωβ χρώμα στο άνθος;  

 

A. Όλα τα φυτά θα έχουν λευκό χρώμα στο άνθος. 

Β. Τα μισά φυτά θα έχουν λευκό χρώμα στο άνθος και τα άλλα μισά μωβ χρώμα. 

Γ. Το 25% των φυτών θα έχει λευκό χρώμα στο άνθος και το 75% μωβ χρώμα.  

Δ. Το 25% των φυτών θα έχει μώβ χρώμα στο άνθος και το 75% λευκό χρώμα. 

Ε. Κανένα από τα πιο πάνω είναι σωστά. 
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33. Στα πειράματα του Mendel ως προς τον τρόπο κληρονόμησης του χρώματος 

του άνθους, όλα τα άτομα τις F1 γενεάς χαρακτηρίζονται ως ετερόζυγα άτομα για το 

χαρακτήρα που εξετάζουμε, γιατί: 

Α. Όλοι οι απόγονοι εμφανίζουν το ίδιο χρώμα άνθους. 

Β. Οι απόγονοι διέθεταν για τη συγκεκριμένη ιδιότητα ένα αλληλόμορφο από τον 

ένα γονέα και ένα από τον άλλο και τα δύο αλληλόμορφα ήταν διαφορετικά.    

Γ. Οι απόγονοι εμφανίζουν και τις δύο μορφές του χρώματος του άνθους. 

Δ. Οι απόγονοι προήλθαν από τεχνητή γονιμοποίηση.. 

Ε. Τα άτομα της πατρικής γενεάς ήταν και αυτά ετερόζυγα για το χαρακτήρα που 

εξετάζουμε. 

 

34. Η πιο κάτω εικόνα δείχνει σχηματικά ένα άνθος. 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω δηλώσεις: 

i.  το άνθος είναι αρσενικό. 

ii. το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. 

iii. το άνθος είναι θηλυκό. 

iv. στο άνθος που φαίνεται στο σχήμα μπορεί να γίνει διασταυρωτή επικονίαση. 

v. στο άνθος που φαίνεται στο σχήμα μπορεί να γίνει αυτεπικονίαση. 

A. Μόνο το i και iv είναι σωστά. 

Β. Μόνο το ii και iv είναι σωστά. 

Γ. Μόνο το ii , iv και v είναι σωστά.  

Δ. Μόνο το ii και v είναι σωστά. 

Ε. Μόνο το i και v είναι σωστά. 
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35. Στο φαινότυπο των απογόνων μιας διασταύρωσης σε φυτά μπιζελιάς, το 75% 

είναι ψηλά φυτά και το 25% χαμηλά φυτά. Αυτό δείχνει: 

 

Α. Ότι έχουν διασταυρωθεί δύο ομόζυγα άτομα. 

Β. Ότι έχει διασταυρωθεί ένα ετερόζυγο με ένα ομόζυγο άτομο για το υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο γονίδιο. 

Γ. Ότι έχει διασταυρωθεί ένα ετερόζυγο με ένα ομόζυγο άτομο για το επικρατές 

αλληλόμορφο γονίδιο. 

Δ. Ότι η σχέση μεταξύ των αλληλόμορφων γονίδιων είναι επικρατούς – 

υπολειπόμενου και οι δύο γονείς ήταν ετερόζυγοι.    

Ε. Ότι οι απόγονοι είναι ομοιόμορφοι μεταξύ τους. 

 

 

36. Η πιο κάτω εικόνα δείχνει τη διασταύρωση ενός αρσενικού σκύλου μαύρου 

τριχώματος με ένα θηλυκό σκύλο άσπρου τριχώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Τα άτομα στην πατρική γενεά είναι ετερόζυγα. 

Β. Στη πρώτη θυγατρική γενεά το γονίδιο για λευκό τρίχωμα εξαφανίστηκε. 

Γ. Τα αποτελέσματα της διασταύρωσης στην F1 εξηγούνται με τον δεύτερο νόμο του 

Mendel. 

Δ. Τα αποτελέσματα της διασταύρωσης στην F2 εξηγούνται με τον δεύτερο νόμο του 

Mendel.   

Ε. Ο χαρακτήρας μαύρο χρώμα τριχώματος ελέγχεται από υπολειπόμενο γονίδιο. 
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37. Από τη διασταύρωση ετερόζυγου φυτού με μωβ χρώμα άνθους, με ένα άλλο φυτό 

με λευκό χρώμα άνθους, προκύπτουν στην F1 φυτά που: 

A. Όλα έχουν μωβ χρώμα στο άνθος 

Β. Το 75% των φυτών έχουν μωβ χρώμα στο άνθος και 25% λευκό χρώμα.  

Γ. Το 75% των φυτών έχουν λευκό χρώμα στο άνθος και 25% μωβ χρώμα.  

Δ. Όλα έχουν λευκό χρώμα στο άνθος. 

Ε. Το 50% των φυτών έχουν μωβ χρώμα στο άνθος και 50% λευκό χρώμα.   

38. Τα πειραματικά αποτελέσματα του Mendel με το μοσχομπίζελο ως μοντέλο για τη 

μελέτη της κληρονομικότητας θεωρούνται μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων ως 

Νόμοι γιατί: 

 Α. Πραγματοποίησε τα πειράματα του μια φορά και πήρε έγκυρα αποτελέσματα.  

 Β .Τα αποτελέσματα του δεν ήταν πάντα σταθερά επαναλαμβανόμενα. 

 Γ. Πραγματοποίησε τα πειράματα του πολλές φορές και έπαιρνε κάθε φορά διαφορετικό 

     Αποτέλεσμα. 

 Δ. Τα πειραματικά αποτελέσματα του ήταν πάντα σταθερά επαναλαμβανόμενα όσες φορές 

     μελετούσε τον τρόπο κληρονόμησης ενός χαρακτήρα.    

 Ε.  Κανένα από τα πιο πάνω δεν ισχύει. 

 

39. Ο Μέντελ εξήγησε τους βασικούς νόμους της κληρονομικότητας: 

 

A. με μικροσκοπική παρατήρηση των χρωματοσωμάτων. 

Β. με στατιστική μαθηματική ανάλυση των απογόνων στο μοσχομπίζελο.   

Γ.  με διασταυρώσεις χρησιμοποιώντας έντομα που μετέφεραν γυρεόκοκκους. 

Δ. με μικροσκοπική παρατήρηση των γονιδίων. 

Ε.  γνωρίζοντας ότι τα γονίδια είναι οι κληρονομικές μονάδες που μεταβιβάζονται από γενιά 

σε γενιά. 

40. Κάθε γαμέτης φέρει για κάθε χαρακτήρα: 

 

A. Μόνο ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο. 

Β. Μόνο ένα επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο. 

Γ. Μόνο ένα από τα δύο αλληλόμορφα γονίδια.    

Δ. Ένα επικρατές και ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο. 

Ε. Δύο επικρατή ή δύο υπολειπόμενα αλληλόμορφα γονίδια. 
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41. Η επικονίαση είναι: 

A. Η μεταφορά της γύρης στο στίγμα του υπέρου. 

B. Η μεταφορά του ωαρίου στους ανθήρες του φυτού.  

Γ. Η ένωση γύρης και ωαρίου. 

Δ. Η άνθηση του φυτού. 

E. Η φύτρωση του φυτού. 

42. Ποιος από τους πιο κάτω λόγους δεν ισχύει για την επιλογή της μπιζελιάς από 

τον Μέντελ ως πειραματικό οργανισμό; 

A. Εύκολη τεχνητή γονιμοποίηση. 

B. Παραγωγή λίγων σπερμάτων. 

Γ. Φτηνή και εύκολη καλλιέργεια. 

Δ. Διακριτά χαρακτηριστικά. 

E. Δύο μορφές για κάθε χαρακτηριστικό. 

43. Αμιγές ονομάζουμε ένα άτομο όταν: 

A. είναι ετερόζυγο για ένα χαρακτηριστικό.  

B. φέρει τουλάχιστον δύο διαφορετικά γονίδια για ένα χαρακτηριστικό. 

Γ. είναι ομόζυγο για ένα χαρακτηριστικό.  

Δ. είναι αρσενικό άτομο. 

E.είναι προϊόν μόνο αυτεπικονίασης. 

44. Για την έκφραση κάθε χαρακτήρα μας είναι υπεύθυνα τουλάχιστον:  

Α. 2 γονίδια 

B. 4 γονίδια 

Γ. 1 γονίδια 

Δ. 0 γονίδια 

E. 3 γονίδια 
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Ερωτήσεις 45-46 

Φυτό με κίτρινο χρώμα καρπού διασταυρώνεται με φυτό με πράσινο χρώμα καρπού και το 

50% των απογόνων έχουν πράσινο χρώμα. 

45. Το άτομο με  κίτρινο λουλουδιών ήταν: 

A. Ομόζυγο 

B. Ομόλογο 

Γ. Ετερόζυγο 

Δ. Αμιγές 

E. Αλληλόμορφο 

 

46. Το γονίδιο για το κίτρινο χρώμα είναι: 

A. Επικρατές 

B. Αλληλόμορφο 

Γ. Υπολειπόμενο 

Δ. Αμιγές 

E. Ομόλογο 

 

47. Το γονίδιο R ευθύνεται για το στρογγυλό σχήμα σπόρου στο μπιζέλι ενώ το 

γονίδιο r για το ρυτιδωμένο. Ένα άτομο με στρογγυλούς σπόρους μπορεί να έχει 

γονότυπο: 

Α. RR ή Rr 

Β. RR 

Γ. rr 

Δ. Rr 

E. rr  ή Rr 
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48. Γονίδιο είναι: 

A. Ένα μικρό τμήμα DNA. 

B. Ένα μικρό τμήμα RNA. 

Γ. Ένα χρωματόσωμα. 

Δ. Οργανίδιο του κυττάρου. 

E. Είδος πρωτεΐνης. 

 

49. Αλληλόμορφα γονίδια είναι: 

Α. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τον ίδιο χαρακτήρα και βρίσκονται σε διαφορετικές 

θέσεις σε ομόλογα χρωματοσώματα. 

Β. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τον ίδιο χαρακτήρα και βρίσκονται σε αντίστοιχες 

θέσεις σε ομόλογα χρωματοσώματα. 

Γ. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για διαφορετικούς χαρακτήρες. 

Δ. Τα γονίδια που βρίσκονται στα φυλετικά χρωματοσώματα. 

E. Τα γονίδια που βρίσκονται σε ζεύγος ομολόγων χρωματοσωμάτων. 

 

50. Σε ένα κύτταρο ενός ανθρώπου υπάρχει μόνο ένα γονίδιο αυτοσωματικού 

χρωματοσώματος που είναι υπεύθυνο για την κατασκευή μιας πρωτεΐνης. Το κύτταρο 

αυτό είναι: 

Α. Μυϊκό κύτταρο 

Β. Ερυθρό αιμοσφαίριο 

Γ. Νευρικό κύτταρο 

Δ. Σπερματοζωάριο 

E. Επιθηλιακό κύτταρο 

 

- ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ- 
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