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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

19Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(CΒΟ) 

33Η 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
(ΙΒΟ) 

 

 

Β΄ ΦΑΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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 

Το πιο κάτω σχήμα απεικονίζει τον ομοιοστατικό μηχανισμό ρύθμισης του pH του αίματος, μετά 

από ένα ερέθισμα το οποίο οδηγεί σε μείωση του pH του αίματος.  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Να επιλέξετε ποια γραμμή από τους επόμενους συνδυασμούς δίνει τις ορθές ενδείξεις: 

Στήλη Χ Ψ Ζ Ω 

A Χημειοϋποδοχείς 

εγκεφαλικό στέλεχος 

Αναπνευστικό 

κέντρο  

Νεφροί Αύξηση όγκου 

ούρων 

B Τάσεοϋποδοχείς 

εγκεφαλικό στέλεχος 

Κέντρο 

ιοντορύθμισης 

Νεφροί Αύξηση όγκου 

ούρων 

C Τάσεοϋποδοχείς 

υποθάλαμο 

Αναπνευστικό 

κέντρο 

Νεφροί Αύξηση όγκου 

ούρων 

D Χημειοϋποδοχείς  

υποθάλαμο 

Κέντρο 

ιοντορύθμισης 

Αναπνευστικοί 

μύες 

Έντονη 

συστολή 

Ε Χημειουποδοχείς 

εγκεφαλικό στέλεχος 

Αναπνευστικό 

κέντρο 

Αναπνευστικοί 

μύες 

Έντονη 

συστολή 
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Ερώτηση 2 

Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει διαγραμματικά τον τόπο παραγωγής και τη δράση,                                      

της αντιδιουρητικής ορμόνης και της αλδοστερόνης. 

 

 

 

 

 

 

 

Να επιλέξετε ποια γραμμή από τους πιο κάτω συνδυασμούς δίνει τις ορθές ενδείξεις: 

Στήλη Α Β Χ Ψ 

A Υποθάλαμος Φλοιός 

επινεφριδίων 

Αθροιστικά  

σωληνάρια 

Απομακρυσμένο 

σπειροειδές τμήμα 

B Υποθάλαμος Φλοιός 

επινεφριδίων 

Απομακρυσμένο 

σπειροειδές τμήμα 

Αθροιστικά 

σωληνάρια 

C Αδενοϋπόφυση Φλοιός 

επινεφριδίων 

Αθροιστικά  

σωληνάρια 

Απομακρυσμένο 

σπειροειδές τμήμα 

D Υποθάλαμος  

 

Μυελός 

επινεφριδίων 

Απομακρυσμένο 

σπειροειδές τμήμα 

Αθροιστικά 

σωληνάρια 

Ε Αδενοϋπόφυση Μυελός 

επινεφριδίων 

Απομακρυσμένο 

σπειροειδές τμήμα 

Αθροιστικά 

σωληνάρια 
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Ερωτήσεις 3-4 

Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει ένα ανθρώπινο νεφρώνα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 3 

Να επιλέξετε ποια γραμμή από τους πιο κάτω συνδυασμούς δίνει τις ορθές ενδείξεις: 

Στήλη 1 2  Περιοχή Χ Περιοχή Ψ 

A Απαγωγό 

αρτηρίδιο 

Προσαγωγό 

φλεβίδιο 

Μυελός   Φλοιός 

B Απαγωγό 

φλεβίδιο 

Προσαγωγό 

αρτηρίδιο 

Φλοιός Επινεφρίδιο 

C Απαγωγό 

αρτηρίδιο 

Προσαγωγό 

φλεβίδιο 

Φλοιός Μυελός 

D Απαγωγό 

αρτηρίδιο 

Προσαγωγό 

αρτηρίδιο  

Φλοιός Μυελός 

Ε Απαγωγό 

φλεβίδιο 

Προσαγωγό 

φλεβίδιο 

Μυελός Φλοιός 
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Ερώτηση 4 

Οι πιο κάτω προτάσεις αναφέρονται στα αγγεία που συμβολίζουν οι ενδείξεις 1 και 2 του πιο 

πάνω σχήματος.  

Ι. Το αγγείο 1 έχει περισσότερα αιμοπετάλια ανά mm3 αίματος σε σχέση με το αγγείο 2 

ΙΙ. Το αγγείο 1 έχει λιγότερες πρωτεΐνες ανά mm3 αίματος σε σχέση με το αγγείο 2 

ΙΙΙ. Το αγγείο 1 έχει μικρότερη πίεση αίματος σε σχέση με το αγγείο 2 

IV. Το αγγείο 1 έχει λιγότερη κρεατινίνη ανά κυβικό mm3 αίματος σε σχέση με το αγγείο 2 

Ισχύουν: 

A.  Μόνο το Ι 

B.  Μόνο τα Ι και ΙΙ 

C.  Μόνο τα ΙΙ και ΙΙΙ 

D.  Μόνο τα ΙI και IV 

E.  Μόνο τα Ι, ΙΙΙ και IV. 

 

Ερώτηση 5 

Οι πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων στα ούρα 

τριών ατόμων. Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις. 

 

Ι. Το άτομο 1 είναι ασθενής και το σημείο παθολογίας του βρίσκεται στο αγγειώδες 

σπείραμα 

ΙΙ. Το άτομο 2 είναι ασθενής και το σημείο παθολογίας του βρίσκεται στο εγγύς σπειροειδές 

τμήμα   

ΙΙΙ. Το άτομο 3 είναι ασθενής και το σημείο παθολογίας του βρίσκεται στο απομακρυσμένο 

σπειροειδές τμήμα   

IV. Το άτομο 2 είναι ασθενής και το σημείο παθολογίας του βρίσκεται στη κάψα του 

Bowman 

Ισχύουν:   

Άτομο Γλυκόζη Ουρία Κρεατίνη Αμινοξέα Πρωτεΐνες 

1 0 10mg/ml 5mg/ml 0 15mg/ml 

2 2mg/ml 10mg/ml 5mg/ml 8mg/ml 0 

3 0 10 mg/ml 5mg/ml 0 0 
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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, ΙΙ και IV. 

 

Ερώτηση 6 

Στα διάμεσα κύτταρα των όρχεων ενός άνδρα μπορεί να συναντήσουμε υποδοχείς για: 

A.  Ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη, Θυροξίνη, Φλοιοτρόπο ορμόνη 

B.  Ωχρινοτρόπο ορμόνη, Θυροξίνη, Φλοιοτρόπο ορμόνη 

C.  Ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη, Γλυκαγόνη, Φλοιοτρόπο ορμόνη  

D.  Ωχρινοτρόπο ορμόνη και Θυροξίνη 

E.  Ωχρινοτρόπο ορμόνη και Αυξητική ορμόνη 

 

Ερώτηση 7 

Οι πιο κάτω προτάσεις αναφέρονται στη σύσταση και δράση των ορμονών: 

Ι. Οι λιποδιαλυτές ορμόνες εισέρχονται μόνο στα κύτταρα στόχους 

ΙΙ. Οι περισσότερες ορμόνες παράγονται από επιθηλιακά κύτταρα  

ΙΙΙ. Όλες οι ορμόνες μπορούν να ανιχνευθούν στα ούρα 

IV. Όλες οι ορμόνες περιέχουν στη δομή τους τουλάχιστον μια καρβοξυλομάδα 

A.  Μόνο το Ι 

B.  Μόνο το Ι και ΙΙ  

C.  Μόνο το ΙΙ 

D.  Μόνο τα ΙΙ και IΙΙ 

E.  Μόνο τα Ι, ΙΙΙ και IV. 
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Ερώτηση 8 

Ποια/ες από τις επόμενες δηλώσεις ισχύει για τη νορ-επινεφρίνη (νορ-αδρεναλίνη); 

I. Είναι νευροδιαβιβαστής 

II. Είναι ορμόνη 

III. Είναι αμίνη 

IV. Είναι στεροειδής ουσία 

Α.  Μόνο το Ι 

Β.  Ι και ΙΙ 

C.  Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

D.  Ι, ΙΙ και ΙV 

Ε.  Kανένα από τα πιο πάνω 

 

Ερώτηση 9 

Ο Robert Pershing Wadlow, γνωστός και ως ο γίγαντας του Άλτον ή ο γίγαντας του Ιλλινόις, ήταν 

ο ψηλότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, σύμφωνα με αδιάσειστα στοιχεία, με ύψος 2,72. Πέθανε 

το 1940 σε ηλικία 22 χρόνων, λόγω όγκου/νεοπλασίας που είχε:  

Α.  στο θυρεοειδή 

Β.  στο φλοιό των επινεφριδίων 

C.  στο μυελό των επινεφριδίων 

D.  στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης 

Ε.  οπίσθιο λοβό της υπόφυσης 

 

Ερώτηση 10 

Ποια από τις πιο κάτω ορμόνες αυξάνει την ικανότητα των γραμμωτών μυών να χρησιμοποιούν 

τη γλυκόζη ως αναπνευστικό υπόστρωμα  

A.  Θυρεοειδοτρόπος 

B.  Θυροξίνη 

C.  Αυξητική 

D.  Ινσουλίνη 

E.  Αλδοστερόνη 
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Ερώτηση 11 

Οι οδηγοί πρέπει να αντιδρούν γρήγορα για 

να αποφύγουν τυχόν ατυχήματα. Ένας 

οδηγός φθάνει στα φώτα τροχαίας και βλέπει 

τη διπλανή αλλαγή και αμέσως πατά φρένο 

Η πιο πάνω αντίδραση είναι δημιουργείται 

ως εξής: 

Α.  Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν το 

μήνυμα στους ενδιάμεσους νευρώνες, οι ενδιάμεσοι στον νωτιαίο μυελό, ο νωτιαίος μυελός στους 

κινητικούς νευρώνες και ο οδηγός αντιδρά. 

Β.  Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν το μήνυμα στους ενδιάμεσους νευρώνες, οι ενδιάμεσοι στους 

κινητικούς και ο οργανισμός αντιδρά. 

C. Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν το μήνυμα στους ενδιάμεσους νευρώνες, οι ενδιάμεσοι 

νευρώνες στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος στέλνει την απάντηση στους ενδιάμεσους νευρώνες και οι 

ενδιάμεσοι στους κινητικούς νευρώνες και ο οργανισμός αντιδρά. 

D.  Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν το μήνυμα στους κινητικούς νευρώνες και ο οδηγός αντιδρά. 

Ε.  Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν το μήνυμα στον νωτιαίο μυελό, ο νωτιαίος μυελός στους 

κινητικούς νευρώνες και ο οδηγός αντιδρά. 

 

 

Ερώτηση 12 

Το αντανακλαστικό τόξο για να υπάρξει αντίδραση πρέπει πρώτα να εντοπίσει κάποια αλλαγή. 

Η αλλαγή αυτή ανιχνεύεται από εξειδικευμένα κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι: 

 

Α. Κινητικοί νευρώνες 

Β. Αισθητικοί νευρώνες 

C. Ερεθιστικά κύτταρα 

D. Υποδοχείς 

Ε. Αντανακλαστικά κύτταρα 
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Ερώτηση 13 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία δυναμικού ενέργειας είναι η ύπαρξη διαφοράς στις 

συγκεντρώσεις των ιόντων εκατέρωθεν της  κυτταρικής μεμβράνης των νευρώνων. Τι από τα πιο 

κάτω αναμένουμε να συμβεί εάν μειωθεί η συγκέντρωση των ιόντων Na+ κατά 50% στο 

εξωκυττάριο υγρό; 

A. Θα μειωθεί ο βαθμός εκπόλωσης της μεμβράνης. 

B. Θα αλλάξει η τιμή του κατώφλιου δυναμικού του νευρώνα. 

C. Θα σταματήσει η λειτουργία των αντλιών Na+ / K+ του νευρώνα. 

D. Θα σταματήσουν να δημιουργούνται δυναμικά ενέργειας. 

E. Θα μεταβληθεί η τιμή της υπερπολωτικής φάσης του νευρώνα. 

 

Ερώτηση 14 

Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας με δεδομένα για την ταχύτητα αγωγής της νευρικής ώσης σε 

εμμύελους και αμύελους νευράξονες διαφορετικών οργανισμών.  

Τύπος 

νευράξονα 

Διάμετρος 

νευράξονα (µm) 

Ταχύτητα αγωγής 

νευρικής ώσης (m/s) 
Οργανισμός 

Εμμύελος 4 25 Θηλαστικά  

Εμμύελος 10 30 Αμφίβια  

Εμμύελος 14 35 Αμφίβια  

Αμύελος 15 3 Θηλαστικά 

Αμύελος 1000 30 Σαλιγκάρια  

Ποιο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται με βάση τα πιο πάνω δεδομένα; 

A. Η ταχύτητα αγωγής της νευρικής ώσης είναι ανάλογη της διαμέτρου του νευράξονα. 

B. Η ποσότητα μυελίνης στους νευράξονες εξαρτάται από το είδος του οργανισμού. 

C. Η παρουσία μυελίνης εξοικονομεί χώρο για το νευρικό σύστημα χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία 

του στους οργανισμούς. 

D. H παρουσία μυελίνης είναι ο μοναδικός παράγοντας που επιδρά θετικά στην ταχύτητα αγωγής της 

νευρικής ώσης στους εμμύελους νευράξονες. 

E. Το νευρικό σύστημα των θηλαστικών έχει περισσότερες ομοιότητες με το αντίστοιχο των σαλιγκαριών 

παρά με των αμφιβίων. 
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Ερώτηση 15 

Σε μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα οι αζωτούχες βάσεις ενώνονται στον __ άνθρακα της 

πεντόζης. 

Α.  5΄ 

Β.  4΄ 

C.  3΄ 

D.  2΄ 

Ε.  1΄ 

 

Ερώτηση 16 

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχουν __ κωδίκια που κωδικοποιούν αμινοξέα. 

Α.  21 

Β.  24 

C.  61 

D.  64 

Ε.  Κανένα από τα πιο πάνω 

 

Ερώτηση 17 

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις για το ανώριμο mRNA. Να επιλέξετε τη σωστή δήλωση. 

 

A. Στο πρόδρομο mRNA αντιπροσωπεύεται ολόκληρη η περιοχή του υποκινητή του γονιδίου. 

B. Στο πρόδρομο mRNA δεν αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές των εξωνίων και των εσωνίων. 

C. Στο πρόδρομο mRNA αντιπροσωπεύονται οι αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής. 

D. Στο πρόδρομο mRNA δεν αντιπροσωπεύεται το κωδίκιο λήξης. 

E. Το πρόδρομο mRNA εμφανίζεται τόσο στον πυρήνα όσο και στο κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτικών 

κυττάρων. 
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Ερώτηση 18 

Πιο κάτω δίνεται τμήμα του γενετικού υλικού του ιού HIV: 

UUU CAU CGU AGU AGC AAA 

Ποιο από τα πιο κάτω αποτελεί το προϊόν της καταλυτικής δράσης της αντίστροφης 

μεταγραφάσης με υπόστρωμα το πιο πάνω μόριο; 

A.  5’ AAA GTA GCA TCA TCG TTT 3’ 

B.  3’ AAA GTA GCA TCA TCG TTT 5’ 

C.  5’ AAA GTA GCA TCA TCG TTT 3’ 

     3’ TTT  CAT CGT AGT AGC AAA 5’ 

D.  3’ AAA GTA GCA TCA TCG TTT 5’ 

      5’ TTT  CAT CGT AGT AGC AAA 3’ 

E.  3’ AAA GUA GCA UCA UCG UUU 5’ 

 

Ερώτηση 19 

Μετά από ανάλυση δύο διαφορετικών, αλλά ίσου μεγέθους πυρηνικών εκχυλισμάτων DNA, του 

Ζ και W, βρέθηκε πως η αναλογία A+T/C+G των βάσεων τους είναι αντίστοιχα 0.8 και 0.2. Ποιο 

εκχύλισμα DNA θα μπορούσε να διαχωριστεί ευκολότερα όταν θερμανθεί, σε μονόκλωνες 

πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες; 

A. Το Z. 

B. Το W. 

C. Στον ίδιο βαθμό το Z και το W. 

D. Δεν χωρίζουν ποτέ οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του μορίου του DNA. 

E. Δεν σχετίζεται η αναλογία A+T/C+G των βάσεων με την σταθερότητα του μορίου.  
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Ερώτηση 20 

Η Constant Spring είναι μια παθολογική ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη. Η αλυσίδα α της 

αιμοσφαιρίνης αυτής αποτελείται από 172 αμινοξέα, ενώ η αλυσίδα α της φυσιολογικής 

αιμοσφαιρίνης αποτελείται από 141 αμινοξέα. Στην αιμοσφαιρίνη Constant Spring το 142ο 

αμινοξύ συνήθως είναι η γλουταμίνη, ενώ κάποιες παραλλαγές της έχουν στη θέση 142 σερίνη ή 

λυσίνη. Δεδομένου ότι γίνεται μία γονιδιακή μετάλλαξη, με τη χρήση του γενετικού κώδικα, να 

επιλέξετε τον τύπο της γονιδιακής μετάλλαξης που ευθύνεται για την εμφάνιση της 

συγκεκριμένης αιμοσφαιρίνης. 

 

A. Αντικατάσταση 

B. Προσθήκη 

C. Έλλειψη 

D. Προσθήκη ή Έλλειψη 

E. Αντιστροφή 
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Ερωτήσεις 21-22 

Πιο κάτω, με τους αριθμούς 1 ως 4 , απεικονίζονται τα χρωματοσώματα τεσσάρων 
σπερματοζωαρίων που προέκυψαν από μία μειωτική διαίρεση σε ένα άνδρα. 

 

 

Ερώτηση 21 

Ποια είναι η δομική χρωματοσωμική ανωμαλία που παρουσιάζει το άτομο στα σωματικά του 

κύτταρα; 

A. Έλλειψη. 

B. Διπλασιασμός. 

C. Έλλειψη και Διπλασιασμός. 

D. Αναστροφή. 

E. Αμοιβαία μεταφορά. 

 

Ερώτηση 22 

Να επιλέξετε το γαμέτη / γαμέτες, που θα μπορούσαν έπειτα από γονιμοποίηση να δώσουν 
οπωσδήποτε φυσιολογικό φαινότυπο στους απογόνους. 

A. Ο γαμέτης 1 μόνο. 

B. Ο γαμέτης 2 μόνο. 

C. Ο γαμέτης 3 μόνο. 

D. Οι γαμέτες 2 και 3. 

E. Ο γαμέτης 4 μόνο. 

 



15 
 

Ερώτηση 23 

Μετρήθηκε η διάρκεια ζωής εμβρύων ποντικιών για διαφορετικές τρισωμίες κατά την εμβρυική 
ανάπτυξη, όπως παρουσιάζεται στην πιο κάτω γραφική παράσταση. 

 

 

Να επιλέξετε την ορθή πρόταση που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της πιο πάνω γραφικής 
παράστασης. 

A. Όσο πιο μεγάλο σε μέγεθος ένα χρωματόσωμα, τόσο πιο νωρίς πεθαίνει το έμβρυο. 

B. Το χρωματόσωμα 19 είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από τα υπόλοιπα της γραφικής παράστασης. 

C. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα χρωματόσωμα, τόσα περισσότερα απαραίτητα γονίδια για τις πρώτες μέρες 
της ανάπτυξης περιέχει. 

D. Το χρωματόσωμα 12 πιθανόν να περιέχει πιο σημαντικά γονίδια για την ανάπτυξη του εμβρύου, σε 
σχέση με το χρωματόσωμα 13. 

E. Καμία από τις πιο πάνω προτάσεις δεν είναι ορθή με βάση τα δεδομένα της γραφικής παράστασης.  
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Ερωτήσεις 24-25 

Η ακαταλασία είναι μία σπάνια γενετική νόσος στην οποία οι πάσχοντες αδυνατούν να 

διασπάσουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Οξυζενέ), καθώς δεν παράγουν το ένζυμο καταλάση. 

Ως πάθηση ανακαλύφθηκε τυχαία το 1946 από τον Ιάπωνα ωτορινολαρυγγολόγο Takahara, που 

στην προσπάθεια του να αποστειρώσει ένα στοματικό έλκος με οξυζενέ, παρατήρησε ότι η πληγή 

της ασθενούς δεν άφριζε. Ένας γενετιστής στην προσπάθεια του να μελετήσει την 

κληρονομικότητα της νόσου και στα σκυλιά, έφτιαξε το πιο κάτω γενεαλογικό δέντρο. Στη 

συνέχεια διασταύρωσε μεταξύ τους το σκυλί 4 με το 5 και περίπου τα μισά κουταβάκια είχαν 

ακαταλασία.  

 

Ερώτηση 24 

Αν συμβολίσουμε το κανονικό γονίδιο με Η ενώ το παθολογικό με h τότε οι γονότυποι των 

σκυλιών 1, 2, 3, 4, 5 μπορεί να είναι αντίστοιχα: 

A.  XHY, XhY, XHXh, XHY, XhXh 

B.  XHY, XhY, XHXH, XHY, XhXh 

C.  XHY, XhY, XhXh, XHY, XhXh 

D.  Hh, hh, Hh, HH, hh 

E.  Hh, hh, Hh, Hh, hh  

 

Ερώτηση 25 

Τα σκυλιά 2 και 3 ξαναδιασταυρώνονται και αποκτούν ακόμη ένα κουταβάκι, μετά το σκυλί 5 του 

γενεαλογικού. Ποια είναι η πιθανότητα το κουταβάκι να είναι θηλυκό και να πάσχει από 

ακαταλασία; 

Α. 0 

B. 0.25 

C. 0.5 

D. 0.75 

E. 1 



17 
 

Ερωτήσεις 26-29 

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

οποία το ένα ζεύγος είναι φυλετικά χρωματοσώματα. Η κληρονομικότητα στη δροσόφιλα 

ακολουθεί τα πρότυπα του ανθρώπου. Ένα αλληλόμορφο γονίδιο που εμφανίζεται πιο συχνά ή 

καθορίζεται ως το φυσιολογικό, ονομάζεται αλληλόμορφο «άγριου τύπου» (Wild type). Για 

παράδειγμα οι άγριου τύπου δροσόφιλες έχουν μακριά φτερά και γκρίζο σώμα (τα οποία 

οφείλονται σε επικρατή γονίδια), ενώ άλλες δροσόφιλες, που απέκτησαν χαρακτηριστικά μετά 

από μεταλλάξεις στα άγριου τύπου γονίδια, έχουν κοντά φτερά και μαύρο σώμα (τα οποία 

οφείλονται σε υπολειπόμενα γονίδια). 

 

Ερώτηση 26 

Ένας γενετιστής διασταύρωσε δύο ετερόζυγες δροσόφιλες με μακριά φτερά και γκρίζο σώμα και 

μετά την εκκόλαψη πήρε 320 απογόνους. Ποιους πληθυσμούς από τους επόμενους πιθανόν να 

κατέγραψε στις παρατηρήσεις του;  

I. 80 απόγονοι θα έχουν μαύρο χρώμα. 

II. 60 απόγονοι θα έχουν μαύρο χρώμα και μακριά φτερά 

III. 240 απόγονοι θα έχουν μακριά φτερά 

IV. 180 απόγονοι θα έχουν γκρίζο σώμα και μακριά φτερά. 

 

Α. Ισχύει μόνο το Ι  

B. Ισχύει το Ι και ΙΙΙ 

C. Ισχύει μόνο το ΙΙ 

D. Ισχύει το ΙΙ και ΙV 

E. Ισχύουν τα I, II, III, IV 

 

Ερώτηση 27 

Από την προηγούμενη διασταύρωση των δύο ετερόζυγων δροσόφιλων καταγράφονται 

  ___  διαφορετικοί γονότυποι. 

Α. 4  

B. 6 

C. 9 

D. 12 

E. 16 
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Ερώτηση 28 

Ποια είναι η πιθανότητα ένας απόγονος της διασταύρωσης των δύο ετερόζυγων δροσόφιλων  να 

είναι ετερόζυγος και για τα δύο γονίδια;  

Α. 0 

B. 0.25 

C. 0.5 

D. 0.75 

E. 1 

 

Ερώτηση 29 

Μία μετάλλαξη σε μία άλλη γονιδιακή θέση στη δροσόφιλα, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

απογόνων με άσπρα μάτια. Οι δροσόφιλες άγριου τύπου έχουν κόκκινα μάτια. Ένας φοιτητής 

Βιολογίας στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας, διασταύρωσε μία δροσόφιλα με κόκκινα 

μάτια με μία δροσόφιλα με άσπρα μάτια.  Τα αποτελέσματα της διασταύρωσης φαίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Φαινότυπος Δροσόφιλας Αριθμός Απογόνων 

Θηλυκό με κόκκινα μάτια 37 

Αρσενικό με κόκκινα μάτια 0 

Θηλυκό με λευκά μάτια 0 

Αρσενικό με λευκά μάτια 34 

 

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις. Ορθές δηλώσεις είναι οι: 

I. Ο κόκκινος γονέας ήταν ομόζυγος  

II. Ο άσπρος γονέας ήταν ομόζυγος  

III. Ο άσπρος γονέας ήταν αρσενικός  

IV. Ο κόκκινος γονέας ήταν θηλυκός  

V. Ο άσπρος γονέας ήταν ετερόζυγος  

A.  I, III, V 

B.  I, IV, V 

C. Μόνο η ΙΙ  

D.  II, III, IV 

E.  II, III, V 
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Ερώτηση 30 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τέσσερα παραδείγματα κληρονομικότητας. 

Ι Ένας αιμορροφιλικός άνδρας αποκτά παιδιά με μη αιμορροφιλική γυναίκα. Όλοι 

τους οι γιοι είναι υγιείς. 

ΙΙ Δύο φυτά φασκόμηλου με μοβ άνθη επικονιάζονται. Οι απόγονοί τους είναι με 

αναλογία, 9 μοβ : 3 ροζ : 4 άσπρα 

ΙΙΙ Ένα κοντότριχο μαύρο ποντίκι διασταυρώνεται με ένα μακρότριχο καφέ ποντίκι. 

Όλοι τους οι απόγονοι είναι κοντότριχοι μαύροι ποντικοί. Όταν διασταυρωθεί ένας 

από τους απογόνους με τον μακρότριχο γονέα τότε αποκτούν απογόνους με την 

αναλογία, 1 κοντότριχο μαύρο : 1 μακρότριχο μαύρο : 1 κοντότριχο καφέ : 1 

μακρότριχο καφέ.  

ΙV Δύο σαλιγκάρια με μονόχρωμα κελύφη αποκτούν 35 σαλιγκάρια με μονόχρωμα 

κελύφη και 12 σαλιγκάρια με ρίγες στα κελύφη τους. 

 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται τέσσερις πιθανές εξηγήσεις για τα πιο πάνω                                    

παραδείγματα κληρονομικότητας. 

1 Ένα ζεύγος αλληλομόρφων σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα. Το ένα γονίδιο είναι 

επικρατές και το άλλο υπολειπόμενο 

2 Δύο ζεύγη γονιδίων για δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά σε δύο διαφορετικά 

ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων 

3 Ένα φυλοσύνδετο ζεύγος αλληλομόρφων. Το ένα γονίδιο είναι επικρατές και το 

άλλο υπολειπόμενο 

4 Δύο ζεύγη αλληλομόρφων που αλληλεπιδρούν επηρεάζοντας το ίδιο 

χαρακτηριστικό  

 

Η σωστή αντιστοίχιση παραδείγματος κληρονομικότητας – πιθανής εξήγησης καταγράφεται 

στην επιλογή: 

A.  I-1, II-3, III-4, IV-2 

B.  I-1, II-4, III-2, IV-3 

C.  I-2, II-1, III-3, IV-4 

D.  Ι-3, II-4, III-2, IV-1 

E.  I-3, II-4, III-1, IV-2 
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Ερώτηση 31 

Μία πριγκίπισσα υγιής αλλά βεβαρημένη κληρονομικά, αφού ο πατέρας της ήταν κυαμικός 

αιμορροφιλικός και δαλτωνικός, υποχρεώνεται να παντρευτεί ένα πρίγκηπα όπως τον πατέρα 

της, για να διατηρήσει το θρόνο. Δεδομένου ότι δεν γίνεται χιασματυπία, ποια δήλωση ισχύει 

από τις επόμενες. 

A.  Όλα τα παιδιά της θα είναι άρρωστα  

B.  Όλα τα παιδιά της θα είναι υγιή 

C.  Τα αγόρια της θα είναι υγιή αλλά τα κορίτσια της θα είναι ασθενή  

D.  Τα κορίτσια της θα είναι υγιή αλλά τα αγόρια της θα είναι ασθενή   

E.   Δεν ισχύει κανένα από τα προηγούμενα 

 

Ερώτηση 32 

Μία μητέρα φαινυλκετονουρική έχει ένα υγιή γιο και μία κόρη που πάσχει από φαινυλκετονουρία. 

Ο γονότυπος του πατέρα θα είναι:  

A. XΦY 

B.  XφY 

C.  ΦΦ 

D.  Φφ 

E.  φφ  

 

Ερώτηση 33 

Ποιος από τους επόμενους συνδυασμούς μπορεί να είναι φυσιολογικός γαμέτης, που προκύπτει 

με μείωση σε διπλοειδή κύτταρα; 

I. GgRr 

II. GRr 

III. Gr 

IV. GgR 

V. GRc 

A.  Μόνο το I 

B.  Το Ι και ΙΙΙ 

C.  Μόνο το ΙΙΙ 

D.  Το ΙΙΙ και V 

E.  Κανένα  
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Ερώτηση 34 

 Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις για διάφορες κατηγορίες των  Τ-λεμφοκυττάρων. Από αυτές 

ισχύουν: 

I. Είναι υπεύθυνα για την κυτταρική ανοσία 

II. Παράγονται στον θύμο αδένα 

III. Τα Τ-βοηθητικά εκκρίνουν προπερδίνη 

IV. Τα Τ-κατασταλτικά είναι υπεύθυνα για τα αυτοάνοσα νοσήματα 

A. Μόνο το I  

B.  I και ΙΙΙ 

C.  I, ΙΙΙ και IV 

D.  Μόνο το II  

E.  II, III και IV   

 

Ερώτηση 35 

Ένας ασθενής είναι αλλεργικός στην πενικιλίνη και τη στρεπτομικίνη. Ποιος είναι ο πιθανός 

λόγος που ανέπτυξε αλλεργία σε αυτά τα αντιβιοτικά; 

Α.  Το ανοσοποιητικό του σύστημα έχει αποδυναμωθεί από τη λοίμωξη και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. 

Β.  Το ανοσοποιητικό του σύστημα αναγνωρίζει τα αντιβιοτικά ως βακτήριο και αντιδρά σε αυτό 

παράγοντας ιντερφερόνες. 

C.  Το ανοσοποιητικό του σύστημα έχει ευαισθητοποιηθεί ήδη από τα αντιβιοτικά με αποτέλεσμα την 

παραγωγή ισταμίνης και η ισταμίνη προκαλεί την αντίδραση στον οργανισμό. 

D. Το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν έχει την ικανότητα να παράξει αντισώματα και για τον λόγο αυτό 

του προκαλεί αλλεργική αντίδραση. 

E.  Το ανοσοποιητικό του σύστημα ευαισθητοποιήθηκε από προηγούμενη έκθεση και παράγει 

μακροφάγα τα οποία φαγοκυτταρώνουν τα κύτταρα των ιστών του ατόμου. 

 

Ερώτηση 36 

Ποιο μέρος του αντισώματος συνδέεται με το αντιγόνο; 

A.  Οι ελαφριές αλυσίδες  

B.  Οι βαριές αλυσίδες 

C.  Οι δισουλφιδικοί δεσμοί 

D.  Ισχύουν τα Α και Β  

E.   Δεν ισχύει κανένα από τα πιο πάνω 
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Ερώτηση 37 

Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να φτιάξει εκατομμύρια διαφορετικά αντισώματα για εκατομμύρια 

διαφορετικά αντιγόνα επειδή: 

A.  Στα χρωματοσώματα μας υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικά γονίδια για αντισώματα  

B.  Τα γονίδια των αντισωμάτων υφίστανται τροποποίηση από τα αντιγόνα 

C.  Τα γονίδια υπεύθυνα για τα αντισώματα υφίστανται επίκτητες τροποποιήσεις λόγω σωματικών 

μεταλλάξεων. 

D.  Το σώμα μας έχει εκατομμύρια από διαφορετικά Τ-λεμφοκύτταρα. 

E.   Δεν ισχύει κανένα από τα πιο πάνω. 

 

Ερώτηση 38 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύει για τον κυτταρομεγαλοϊό: 

A.  Είναι ένας ρετροϊός  

B.  Προκαλεί πολύ σοβαρά συμπτώματα στους ενήλικες 

C.  Ανήκει στους ερπητοϊούς 

D.  Μεταδίδεται μόνο μέσω των σεξουαλικών επαφών 

E.   Δεν ισχύει καμία από τις προηγούμενες δηλώσεις 

 

Ερώτηση 39 

Στο διπλανό σχήμα παρουσιάζεται η 

συγκέντρωση των αντισωμάτων έπειτα 

από εμβολιασμό και από επακόλουθη 

μόλυνση από το αντίστοιχο παθογόνο. 

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις. 

Ι. Το εμβόλιο περιέχει αντιγόνο από το 

παθογόνο 

ΙΙ. Η παρουσίαση του αντιγόνου 

ενεργοποιεί τα Τ  βοηθητικά 

λεμφοκύτταρα.  

ΙΙΙ. Το αντιγόνο ενεργοποιεί τα 

πλασματοκύτταρα να παράξουν 

αντισώματα.    

V...H διαφορά στη συγκέντρωση των αντισωμάτων στις δύο περιπτώσεις οφείλεται στο ότι 

στη μόλυνση με το παθογόνο περισσότερα αντιγόνα εισέρχονται στον ξενιστή. 
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Από τις προηγούμενες δηλώσεις ισχύουν: 

Α.  Ι και ΙΙ 

Β.  Ι και ΙΙΙ 

C.  Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

D.  Μόνο το ΙΙ  

Ε.  ΙΙ και ΙΙΙ 

 

Ερώτηση 40 

Οι ιντερφερόνες παράγονται από: 

A.  Μακροφάγα  

B.  Κύτταρα μνήμης 

C.  Πλασματοκύτταρα 

D.  Ιούς οι οποίοι παρασιτούν σε κύτταρα ξενιστή. 

E.   Μολυσμένα κύτταρα με ιό 

 

Ερώτηση 41 

Οι βακτηριοφάγοι ή απλά φάγοι είναι ειδική κατηγορία ιών που προσβάλλουν βακτήρια. Η 

μελέτη τους έχει συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας. Λόγω της λιγότερο 

πολύπλοκης δομής και λειτουργίας τους, οι φάγοι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για τη μελέτη της 

γονιδιακής ρύθμισης. Μία από τις πυκνότερες φυσικές πηγές για τους φάγους -όπως και άλλους 

ιούς- είναι το θαλασσινό νερό καθώς το 70% περίπου των θαλάσσιων βακτηρίων είναι μολυσμένα 

από φάγους. Το ότι οι βακτηριοφάγοι είναι αδενοϊοί και όχι ρετροϊοί αποδείχτηκε με: 

 

Α.  Την παρουσία ραδιενεργού θείου από ένα βακτηριοφάγο σε ένα βακτήριο 

Β.  Την παρουσία ραδιενεργού φωσφόρου από ένα βακτήριο σε ένα φάγο 

C.  Ραδιενεργό φωσφόρο από έναν βακτηριοφάγο που προκάλεσε μετάλλαξη σε ένα βακτήριο 

D.  Την παρουσία ραδιενεργού φωσφόρου από ένα βακτηριοφάγο σε ένα βακτήριο 

Ε.  Την παρουσία ραδιενεργού θείου από ένα βακτήριο σε ένα βακτηριοφάγο.  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Ερώτηση 42 

Ο HPV (Human papilloma virus, ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων) μολύνει το δέρμα και τους 

βλεννογόνους των ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί  120 

υπότυποι του HPV που προσβάλουν τον άνθρωπο, από τους οποίους οι 40 είναι σεξουαλικά 

μεταδιδόμενοι. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η δράση του HPV όταν προσβάλλει το 

δέρμα. Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί σε μία λοίμωξη με 

HPV, ανιχνεύονται αντισώματα στο πλάσμα 6-12 μήνες μετά την αρχική μόλυνση.  

 

 

I. Εκφράζονται λιγότερες ιϊκές πρωτεΐνες στις κατώτερες στιβάδες της επιδερμίδας. 

II. Οι ιϊκές πρωτεΐνες που εκφράζονται στις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας 

αποβάλλονται γρήγορα από το δέρμα 

III. Τα προσβεβλημένα κύτταρα δεν γίνονται αντιγονοπαρουσιαστικά για αντιγόνα του HPV 

IV. Δεν ενεργοποιούνται τα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα. 

Από τις προηγούμενες δηλώσεις ισχύουν οι: 

Α.  Ι και ΙΙΙ 

Β.  ΙΙ και ΙΙΙ 

C.  Ι, ΙΙI και ΙV 

D.  II, III και IV  

Ε.  Όλες οι δηλώσεις είναι ορθές. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
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Ερώτηση 43 

Οι ιοί μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι: 

Α.  Τα πιο πρωτόγονα βακτήρια 

Β.  Τμήματα χρωματοσωμάτων 

C.  Τμήματα ζωικών κυττάρων 

D.  Πρωτεϊνοσωμάτια 

Ε.  Κανένα από τα πιο πάνω 

 

Ερώτηση 44 

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις για τον HIV. Από αυτές ισχύουν: 

Ι. Προσβάλλει τα Β λεμφοκύτταρα  

ΙΙ. Περιέχει το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση 

ΙΙΙ. Είναι ρετροϊός 

ΙV. Προκαλεί AIDS συνήθως 6 μήνες μετά την μόλυνση 

A. Μόνο το I και ΙΙ  

B.  I και ΙΙ και ΙΙΙ 

C.  Μόνο IΙ και ΙΙΙ 

D.  Μόνο το II και ΙV  

E.  II, III και IV 
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Ερώτηση 45 

Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει ένα καρχαρία και ένα δελφίνι. Και οι δυο οργανισμοί έχουν 

υδροδυναμικό σχήμα με πτερύγια και ως έμβρυα παρουσίαζαν και οι δυο φαρυγγικά τόξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Τόσο το υδροδυναμικό σχήμα με πτερύγια όσο και τα και φαρυγγικά τόξα είναι ομόλογα 

χαρακτηριστικά  

B.  Τόσο το υδροδυναμικό σχήμα με πτερύγια όσο και τα και φαρυγγικά τόξα είναι ανάλογα 

χαρακτηριστικά  

C. Το υδροδυναμικό σχήμα με πτερύγια είναι ανάλογα χαρακτηριστικά ενώ τα φαρυγγικά τόξα είναι 

ομόλογα χαρακτηριστικά  

D.  Το υδροδυναμικό σχήμα με πτερύγια είναι ομόλογα χαρακτηριστικά ενώ τα φαρυγγικά τόξα είναι 

ανάλογα χαρακτηριστικά  

E.  Τόσο το υδροδυναμικό σχήμα με πτερύγια όσο και τα και φαρυγγικά τόξα είναι αλλοπάτρια 

χαρακτηριστικά  
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Ερώτηση 46 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα στάδια μιας πιθανής πορείας ειδογένεσης. Να επιλέξετε ποιο 

από τα Α μέχρι Ε δίνει τη σωστή σειρά γεγονότων για την ειδογένεση. 

 Πρώτο γεγονός Δεύτερο γεγονός Τρίτο γεγονός 

A Η ανάπτυξη ενός φυσικού 

εμποδίου διαχωρίζει ένα 

αρχικό πληθυσμό σε δύο 

απομονωμένους 

πληθυσμούς 

Δεν υπάρχει 

γονιδιακή ροή 

Οι δυο απομονωμένοι 

πληθυσμοί υφίστανται 

συγκλίνουσα εξέλιξη με αλλαγή 

του γενετικού υλικού 

B Η ανάπτυξη ενός 

αναπαραγωγικού φραγμού  

διαχωρίζει ένα αρχικό 

πληθυσμό σε δύο 

υποπληθυσμούς που δεν 

μπορούν να αναπαραχθούν  

Υπάρχει γονιδιακή 

ροή 

Μέσω γενετικής παρέκκλισης 

αυξάνεται ο πληθυσμός των 

δύο υποπληθυσμών και 

εμφανίζουν νέα 

χαρακτηριστικά 

C Η ανάπτυξη ενός 

αναπαραγωγικού φραγμού  

διαχωρίζει ένα αρχικό 

πληθυσμό σε δύο 

υποπληθυσμούς που δεν 

μπορούν να αναπαραχθούν 

Δεν υπάρχει 

γονιδιακή ροή 

Οι δυο απομονωμένοι 

πληθυσμοί υφίστανται 

συγκλίνουσα εξέλιξη χωρίς 

αλλαγή του γενετικού υλικού 

D Η ανάπτυξη ενός φυσικού 

εμποδίου διαχωρίζει ένα 

αρχικό πληθυσμό σε δύο 

απομονωμένους 

πληθυσμούς 

Υπάρχει γονιδιακή 

ροή 

Οι δυο απομονωμένοι 

πληθυσμοί εμφανίζουν 

διαφορετικές μεταλλάξεις, δρα 

διαφορετικά η φυσική επιλογή 

E Η ανάπτυξη ενός φυσικού 

εμποδίου διαχωρίζει ένα 

αρχικό πληθυσμό σε δύο 

απομονωμένους 

πληθυσμούς 

Δεν υπάρχει 

γονιδιακή ροή 

Οι δυο απομονωμένοι 

πληθυσμοί εμφανίζουν 

διαφορετικές μεταλλάξεις, δρα 

διαφορετικά η φυσική επιλογή 
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Ερώτηση 47 

Στην πολιτεία του Ιλλινόις των ΗΠΑ ζούσαν το 1930 πέραν του 1 εκατομμυρίου άγριες κότες  στις 

μεγάλες εκτάσεις λιβαδιών, με ποσοστό εκκόλαψης αυγών πέραν του 93%.  

Με την έντονη αστικοποίηση της πολιτείας τις επόμενες δεκαετίες χάθηκαν απότομα πολλά από 

τα λιβάδια με αποτέλεσμα το 1993 να υπάρχουν μόνο 50 άγριες κότες με ποσοστό εκκόλαψης 

αυγών μικρότερο του 50%. 

Να επιλέξετε ποιο από το Α μέχρι το Ε δίνει τις ορθές πληροφορίες ως προς το λόγο μείωσης του 

ποσοστό εκκόλαψης των αυγών. 

A.  Η γενετική παρέκκλιση κατά τη διάρκεια του φαινομένου της στενωπού ενδεχομένως να οδήγησε σε 

απώλεια γενετικής ποικιλότητας και σε αύξηση της συχνότητας των επιβλαβών αλληλομόρφων.   

B.  Η γενετική παρέκκλιση κατά τη διάρκεια του φαινομένου του ιδρυτή οδήγησε στην αύξηση της 

συχνότητας των επιβλαβών αλληλομόρφων στον σχηματιζόμενο πληθυσμό σε σύγκριση με το ολικό 

πληθυσμό.   

C.  Η γενετική παρέκκλιση οδηγεί σε μεταβολές στη συχνότητα ενός αλληλομόρφου όπως του 

επιβλαβούς για εκκόλαψη. Η μεταβολή αυτή από έτος σε έτος δεν είναι προβλέψιμη με την πάροδο του 

χρόνου.    

D.  Η φυσική επιλογή ευνόησε το επιβλαβές αλληλόμορφο για εκκόλαψη των αυγών έναντι του 

φυσιολογικού σε μια προσπάθεια να προκαλέσει προσαρμοστική εξέλιξη που βελτιώνει την προσαρμογή 

των οργανισμών στο περιβάλλον τους.   

E.  Η φυσική επιλογή ευνόησε το επιβλαβές αλληλόμορφο για εκκόλαψη των αυγών έναντι του 

φυσιολογικού σε μια προσπάθεια στον πληθυσμό των άγριων κότων να επέλθει ισορροπία Hardy-

Weinberg. 
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Ερώτηση 48 

Το πιο κάτω σχήμα απεικονίζει ένα φυλογενετικό δέντρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προτάσεις I μέχρι IV αναφέρονται στο είδος που συμβολίζει η ένδειξη 2. Να επιλέξετε ποιο από 

τα Α μέχρι Ε δίνει τις ορθές προτάσεις για το είδος 2. 

Ι. Το είδος 2 είναι παλαιότερο των ειδών Α, Β και 1 και υπάρχει ακόμη και σήμερα. 

ΙΙ. Το είδος 2 προήλθε από το είδος 4 μέσω ειδογένεσης. 

ΙΙΙ. Το άτομα του είδους 2 δεν θα μπορούσαν να αναπαραχθούν σήμερα με το είδος Γ αφού 

είναι διαφορετικά είδη και τα αναπαραγωγικά τους όργανα δεν είναι συμβατά. 

IV. Το είδος 2 αποτελεί τον πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο των οργανισμών Α, Β και Γ.    

A.  Μόνο τα Ι, ΙΙΙ και IV 

B.  Μόνο τα Ι και ΙΙΙ 

C.  Μόνο τα ΙΙ, ΙΙΙ και IV  

D.  Μόνο τα ΙΙ και ΙV 

E.  Όλα τα παραπάνω. 
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Ερώτηση 49 

Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει ένα απλουστευμένο μοντέλο του κύκλου του νερού.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προτάσεις I μέχρι IV αναφέρονται σε επιμέρους στάδια του κύκλου του νερού. Να επιλέξετε 

ποιο/α από τα επόμενα δίνει τις ορθές πληροφορίες. 

Ι. Τμήμα της ποσότητας νερού (Δ) που πέφτει στη ξηρά επιστρέφει στην ατμόσφαιρα μέσω 

της διαπνοής των φυτών (Γ). 

ΙΙ. Τμήμα της ποσότητας νερού (Δ) που πέφτει στη ξηρά οδηγείται στη θάλασσα μέσω των 

επιφανειακών ροών (Β). 

ΙΙΙ. Η ποσότητα του νερού (Δ) που πέφτει στη ξηρά ισούται με την ποσότητα του νερού που 

εξατμίζεται από τη θάλασσα (Α). 

IV. Αν αφαιρεθούν τα δένδρα από το συγκεκριμένο μοντέλο τότε θα αυξηθεί η ποσότητα του 

νερού που απομακρύνεται με επιφανειακή ροή από τη ξηρά.  

A.  Μόνο το Ι 

B.  Μόνο τα Ι και ΙΙΙ 

C.  Μόνο τα ΙΙ και IV  

D.  Μόνο τα Ι, ΙΙ και ΙV 

E.  Μόνο τα Ι, ΙΙI και IV. 
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Ερώτηση 50 

Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει ένα απλουστευμένο μοντέλο του κύκλου του άνθρακα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A.  Α = Φωτοσύνθεση, Β = Κατανάλωση, Γ = Απονιτροποίηση 

B.  Α = Κυτταρική αναπνοή, Β = Αποικοδόμηση, Γ = Απονιτροποίηση 

C.  Α = Φωτοσύνθεση, Β = Κυτταρική αναπνοή, Γ = Αποικοδόμηση 

D.  Α = Κυτταρική αναπνοή, Β = Κυτταρική αναπνοή, Γ = Νιτροποίηση 

E.  Α = Φωτοσύνθεση, Β = Κυτταρική αναπνοή, Γ = Νιτροποίηση 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

19 Η 33Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(CBO) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(IBO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
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