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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
 
 
 

 
Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα 

της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και 

ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄). 

 
 
 
Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ  
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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΛΥΚΕΙΩΝ   
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 
 
 
 
ΘΕΜΑ Α   
 
1. γ 
2. β 
3. α 
4. δ 
5. α 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1.  
Η απάντηση περιέχεται στη σελ.123 του σχολικού βιβλίου από 
«Λεµφοκύτταρα του παιδιού παραλαµβάνονται…και παράγουν το ένζυµο 
ADA ». 
 
Β2.  
Τα στοιχεία της απάντησης περιέχονται στη σελίδα 133 του σχολικού 
βιβλίου από «Στη µέθοδο αυτή…του πυρήνα του ζυγωτού». 
 
Β3.  
Τα στοιχεία της απάντησης περιέχονται στη σελίδα 21 του σχολικού 
βιβλίου από «Τα µιτοχόνδρια έχουν δικό τους DNA…χαρακτηρίζονται ως 
ηµιαυτόνοµα.». 
 
Σχόλιο: Στην απάντηση δεν συµπεριλαµβάνονται τα σηµεία όπου γίνεται 
αναφορά στους χλωροπλάστες. 
  
Β4.  
Τα στοιχεία της απάντησης περιέχονται στη σελίδα 35 του σχολικού 
βιβλίου από «Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισµένος…έξι 
διαφορετικά κωδικόνια.» 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1.  
Οι ζητούµενοι γονότυποι των γονέων είναι Φφ. 
Το γονίδιο για το µέγεθος των φτερών είναι αυτοσωµικό µε το 
φυσιολογικό µέγεθος να επικρατεί έναντι του ατροφικού. Εποµένως 
συµβολίζουµε µε: 
Φ: αλληλόµορφο για το φυσιολογικό µέγεθος των φτερών 
φ: αλληλόµορφο για το ατροφικό µέγεθος των φτερών 

 
Η αναλογία των απογόνων στην F1 είναι 600 φυσιολογικά φτερά : 200 
ατροφικά φτερά, δηλαδή 3:1.  

 

Άρα η διασταύρωση θα είναι:  P: ♀ Φφ χ ♂ Φφ 

 

♂ ⁄ ♀ Φ φ 

Φ ΦΦ Φφ 

 φ Φφ φφ 

 

(Γονοτυπική αναλογία: 1 ΦΦ : 2 Φφ : 1 φφ) δεν απαιτείται.  
Φαινοτυπική αναλογία:  3 φυσιολογικά φτερά : 1 ατροφικά φτερά. 

 
Στα ετερόζυγα άτοµα Φφ το επικρατές γονίδιο καλύπτει την έκφραση του 
υπολυπόµενου. 
Η φαινοτυπική αναλογία επιβεβαιώνεται, άρα οι γονότυποι των γονέων 
είναι Φφ.  
 
Στην αιτιολόγηση πρέπει να γίνει αναφορά σε στοιχεία του 1ου νόµου του 
Mendel, χωρίς να απαιτείται η πλήρης παράθεσή του. Επίσης θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι τα δύο χαρακτηριστικά µπορούν να µελετηθούν 
χωριστά αφού δίνεται ότι τα υπεύθυνα γονίδια εδράζονται σε διαφορετικά 
χρωµοσώµατα και άρα µεταβιβάζονται ανεξάρτητα. Εναλλακτικά: το 
ζητούµενο µπορεί να αιτιολογηθεί µε αναφορά στις προϋποθέσεις για να 
προκύπτει η φαινοτυπική αναλογία 3:1. για την επαλήθευση της 
φαινοτυπικής αναλογίας συνεκτιµάται η παράθεση της διασταύρωσης.  

 

Γ2.  
Για τον τρόπο κληρονόµησης του γονιδίου που σχετίζεται µε το χρώµα 
των µατιών χρειάζεται να γίνει διερεύνηση µε βάση την αναλογία των 
απογόνων που δίνεται:  
1 κόκκινα µάτια:1 άσπρα µάτια, αναλογία που εµφανίζεται εξίσου και 
στα δύο φύλα.  
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α) Έστω ότι κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο τρόπο. Συµβολίζουµε µε: 

 ΧΚ: αλληλόµορφο για το κόκκινο χρώµα µατιών 
 Χκ: αλληλόµορφο για το λευκό χρώµα µατιών 

Άρα η διασταύρωση θα είναι:  P: ♀ ΧΚΧκ χ ♂ ΧκY 

 

♂ ⁄ ♀ ΧΚ Χκ 

Χκ ΧΚ Χκ Χκ Χκ 

 Y ΧΚ Y Χκ Y 

Γονοτυπική Αναλογία:  1 ΧΚΧκ  : 1 ΧκΧκ : 1 ΧΚΥ : 1 ΧκΥ     

Φαινοτυπική Αναλογία : 1♀ κόκκινα µάτια : 1♀ άσπρα µάτια : 1♂ 
κόκκινα µάτια : 1♂  άσπρα µάτια. 
 
Η φαινοτυπική αναλογία επιβεβαιώνεται, άρα οι γονότυποι των γονέων θα 
µπορούσαν να είναι ΧΚΧκ και ΧκY. 
 
β)  Έστω ότι κληρονοµείται µε αυτοσωµικό τρόπο. Συµβολίζουµε µε: 

 Κ: αλληλόµορφο για το κόκκινο χρώµα µατιών και 
           κ: αλληλόµορφο για το λευκό χρώµα µατιών 
 
Άρα η διασταύρωση θα είναι: 

  P: Κκ χ κκ 

Κκ ⁄ κκ  κ κ 

Κ Κκ Κκ 

 κ κκ κκ 

Γονοτυπική Αναλογία:  1 Κκ  : 1 κκ  

Φαινοτυπική Αναλογία: 1 κόκκινα µάτια : 1 άσπρα µάτια  
 
Η φαινοτυπική αναλογία επιβεβαιώνεται, άρα οι γονότυποι των γονέων θα 
µπορούσαν να είναι Κκ και κκ. Οι προηγούµενοι γονότυποι αφορούν 
είτε τον αρσενικό γονέα είτε τον θηλυκό. ∆εν απαιτείται εκ νέου αναφορά 
σε στοιχεία των νόµων του Mendel εφόσον έχουν αναφερθεί στο ερώτηµα 
Γ1.  
 
Σχόλιο: τα ερωτήµατα Γ1 και Γ2 µπορούν να αντιµετωπισθούν ενιαία µε 
διασταυρώσεις διυβριδισµού.  
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Γ3. 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι φαινοτυπικές αναλογίες µπορεί να 
διαφοροποιούνται από τις αναµενόµενες ενδεικτικά είναι: 

1. ατελώς επικρατή γονίδια 
2. συνεπικρατή γονίδια 
3. θνησιγόνα γονίδια  
4. πολλαπλά αλληλόµορφα  
5. φυλοσύνδετα γονίδια  
 

Σχόλιο: εναλλακτικά µπορούν να αναφερθούν τα µιτοχονδριακά γονίδια ή 
γονίδια που εδράζονται στο ίδιο ζεύγος οµόλογων χρωµοσωµάτων ή άλλες 
δόκιµες περιπτώσεις.  
 
ΘΕΜΑ ∆ 
 

∆1.  
Υβριδοποιηµένο µόριο 1: 

1. 5’ – AAATGAAACCAGGATAAG – 3’ 
3.   3’ – TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA – 5’ 

 
Υβριδοποιηµένο µόριο 2: 

4. 5’ – AATTGCCCCCCG – 3’ 
2.  3’ -         CGGGGGGCTTAA – 5’  

 

∆2.  
Το γονίδιο περιέχεται στο υβριδοποιηµένο µόριο 1. 
 
5’ – AAATGAAACCAGGATAAG – 3’ 
3’ – TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA – 5’ 

 
mRNA: 5’ – AAAUGAAACCAGGAUAAGAAUU - 3’ 
Στο υβριδοποιηµένο µόριο 1 η αλυσίδα 1 περιέχει το κωδικόνιο έναρξης 
5’ ATG 3’ και µε βήµα τριπλέτας το κωδικόνιο λήξης 5’ TAA 3’ και 
εποµένως αποτελεί την κωδική αλυσίδα του γονιδίου.     
Η µεταγραφή γίνεται µε κατεύθυνση 5’ � 3’ και το mRNA που 
προκύπτει είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο της µη κωδικής 
αλυσίδας.  
 
∆3.  
Η µετάφραση του mRNA στα ριβοσώµατα γίνεται µε κατεύθυνση 5’ � 3’. 
Απέναντι από το 5’ άκρο στο mRNA αντιστοιχεί το αµινοτελικό άκρο της 
νεοσυντιθέµενης πεπτιδικής αλυσίδας (H2N) και στο 3’ άκρο το 
καρβοξυτελικό άκρο του πεπτιδίου (COOH), άρα το πρώτο αµινοξύ είναι 
η µεθειονίνη και το τελευταίο είναι η γλυκίνη.   
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Τα αντικωδικόνια του tRNA είναι τριπλέτες ριβονουκλεοτιδίων 
συµπληρωµατικές και αντιπαράλληλες µε τα κωδικόνια του mRNA που 
βρέθηκε στο ερώτηµα ∆2.  
Σύµφωνα µε τη διαδικασία της µετάφρασης όπως περιγράφεται στο 
σχολικό βιβλίο (σελ. 37, στάδιο επιµήκυνσης), µετά την αποσύνδεση του 
tRNA της λυσίνης, στο ριβόσωµα θα βρίσκεται συνδεδεµένο το tRNA της 
προλίνης. Το επόµενο tRNA που θα συνδεθεί θα είναι το tRNA που 
µεταφέρει το αµινοξύ γλυκίνη µε αντικωδικόνιο  
3’- CCU – 5’. 
    
∆4. 
Το ένζυµο DNA δεσµάση συνδέει τα νουκλεοτίδια µεταξύ τους 
δηµιουργώντας 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
συµπληρωµατικά µονόκλωνα άκρα των υβριδοποιηµένων µορίων 1 και 2 
του ερωτήµατος ∆1 υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι σύνδεσης και 
προκύπτουν τα µόρια:  
 
Ανασυνδυασµένο µόριο 1: 
                                                                   3’ 5’ 

5’ –AAATGAAACCAGGATAAG-AATTGCCCCCCG-3’ 
3’ –TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA-CGGGGGGCTTAA– 5’  

                                                                                 
5’ 3’ 

Ανασυνδυασµένο µόριο 2: 
                                                                   3’ 5’ 

5’ –AAATGAAACCAGGATAAG-AATTCGGGGGGC-3’ 
3’ –TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA-GC CCCCGTTA A – 5’  

                                                                                 
5’ 3’ 

 
Σχόλιο: Με τη δράση της DNA δεσµάσης το υβριδοποιηµένο µόριο 2 µπορεί 
να γίνει κυκλικό, όµως αυτό δεν αποτελεί ανασυνδιασµένο µόριο και δεν 
ζητείται . 
 
 

Η EcoRI είναι µια περιοριστική ενδονουκλεάση που αναγνωρίζει την 
αλληλουχία: 
5’-GAATTC-3’  
3’-CTTAAG-5’ 
στο DNA και κόβει κάθε αλυσίδα µεταξύ του G και του Α µε κατεύθυνση 
5’ �3’ αφήνοντας µονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα 
κοµµένα άκρα.   
Το µόριο µετά τον ανασυνδυασµό που θα κοπεί από την δράση της 
EcoRI είναι το:  
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Ανασυνδυασµένο µόριο 2: 
                                             | 
5’ –AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC-3’ 
3’ –TTTACTTTGGTCCTATTCTTAAGCCCCCGTTA A – 5’  
                                                      | 
 

Οπότε θα προκύψουν δύο τµήµατα DNA :  
5’ –AAATGAAACCAGGATAAG-3’ 
3’ –TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA– 5’  
 
5’ –AATTCGGGGGGC-3’ 
3’ –       GCCCCCGTTA A – 5’  

 
Το ανασυνδιασµένο µόριο 1 δεν κόβεται.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 
 
 
Τα θέµατα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013 στο µάθηµα της Βιολογίας Θετικής 
Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ (οµάδα Β’) χαρακτηρίζονται 
σύνθετα, απαιτητικά, µε σαφή διαβάθµιση δυσκολίας ενώ καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα της διδακτέας ύλης. 
Αρκετά θέµατα απαιτούσαν κριτική προσέγγιση και χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσής τους. 
Οι µαθητές/τριες µε βαθιά κατανόηση και γνώση της εξεταζόµενης ύλης µπορούν να 
ανταποκριθούν µε επάρκεια στις απαιτήσεις της εξέτασης.  
Επισηµαίνουµε ότι οι αιτιολογήσεις που ζητούνται σε κάποια θέµατα επιδέχονται 
εναλλακτικές απαντήσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι βαθµολογητές 
και η Κ.Ε.Ε. οφείλει να δώσει επαρκείς οδηγίες.       
 

Ευχόµαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Β. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ) 

 
 
 
                                       
 
 
                                              
 


