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Θέμα Α 
 
Α1: β 
Α2: γ 
Α3: α 
Α4: δ 
Α5: γ 
 
Θέμα Β 
 
Β1: 1-Α 
 2-Β 
 3-Β 
 4-Α 
 5-Α 
 6-Α 
 7-Β 
 8-Β 
 
Β2: Σει. 36-37 : « Τν ζύκπινθν … ζπλδέεηαη κε ηε κηθξή». 
 
Β3: Σει. 57 : « Σήκεξα κπνξνύκε … θαηλνύξηεο ηδηόηεηεο». 
 
Β4: Σει. 117 : « Η ηλζνπιίλε … από δηαβήηε». 
 
Θέμα Γ 
 
Γ1: Σηελ εηθόλα 1 παξαηεξνύκε πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 
αληηγξαθήο, θαζώο ζηελ αιπζίδα πνπ ζπληίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ 
αιπζίδα ηνπ DNA, ηα πξώηα 5 λνπθιενηίδηα είλαη ξηβνλνπθιενηίδηα θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηα επόκελα 3 είλαη δενμπξηβνλνπθιενηίδηα.  
Η βάζε πνπ ελζσκαηώζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ θαλόλα ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο είλαη ε έβδνκε βάζε ζηε ζεηξά, δειαδή ε θπηνζίλε 
(C), θαζώο απέλαληη από ηελ θπηνζίλε ηνπ DNA έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί 
γνπαλίλε (G). 
 
   5΄- CTCTTTGTACGTATGCTG – 3΄ 
   3΄- GAGAAACATGCATACGAC – 5΄ 
 
Γ2:  Σει. 28-30: « Τα θύξηα έλδπκα … έλα ζηα 1010!» 
 
Γ3:  Τν γνλίδην πνπ δελ παξάγεη ην έλδπκν Α θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθό 
ππνιεηπόκελν ζλεζηγόλν ηξόπν θιεξνλόκεζεο. Απηό γηαηί, κε βάζε ηελ 
εθθώλεζε, ζηελ παηξηθή γεληά ηα άηνκα ήηαλ θαη ηα δύν εηεξόδπγα θαη 
παξαγόηαλ ην έλδπκν Α. Όπσο γλσξίδνπκε, ζε θπινζύλδεηα ραξαθηεξηζηηθά, 
δελ γίλεηαη ην αξζεληθό άηνκν λα είλαη εηεξόδπγν, ζπλεπώο νθείιεηαη ζε 
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απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θιεξνλόκεζεο. Επίζεο από ηε 
δηαζηαύξσζε δελ πξνθύπηνπλ άηνκα πνπ δελ εθθξάδνπλ ην έλδπκν Α, ελώ 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα έπξεπε. Σπκπεξαίλνπκε πσο ην γνλίδην γηα ηελ 
έιιεηςε ηνπ ελδύκνπ Α είλαη ππνιεηπόκελν ζλεζηγόλν. 
Τν γνλίδην γηα ην ρξώκα ηνπ ζώκαηνο θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην ηξόπν, 
θαζώο παξαηεξνύκε πσο από ηε δηαζηαύξσζε πξνθύπηνπλ κόλν αξζεληθά 
άηνκα κε ζθνύξν ρξώκα. Επίζεο, ην γνλίδην γηα ην αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο 
ζα είλαη επηθξαηέο, δηόηη από γνλείο πνπ έρνπλ θαη νη δπν αλνηρηό ρξώκα 
ζώκαηνο, πξνθύπηνπλ θαη απόγνλνη κε ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο. Άξα, 
θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην επηθξαηή ηξόπν θιεξνλόκεζεο. 
 
Γ4: Όζνλ αθνξά ην γνλίδην πνπ δελ παξάγεη ην έλδπκν Α, αθνύ θιεξνλνκείηαη 
κε απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν ζλεζηγόλν ηξόπν θιεξνλόκεζεο, ζέηνπκε Α ην 
επηθξαηέο αιιειόκνξθν γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ελδύκνπ Α 
θαη α ην ππνιεηπόκελν ζλεζηγόλν αιιειόκνξθν ππεύζπλν γηα ηελ έιιεηςε ηνπ 
ελδύκνπ Α. 
Όζνλ αθνξά ην ρξώκα ζώκαηνο, αθνύ ην αλνηρηό ρξώκα θιεξνλνκείηαη κε 
θπινζύλδεην ηξόπν θιεξνλόκεζεο, ζέηνπκε ΦΑ ηνπ επηθξαηέο αιιειόκνξθν 
ππεύζπλν γηα ην αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο θαη Φα ην ππνιεηπόκελν 
αιιειόκνξθν ππεύζπλν γηα ην ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο. 
Επεηδή ην αξζεληθό άηνκν είλαη εηεξόδπγν, παξάγεη ην έλδπκν Α θαη είλαη 
αλνηρηόρξσκν ζα έρεη γνλόηππν: ΑαΦΑ Y. 
Επεηδή ην ζειπθό άηνκν είλαη εηεξόδπγν, παξάγεη ην έλδπκν Α θαη είλαη 
αλνηρηόρξσκν ζα έρεη γνλόηππν: ΑαXAXA ή ΑαΦΑΦα. Γηα λα πξνθύςνπλ όκσο 
αξζεληθά άηνκα κε ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο ζα πξέπεη ην ζειπθό λα ηνπο 
θιεξνδνηήζεη έλα Φα. Σπλεπώο ν γνλόηππνο ηνπ ζειπθνύ αηόκνπ ζα είλαη: 
ΑαΦΑΦα. 
 
 Παηξηθή γεληά: ΑαΦΑΥ  x  AαΦΑΦα 
 Γακέηεο: ΑΦΑ, ΑΥ, αΦΑ, αΥ   ΑΦΑ, ΑΦα, αΦΑ, αΦα 
 
Τεηξάγσλν Punnett:  
 

                 ♀ 
♂ 

ΑΦΑ ΑΦα αΦΑ αΦα 

ΑΦΑ ΑΑΦΑΦΑ ΑΑΦΑΦα ΑαΦΑΦΑ ΑαΦΑΦα 

ΑΥ ΑΑΦΑΥ ΑΑΦαΥ ΑαΦΑΥ ΑαΦαΥ 

αΦΑ ΑαΦΑΦΑ ΑαΦΑΦα ααΦΑΦΑ ααΦΑΦα 

αΥ ΑαΦΑΥ ΑαΦαΥ ααΦΑΥ ααΦαΥ 

 
 
Γνλόηππνη:    1 ΑΑΦΑΦΑ : 1 ΑΑΦΑΦα : 2 ΑαΦΑΦΑ : 2 ΑαΦΑΦα  
  1 ΑΑΦΑΥ  :  1 ΑΑΦαΥ :  2 ΑαΦΑΥ  :  2 ΑαΦαΥ 
 
Φαηλόηππνη: 6 ζειπθά κε αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν Α  
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        : 3 αξζεληθά κε αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν Α 
        : 3 αξζεληθά κε ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν Α 
 
 
 
 
 
Θέμα Γ 
 
Γ1: Γηα λα πξνθύςνπλ ηα ρξσκνζώκαηα κεηά ηελ ακνηβαία κεηαηόπηζε ζα 
πξέπεη κεηά ηε ζξαύζε, ηα ηκήκαηα πνπ ζα ελσζνύλ λα έρνπλ ηνλ ζσζηό 
πξνζαλαηνιηζκό. Άξα, ηα πηζαλά ρξσκνζώκαηα ζα είλαη: 
 
 
1ν :  3΄- ACGGATGCTAGAT – 5΄ 
       5΄- TGCCTACGATCTA – 3΄ 
 
2ν :  3΄- ACGGATATCTAGC – 5΄ 
 5΄- TGCCTATAGATCG – 3΄ 
 
3ν : 5΄- ATACACT – 3΄ 
 3΄- TATGTGA – 5΄ 
 
4ν : 5΄- ATAAGTG – 3΄ 
 3΄- TATTCAC – 5΄ 
 
 
Γ2: Όηαλ κηα από ηε παξαπάλσ κεηαηνπίζεηο πξαγκαηνπνηεζεί ζην δπγσηό, 
γλσξίδνπκε πσο ε κεηάιιαμε απηή ζα θιεξνδνηεζεί ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ 
αλζξώπνπ, νπόηε θαη ζηα γακεηηθά ηνπ θύηηαξα. Ο γνλόηππνο ηνπ ελήιηθα, 
όζνλ αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα ρξσκνζώκαηα ζα είλαη: ΑαΒβ. Οη γακέηεο ηνπ 
ζα είλαη: ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ.  
 
Γ3: Ο θπζηνινγηθόο γακέηεο ζα είλαη ΑΒ. Πξαγκαηνπνηώληαο ηελ 
δηαζηαύξσζε ησλ παξαπάλσ γακεηώλ κε ηνλ θπζηνινγηθό γακέηε, νη 
γνλόηππνη ησλ απνγόλσλ ζα είλαη: 
 
Τεηξάγσλν Punnett: 
 

 ΑΒ Αβ αΒ αβ 

ΑΒ ΑΑΒΒ ΑΑΒβ ΑαΒΒ ΑαΒβ 

 
Γνλόηππνη: 1 ΑΑΒΒ : 1ΑΑΒβ : 1 ΑαΒΒ : 1 ΑαΒβ 
 
Φαηλόηππνη: 4 άηνκα θπζηνινγηθά 
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Σπλεπώο ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε θπζηνινγηθό θαηλόηππν είλαη 4/4 ή 
100%. 
Έλα άηνκν γηα λα έρεη θπζηνινγηθό θαξπόηππν, πξέπεη όια ηα ρξσκνζώκαηά 
ηνπ λα είλαη θπζηνινγηθά, δειαδή λα κελ έρεη γίλεη θάπνηα ρξσκνζσκηθή 
δνκηθή ή αξηζκεηηθή κεηάιιαμε. Παξαηεξνύκε ζηηο παξαπάλσ γνλνηππηθέο 
αλαινγίεο πσο κόλν έλα άηνκν από ηα ηέζζεξα κπνξεί λα έρεη όια ηα 
ρξσκνζώκαηα θπζηνινγηθά (ΑΑΒΒ). Σπλεπώο ην πνζνζηό ησλ απνγόλσλ κε 
θπζηνινγηθό θαξπόηππν ζα είλαη 1/4 ή 25%. 
 
Γ4: Σηα άηνκα κε γνλόηππν ΑαΒβ, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ακνηβαία 
κεηαηόπηζε ζύκθσλα θαη κε ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο. 
Σηα άηνκα κε γνλόηππν ΑαΒΒ ή ΑΑΒβ, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηαηόπηζε, 
επίζεο ζύκθσλα κε ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο.  
+ ζειίδα 97-98: « Τέινο, ε κεηαηόπηζε … κε θπζηνινγηθνί γακέηεο». 


