
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ον  

ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ 

1. Τι είναι κυτταρικός κύκλος, και τα δυο είδη κυτταρικής διαίρεσης. 
2. Από τα γεγονότα της μεσόφασης να μην μου διαφεύγει η αντιγραφή του γενετικού υλικού, η 

μεταγραφή και η μετάφραση (έκφραση της γενετικής πληροφορίας) καθώς και η χρονική σχέση 
μεταξύ τους. 

3. Τις φάσεις της μίτωσης και της μείωσης και το τελικό αποτέλεσμα της κάθε μιας. 
4. Τη διάταξη των χρωμοσωμάτων κατά την μετάφαση της μίτωσης και κατά την μετάφαση Ι της 

μείωσης. 
5. Τι είναι μονογονική και τι αμφιγονική αναπαραγωγή. 
6. Τι είναι γονίδιο, και τη σχέση γονιδίου και πρωτεΐνης. 
7. Τι σημαίνει απλοειδή και τι διπλοειδή κύτταρα. Τι είναι σωματικά και τι γεννητικά κύτταρα και 

σε ποια κατηγορία ανήκει το καθένα από αυτά.. 
8. Τι είναι αυτογονιμοποίηση και γιατί είναι τρόπος αμφιγονικής και όχι μονογονικής αναπαρα-

γωγής. 
9. Τι είναι ομόλογα χρωμοσώματα και τι πληροφορίες περιέχουν. 
10. Το γεγονός ότι σε κάθε ζευγάρι ομολόγων χρωμοσωμάτων το ένα χρωμόσωμα είναι πατρικής 

και το άλλο μητρικής προέλευσης. 
11. Πως καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο και σε όλους τους ανώτερους ζωικούς οργανισμούς. 

Προσοχή στο φυλοκαθοριστικό ρόλο του Υ χρωμοσώματος. 
12. Τι είναι κληρονομικά χαρακτηριστικά και τι είναι κληρονομικότητα. 
13. Ότι εκτός από τα κληρονομικά χαρακτηριστικά υπάρχουν και επίκτητα χαρακτηριστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ον 

ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΩ 

1.    Ότι κληρονομικότητα είναι η ιδιότητα των απογόνων να μοιάζουν με τους γονείς τους και κληρονο-
μικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που μεταφέρονται με το γενετικό υλικό. 

2. Η επιλογή του Mendel να μελετήσει τον τρόπο κληρονομικότητας κάθε ιδιότητας χωριστά, βασι-
κό γεγονός για να καταλήξει σε συμπεράσματα. 

3. Σημαντικό γεγονός επίσης το ότι χρησιμοποίησε αμιγή στελέχη. Τι ονόμαζε ο Mendel αμιγή στε-
λέχη και πως λέγονται σήμερα. 

4. Να ξέρω ποια είναι χαρακτηριστικά στα οποία διαφέρουν οι ποικιλίες του μπιζελιού, και ποια η 
επικρατής και υπολειπόμενη ιδιότητα κάθε χαρακτήρα. 

5. Να ξέρω ότι: γενιά είναι, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα 
άτομο μέχρι να φτάσει να δώσει απογόνους. 

6. Να καταλάβω ότι στατιστική ανάλυση για το Mendel σήμαινε να μετρά τα άτομα που είχαν μια 
συγκεκριμένη ιδιότητα και να υπολογίζει τη συχνότητα εμφάνισης των ατόμων αυτών. 

7. Με βάση τα χαρακτηριστικά του μπιζελιού,  ένας οργανισμός για να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
πειράματα κληρονομικότητας πρέπει: να αναπτύσσεται εύκολα, να δίνει πολλούς απογόνους και να 
εμφανίζει ποικιλία στις κληρονομικές ιδιότητές του. 

8. Να μπορώ να δικαιολογώ ικανοποιητικά σύμφωνα με τα παραπάνω, γιατί είναι δύσκολη η μελέτη 
της κληρονομικότητας στον  άνθρωπο. 

9. Να ξέρω τι σημαίνει γονιμοποίηση, αυτογονιμοποίηση και τεχνητή γονιμοποίηση. 
10. Να δικαιολογώ γιατί στην τεχνητή γονιμοποίηση πρέπει να κόψουμε τους ανθήρες του φυτού που 

παίζει το ρόλο του θηλυκού ατόμου. 
11. Τι είναι κατά τον Mendel αλλά και σήμερα στην κάθε διασταύρωση, πατρική, πρώτη θυγατρική, 

δεύτερη θυγατρική κ.ο.κ γενιά. 
12. Ποιο πειραματικό δεδομένο οδήγησε τον  Mendel στο συμπέρασμα: κάθε κληρονομικός χαρακτή-

ρας πρέπει να υπάρχει δυο φορές σε κάθε άτομο. 
13. Τι είναι σήμερα οι κληρονομικοί χαρακτήρες του Mendel, τι είναι αλληλόμορφα γονίδια, που βρί-

σκονται και να καταλάβω ότι μπορεί να είναι όμοια ή διαφορετικά. 
14. Να καταλάβω ότι: όταν μιλάμε για γονίδια που ελέγχουν ιδιότητες, αναφερόμαστε υποχρεωτικά 

σε γονίδια που από την μεταγραφή τους προκύπτει mRNA. 
15. Να ξέρω καλά τους ορισμούς ομόζυγο και ετερόζυγο άτομο, επικρατές και υπολειπόμενο γονίδιο, 

γονότυπος και φαινότυπος. 
16. Να έχω υπόψη μου ότι δεν έχουν όλα τα αλληλόμορφα  γονίδια σχέση επικρατούς- υπολειπομέ-

νου. 
17. Να καταλάβω ότι σε κάθε γονότυπο αντιστοιχεί ένας φαινότυπος, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει 

πάντοτε. 
18. Ο φαινότυπος καθορίζεται από το γονότυπο, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου στο καθορισμό 

του φαινοτύπου συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. 
19. Ο φαινότυπος δεν περιέχει μόνο ιδιότητες που φαίνονται, αλλά και βιοχημικά χαρακτηριστικά 

του οργανισμού. 
20. Το γεγονός ότι κάθε γαμέτης περιέχει: μια χρωματίδα από κάθε ζεύγος ομολόγων χρωμο-

σωμάτων, ή  ένα γονίδιο από κάθε ζευγάρι αλληλομόρφων γονιδίων, είναι αποτέλεσμα της 
μειωτικής διαίρεσης από την οποία προκύπτουν οι γαμέτες. 

21. Όταν λέμε ότι ένα άτομο δίνει δυο γαμέτες, εννοούμε δυο είδη γαμετών. Επίσης όταν λέμε ότι οι 
απόγονοι είναι δυο, εννοούμε δυο είδη. 

22. Οι απόγονοι προκύπτουν πάντοτε από τυχαίο συνδυασμό των γαμετών. 
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23. Να καταλάβω ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει διατύπωση του πρώτου νόμου, αλλά το που αναφέρεται 

ο πρώτος νόμος του Mendel. 
24. Να ξέρω τι είναι φαινοτυπική και τι είναι γονοτυπική αναλογία, καθώς και τι είναι το τετράγωνο 

του Punnet. 
25. Τι είναι διασταύρωση μονοϋβριδισμού καθώς και το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το τετράγωνο 

του Punnet, δεν είναι απαραίτητο. 
26. Στις διασταυρώσεις ελέγχου, αναζητούμε  πάντοτε τον γονότυπο ενός ατόμου που δεν καθορί-

ζεται από  το φαινότυπό του, χρησιμοποιώντας ένα άτομο που εκδηλώνει  τον υπολειπόμενο φαι-
νότυπο. 

27. Υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικότητας όπου δεν υπάρχουν άτομα ομόζυγα για το υπολειπό-
μενο γονίδιο, π.χ τα φυλοσύνδετα ή τα ατελώς επικρατή ή τα συνεπικρατή γονίδια. 

28. Η γονοτυπική αναλογία καθορίζεται από τους συνδυασμούς των γαμετών, ενώ η φαινοτυπική α-
ναλογία από τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα αλληλόμορφα γονίδια. 

29. Ένα γονίδιο επικρατές εκφράζεται τόσο σε ομοζυγωτική όσο και σε ετεροζυγωτική κατάσταση, 
ενώ το υπολειπόμενο μόνο σε ομοζυγωτική κατάσταση, εκτός και αν είναι φυλοσύνδετο οπότε στα 
αρσενικά εκφράζεται ακόμα και όταν υπάρχει μόνο μια φορά. 

30. Στις διασταυρώσεις διϋβριδισμού να θυμάμαι ότι: τα αλληλόμορφα γονίδια γράφονται το ένα δί-
πλα στο άλλο, ο  γαμέτης παίρνει ένα αλληλόμορφο από κάθε ζευγάρι και ότι κάθε αλληλόμορφο 
του ενός ζεύγους συνδυάζεται με όλα τα αλληλόμορφα του άλλου ζεύγους.  

31. Να ξέρω ότι και στον διϋβριδισμό, οι γαμέτες είναι αποτέλεσμα της μειωτικής διαίρεσης. 
32. Να θυμάμαι ότι η ανεξάρτητη μεταβίβαση ισχύει μόνο για τα αλληλόμορφα που βρίσκονται σε δι-

αφορετικά  ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων, και ότι είναι απλά το αποτέλεσμα των τρόπων με 
τους οποίους μπορούν να διατάσσονται τα ομόλογα χρωμοσώματα κατά την μετάφαση Ι της μείω-
σης. 

33. Προσοχή στον αριθμό των διαφορετικών γονότυπων που υπάρχουν στην f2 γενιά καθώς και 
στην αναλογία των φαινοτύπων αυτών. 

34. Να ξέρω να δείχνω ότι το φαινοτυπικό αποτέλεσμα στη f2 γενιά μιας διασταύρωσης διϋβριδι-
σμού, είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των φαινοτυπικών αποτελεσμάτων δυο ανεξάρτητων 
διασταυρώσεων μονοϋβριδισμού. 

35. Να ξέρω ότι η αναλογία 9:3:3:1 δεν είναι νόμος του Mendel , αλλά αποτέλεσμα του νόμου του 
Mendel σε συνδυασμό με τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα αλληλόμορφα γονίδια. 

36. Να μάθω να δημιουργώ γαμέτες ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζευγών αλληλομόρφων γονιδίων 
στο γονότυπο του ατόμου. Να διαπιστώσω ότι: α) ένα γαμέτη δίνει μόνο το άτομο που είναι ομόζυ-
γο, β)όλοι οι άλλοι γονότυποι δίνουν ζυγό αριθμό γαμετών, και γ) σε όσα περισσότερα ζεύγη είναι 
ετερόζυγο ένα άτομο, τόσο περισσότερους γαμέτες δίνει. 

37. Τα ατελώς επικρατή γονίδια συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα και εκθέτες ή δείκτες, ή και 
ακόμα με δυο διαφορετικά κεφαλαία γράμματα. Να ξέρω παραδείγματα ατελώς επικρατών γονιδί-
ων και το φαινότυπο του ετερόζυγου ατόμου σε κάθε περίπτωση. 

38. Να ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση με ατελώς επικρατή γονίδια, σε κάθε γονότυπο αντιστοιχεί δια-
φορετικός φαινότυπος, άρα η γονοτυπική αναλογία ταυτίζεται πάντοτε με τη φαινοτυπική. 

39. Να καταλάβω ότι μπορώ να διακρίνω αν δυο αλληλόμορφα είναι ατελώς  επικρατή ή το ένα επι-
κρατεί έναντι του άλλου από: α) τον αριθμό των διαφορετικών γονότυπων στην f2 γενιά, β) από 
την διαφορετική αναλογία γονότυπων στη f2 γενιά και γ) από το φαινότυπο των ατόμων στην f1 
γενιά. 

40. Τα συνεπικρατή γονίδια είναι μια κατηγορία γονιδίων που έχουν τον ίδιο τύπο κληρονομικότητας 
με τα ατελώς επικρατή με μόνη διαφορά ότι, ο φαινότυπος του ετερόζυγου περιέχει ταυτόχρονα 
τους φαινοτύπους και των δυο ομόζυγων ατόμων.  
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41. Η διάκριση ανάμεσα σε ατελώς επικρατή και συνεπικρατή, γίνεται μόνο από τον φαινότυπο των 

ετερόζυγων ατόμων και να το δείχνω με παραδείγματα. 
42. Και στα συνεπικρατή ταυτίζονται η φαινοτυπική με την γονοτυπική αναλογία. 
43. Να ξέρω παραδείγματα συνεπικρατών γονιδίων και στον άνθρωπο και σε διάφορους άλλους ορ-

γανισμούς. 
44. Για τις ομάδες αίματος στον άνθρωπο να ξέρω:α)πόσα και ποια  είναι τα συγκολητινογόνα, β) 

που βρίσκονται, γ)πως καθορίζονται με αυτά οι ομάδες αίματος. 
45. Στα γονίδια για τις ομάδες αίματος να ξέρω: α) ποια είναι και τον συμβολισμό τους, β) ποιοι οι 

δυνατοί φαινότυποι και γονότυποι. 
46. Να εξηγώ ικανοποιητικά πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι ομάδες αίματος για τον έ-

λεγχο της πατρότητας ενός παιδιού. 
47. Να ξέρω ότι: γενετική θέση είναι,  η θέση σε ένα χρωμόσωμα όπου μπορεί να βρεθεί ένα γονίδι-

ο. 
48. Να ξέρω ακόμα ότι τα γονίδια για την ομάδα αίματος ανήκουν και στην κατηγορία των πολλαπλών 

αλληλομόρφων αφού για τις ίδιες γενετικές θέσεις υπάρχουν τρία αλληλόμορφα γονίδια.  
49. Να καταλάβω τον ορισμό των πολλαπλών αλληλομόρφων γονιδίων και να ξεκαθαρίσω ότι κάθε 

φυσιολογικό άτομο στο γονότυπό του θάχει μόνο δυο από τα πολλαπλά αλληλόμορφα. 
50. Να ξέρω τον ορισμό των θνησιγόνων γονιδίων καλά. Να καταλάβω ότι για να υπάρχει πιθανότη-

τα διακοπής της κύησης από τη δράση τους πρέπει οι δυο γονείς νάναι  ετερόζυγοι στο ίδιο θνη-
σιγόνο γονίδιο. 

51. Να καταλάβω ότι τα ατελώς επικρατή, τα συνεπικρατή, τα πολλαπλά αλληλόμορφα και τα θνησι-
γόνα δεν ακολουθούν τις μεντελικές αναλογίες, και να ξέρω που οφείλεται αυτό σε κάθε περί-
πτωση. 

52. Να κάνω εφαρμογές και στον διϋβριδισμό με αλληλόμορφα που να είναι: επικρατές – υπολειπόμε-
νο το ένα ζευγάρι και ατελώς επικρατή στο άλλο ζευγάρι, καθώς και με δυο ζεύγη ατελώς επι-
κρατών αλληλομόρφων γονιδίων. Να βρίσκω  τις φαινοτυπικές αναλογίες στις περιπτώσεις αυτές 
και να επιβεβαιώσω ότι μπορούν να προκύψουν από ανεξάρτητες διασταυρώσεις δυο μονοϋβριδι-
σμών. 

53. Στην κληρονομικότητα του ανθρώπου μας ενδιαφέρει κυρίως ο τρόπος κληρονόμησης διαφόρων 
ασθενειών και λιγότερο διαφόρων μορφολογικών γνωρισμάτων.  

54. Να εξηγώ ικανοποιητικά γιατί είναι πιο αληθοφανής η εξέταση της κληρονομικότητας σε πολυμε-
λείς οικογένειες, τονίζοντας παράλληλα ότι κάθε τοκετός είναι ένα μοναδικό και ανεξάρτητο γε-
γονός. 

55. Να ξέρω ότι στον άνθρωπο εκτός από χαρακτήρες που κληρονομούνται από ένα ζεύγος αλληλο-
μόρφων γονιδίων και λέγονται μονογονιδιακοί, υπάρχουν και άλλοι που η κληρονόμησή τους στη-
ρίζεται στη συνεργασία περισσότερων ζευγών αλληλομόρφων γονιδίων (πολυγονιδιακοί χαρακτή-
ρες). 

56. Ότι τι γενεαλογικό δέντρο μπορεί να περιέχει πολλές γενιές ατόμων, και τι ακριβώς εμφανίζεται 
στο γενεαλογικό δέντρο. 

57. Τους βασικούς συμβολισμούς στο γενεαλογικό δέντρο πάρα πολύ καλά. 
58. Που αντιστοιχούν οι δυο αριθμοί για κάθε άτομο στο γενεαλογικό δέντρο, ποιον από τους δυο 

μπορώ να γράφω με δυο τρόπους. Παράδειγμα. 
59. Να καταλάβω τι σημαίνει σωστά η φράση: Το γενεαλογικό δέντρο μου δίνει την δυνατότητα να 

ξέρω τι έγινε στο παρελθόν και να προβλέπω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. 
60. Να ξέρω ότι είναι αποτέλεσμα της στατιστικής και των πιθανοτήτων η φράση: Η πιθανότητα νά-

χει ένα άτομο ταυτόχρονα δυο γνωρίσματα είναι το γινόμενο των πιθανοτήτων νάχει την κάθε ι-
διότητα χωριστά. 
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61. Τι σημαίνει ο όρος: Αυτοσωμική επικρατής κληρονομικότητα, παράδειγμα τέτοιας κληρονομικό-

τητας στον άνθρωπο, τι θα προκύψει από το γάμο ενός ετερόζυγου και ενός φυσιολογικού γονέ-
ως, τι θα προκύψει από το γάμο δυο ετερόζυγων γονέων. 

62. Ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος και για να διαπιστώσω ότι μια ιδιότητα ακολουθεί αυτοσω-
μικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας και ότι οι δυο γονείς είναι ετερόζυγοι.  

63. Τι είναι αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα, παραδείγματα ασθενειών στον άνθρωπο 
που ακολουθούν αυτό το τύπο κληρονομικότητας, πότε είναι βέβαιο ότι όλοι οι απόγονοι θάναι υ-
γιείς και πότε ότι όλοι θα πάσχουν. 

64. Τι σημαίνει φορέας στην αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα, γιατί δεν χρησιμοποιείται ο 
όρος στην επικρατή κληρονομικότητα, και πότε μεγαλώνει η πιθανότητα νάναι και οι δυο γονείς 
φορείς σε μια τέτοια ιδιότητα. 

65. Ποιος ο πιο ασφαλής τρόπος για  να διαπιστώσω ότι μια ιδιότητα ακολουθεί αυτοσωμικό υπο-
λειπόμενο τύπο κληρονομικότητας και να αποκαλύψω ταυτόχρονα τον γονότυπο των γονέων. 

66. Να ξέρω ότι όλα αναφέρθηκαν πριν αναφέρονται σε φυσιολογικά άτομα και σε φυσιολογικά απο-
τελέσματα, τα οποία μπορούν να μεταβληθούν λόγω των μεταλλάξεων. 

67. Να θυμηθώ ξανά τους όρους: αυτοσωμικά και φυλετικά χρωμοσώματα. 
68. Τι είναι τα φυλοσύνδετα γονίδια και πως συμβολίζονται, τι είναι φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, 

και ότι  αναφερόμαστε μόνο σε υπολειπόμενη και όχι και σε επικρατή φυλοσύνδετη.  Παραδείγμα-
τα ιδιοτήτων στον άνθρωπο που ακολουθούν φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα. 

69. Να προσέξω ότι στην φυλοσύνδετη κληρονομικότητα από τη στιγμή που θα γράψω και τα φυλετι-
κά χρωμοσώματα παρακολουθώ και την κληρονομικότητα του φύλου, κάτι που δεν συμβαίνει κατά 
την αυτοσωμική κληρονομικότητα. 

70. Να τεκμηριώνω με παραδείγματα ότι κάθε φυλοσύνδετος χαρακτήρας εμφανίζεται συχνότερα 
στα αρσενικά παρά στα θηλυκά άτομα. Έτσι λέμε ότι η φυλοσύνδετη κληρονομικότητα δεν ακο-
λουθεί τις μεντελικές αναλογίες. 

71. Στην φυλοσύνδετη κληρονομικότητα φαίνεται καθαρά ότι: το αγόρι παίρνει το ένα από τα δυο  Χ 
χρωμοσώματα  της μάνας του και το κορίτσι το  Χ χρωμόσωμα του πατέρα του.  

72.  Να ξέρω με παραδείγματα να τεκμηριώνω την πρόταση: η φυλοσύνδετη κληρονομικότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και στον έλεγχο της πατρότητας. 

73.  Τα γονίδια διακρίνονται σε φυλοσύνδετα και αυτοσωμικά με άλλο κριτήριο από αυτό που διακρί-
νονται σε επικρατές – υπολειπόμενο, ατελώς επικρατή και συνεπικρατή. Άρα ένα γονίδιο μπορεί 
να είναι π.χ φυλοσύνδετο και ατελώς επικρατές. 
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