
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. γ 

Α2. β 

Α3. α 

Α4. δ 

Α5. α 

 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. «Η γονιδιακή θεραπεία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά……… τροποποιούνται έξω από τον οργανισμό και 

εισάγονται πάλι σε αυτό» σελ. 123-124. σχολ.βιβλίου 

Β2. «Διαγονιδιακά ονομάζονται τα ζώα ………χοίρων και αιγών»  

σελ.133 σχολ. βιβλίου. 

Β3. «Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες….. χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα» σελ.21 σχολ. βιβλίου. 

Β4. « Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος….συνώνυμα»  σελ.35 σχολ.βιβλίου 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Το χαρακτηριστικό για το μέγεθος των φτερών ελέγχεται από αυτοσωμικό γονίδιο του οποίου τα 

αλληλόμορφα έχουν σχέση επικρατούς –υπολειπόμενου . Παρατηρούμε ότι έχουμε 600 απόγονους με 

φυσιολογικά φτερά και 200 με ατροφικά . H αναλογία των απογόνων ως προς το μέγεθος των φτερών είναι  

3 με φυσιολογικά φτερά : 1 με ατροφικά φτερά.  

Η  αναλογία αυτή  είναι κλασσική αναλογία μονουβριδισμού (1ος νόμος του Μendel) από την οποία 

καταλαβαίνουμε ότι οι γονείς είναι ετερόζυγοι (φορείς) ως προς το γνώρισμα αυτό. Οπότε :  

Α: το επικρατές αλληλόμορφο για τα φυσιολογικά φτερά και α: το υπολειπόμενο αλληλόμορφο για τα 

ατροφικά φτερά 

Άρα οι γονότυποι των γονέων ως προς το γνώρισμα αυτό είναι Αα x Αα 

Η δικαιολόγηση : 1ος νόμος Mendel σελ. 71 σχολ.βιβλίου και τετράγωνο Punnett για επαλήθευση.  



 

Γ2.  Οι πιθανοί τρόποι κληρονόμησης του χαρακτήρα χρώμα ματιών είναι: 

Α. Aυτοσωμικός:   

K: επικρατές αλληλόμορφο για το κόκκινο και  κ :υπολειπόμενο αλληλόμορφο για το άσπρο χρώμα 

Παρατηρούμε ότι η αναλογία των απογόνων 1:1 αφού έχουμε συνολικά  400 απόγονους με κόκκινα μάτια 

και 400 απόγονους με άσπρα μάτια. 

Συνεπώς οι γονότυποι των γονέων είναι  Κκ x κκ 

Ισχύει 1ος νόμος του Μendel ,τετράγωνο Punnett για επαλήθευση 

Β. Φυλοσύνδετος : 

 XΚ επικρατές αλληλόμορφο για το κόκκινο 

Χκ υπολειπόμενο αλληλόμορφο για το άσπρο 

Για να είναι η αναλογία των θηκυκών απογόνων 1:1 καταλαβαίνουμε ότι η μητέρα ήταν ετερόζυγη. Επίσης 

γνωρίζουμε ότι οι αρσενικοί απόγονοι παίρνουν το μοναδικό Χ χρωμόσωμα που διαθέτουν από την μητέρα 

τους. Αφού προκύπτουν αρσενικοί απόγονοι με κόκκινα μάτια XKY και άσπρα μάτια ΧκΥ, ο γονότυπος της 

μητέρας θα είναι XΚΧκ. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο πατέρας δίνει το μοναδικό X χρωμόσωμα που διαθέτει στις 

κόρες του και με δεδομένο ότι προκύπτουν θηλυκοί απόγονοι με άσπρα μάτια XκΧκ, o γονότυπος του 

πατέρα θα είναι XκΥ. Ισχύει 1ος νόμος Mendel σελ. 71 σχολ.βιβλίου , τετράγωνο Punnett για επαλήθευση. 

Οι γονότυποι των γονέων είναι:  ΧΚΧκ  x XκΥ 

 

Γ3.  

 Ατελώς επικρατή γονίδια 

  Συνεπικρατή γονίδια 

  Θνησιγόνα γονίδια 

  Πολλαπλά αλληλόμορφα 

Φυλοσύνδετα γονίδια 

 

Δ1.  

Υβριδοποιημένο μόριο 1 (1-3):  

5’- AAATGAAACCAGGATAAG-3’ 

3’- TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA-5’ 

    

 Υβριδοποιημένο μόριο 2 (2-4): 

5’- AATTCGGGGGGC -3’   



 

            3’- GCCCCCCGTTAA- 5’ 

Δ2. Το γονίδιο εμπεριέχεται στο υβριδοποιημένο μόριο 1 αφού περιέχει το κωδικόνιο 5’-ΑΤG – 3’ στην 

κωδική αλυσίδα και κωδικόνιο λήξης  5’-ΤΑΑ– 3’ .Το mRNA που προκύπτει είναι: 

5’- AAAUGAAACCAGGAUAAG- 3’ 

Σχολικό βιβλίο σελ33 :Η RNA πολυμεράση…ενός γονιδίου. 

Δ3.  

To επόμενο tRNA  που θα συνδεθεί στο ριβόσωμα μετά την απομάκρυνση του tRNA  που μεταφέρει την 

λυσίνη θα είναι τo tRNA που μεταφέρει την γλυκίνη και θα έχει αντικωδικόνιο 3’ CCU 5’. 

Σχολικό βιβλίο σελ 37επιμηκινση-λήξη 

Δ4. 

 Τα πιθανά ανασυνδυασμένα  μόρια DNA που προκύπτουν είναι: 

1ο πιθανό:  

 5’- AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG- 3’ 

3’-TT T ACTTTG GTCCTA TT C TTAACGGGGGGCTTAA-5’ 

2ο πιθανό: 

5’- AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC -3’ 

   3’- TTT AC TT T GGTCCTATTCTT AAGCCCCCCGTTAA-5’ 

Το πρώτο πιθανό ανασυνδυασμένο μόριο DNA ,η EcoRI δεν το κόβει αφού δεν υπάρχει αλληλουχία 

αναγνώρισης και θα προκύψει ένα μόνο μόριο μετά την δράση της. Ενώ στο δεύτερο πιθανό μόριο υπάρχει 

μια φορά η αλληλουχία που αναγνωρίζει η EcoRI και κατά συνέπεια θα προκύψουν δυο τμήματα DNA. 

 

Σχολικό βιβλίο σελ 33 DNA δεσμάση και σελ 57 Η ανακάλυψη ….ένζυμο. 

 


