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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ (11/06 /12) 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο:_____________________________________ Αρ/μός Κατ/σης: ________ 

 

Εισηγήτρια: Σάρρου-Εγγλεζάκη Φρίντα 

Επιτηρητές: ________________________________________________________________ 

 

 

Βαθμός ____________________________________ 

 

Από τις παρακάτω 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Να γράψετε  τα ονόματα των οργανιδίων του κυττάρου που αντιστοιχούν σε κάθε πρόταση: 
A) Η μεμβράνη η οποία περιβάλλει όλα τα κύτταρα. _____________________________________________ 

B) Περιβάλλει εξωτερικά το φυτικό κύτταρο και του προσφέρει στήριξη.______________________________ 

Γ)  Περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) του κυττάρου. ______________________________________________ 

Δ)  Εξασφαλίζουν ενέργεια απαραίτητη για τις λειτουργίες του κυττάρου._____________________________ 

Ε)  Η χλωροφύλλη που περιέχουν, δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια κατά τη φωτοσύνθεση. ________________ 

Ζ)  Σε αυτά γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών._________________________________________________ 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Α) Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη: 

        Όταν ένας πολυκύτταρος οργανισμός αναπτύσσεται, τα κύτταρά του δεν αυξάνονται μόνο σε  
        αριθμό, αλλά παράλληλα τροποποιούνται, οργανώνονται σε _____________ και εξειδικεύονται σε  
        συγκεκριμένες λειτουργίες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται _______________________________. 
 
   Β) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τα όργανα της στήλης Β: 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

 
Επιθηλιακός ιστός 

 
Εγκέφαλος 

 
Μυΐκός ιστός  

 
Επιδερμίδα 

 
Νευρικός ιστός 

 
Καρδιά 

 
Ερειστικός ιστός 

 
Αίμα 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Να γράψετε 6 τρόπους με τους οποίους οι ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο. 
Α)______________________________________________________________________________ 
Β)______________________________________________________________________________ 
Γ)______________________________________________________________________________ 
Δ)______________________________________________________________________________ 
Ε)______________________________________________________________________________ 
Ζ)______________________________________________________________________________ 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη ή φράση:  
 

(ανοσολογική απόκριση,   δέρμα,   εμβόλιο,   ειδικoί,   αντισώματα,   ορός,   αντιγόνα,  φλεγμονή,   
μόλυνση,   ομοιοστατικός μηχανισμός,   πυρετός) 
 
Ο οργανισμός μας για να προστατευτεί  από τους παθογόνους μικροοργανισμούς έχει αναπτύξει τους 
εξωτερικούς και τους εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς. 
Το _________________ αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους εξωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς 
καθώς εμποδίζει την είσοδο των παθογόνων μικροβίων στον οργανισμό. 
Αν ένας μικροοργανισμός κατορθώσει τελικά να εισέλθει στον οργανισμό τότε ενεργοποιούνται οι 
____________________ εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί. Χάρη σε αυτούς αν ο οργανισμός μας 
αναγνωρίσει ένα αντιγόνο σαν ‘’ξένο παράγοντα’’ που μπαίνει στον οργανισμό μας π.χ. μικρόβια, τότε  
ξεκινά μια σειρά αντιδράσεων η οποία ονομάζεται  _______________________      ___________________. 
Αυτή περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ειδικών λευκοκυττάρων τα οποία παράγουν ειδικές πρωτεΐνες με δομή 
τέτοια ώστε να ταιριάζουν με το αντιγόνο όπως το κλειδί με την κλειδαριά και κατά αυτόν τον τρόπο να το 
εξουδετερώνουν. Οι πρωτεΐνες αυτές ονομάζονται ___________________ . Ο οργανισμός που έχει 
προσβληθεί από ένα αντιγόνο αποκτά ανοσία απέναντι σε αυτό.  
Το ____________________ αποτελείται από μικρή ποσότητα νεκρών ή ανενεργών μικροοργανισμών ή και 
τμημάτων τους που εισάγεται στο σώμα του ανθρώπου για να αποκτήσει ανοσία. 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Α)  Παρακάτω βλέπετε την αλληλουχία των βάσεων σε δύο τμήματα των αλυσίδων του μορίου του 

DNA. Να συμπληρώσετε σε κάθε κενό κουτάκι την αλληλουχία των βάσεων που λείπουν, έτσι 

ώστε να ολοκληρωθούν και τα δύο τμήματα των συμπληρωματικών του αλυσίδων.  

 

 

 αλυσίδα 1  T-G-A     

 αλυσίδα 2 G-C-G       A-C-G 

 
Β) Να αντιστοιχίσετε τους όρους στη στήλη Α με τις προτάσεις της στήλης Β. 
 

Α Β 

 
mRNA 

 
Aποτελεί συστατικό του ριβοσώματος 

 
tRNA 

 
Μεταφέρει τη γενετική πληροφορία 

 
rRNA 

 
Μεταφέρει αμινοξέα στο ριβόσωμα 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες. Να τις ξαναγράψετε διορθωμένες: 

A) Το μόριο του DNA είναι μονόκλωνο και έχει τη μορφή δεξιόστροφης έλικας. 

___________________________________________________________________________________ 

B)  Το μόριο του RNA είναι δίκλωνο.  ________________________________________________________ 

Γ)  Το DNA είναι δομημένο από 4 πιο απλές μονάδες που ονομάζονται ριβονουκλεοτίδια. 

 ___________________________________________________________________________________ 
 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
Η εικόνα δείχνει τα στάδια (1 έως 6) μιας κυτταρικής διαίρεσης.  
Να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λάθος. 
 
Α) Η κυτταρική διαίρεση που βλέπουμε ονομάζεται μίτωση. 

Β) Τα δύο νέα κύτταρα που προκύπτουν στο στάδιο 6 είναι γαμέτες,  

     δηλαδή ωάρια ή σπερματοζωάρια. 

Γ) Τα χρωμοσώματα διακρίνονται σε όλα τα στάδια της κυτταρικής 

     διαίρεσης. 

Δ) Σύμφωνα με την εικόνα το αρχικό κύτταρο μπορεί να είναι ένα  

     άωρο γεννητικό κύτταρο. 

Ε) Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων σε αυτό το κύτταρο είναι 8.  

Ζ) Τα νέα κύτταρα που προκύπτουν περιέχουν τις ίδιες γενετικές 

     πληροφορίες με το αρχικό. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8  
Να απαντήσετε τις ερωτήσεις, αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τις παρακάτω εικόνες, οι οποίες  
δείχνουν τον καρυότυπο δύο διαφορετικών ατόμων του ανθρώπου. 
                              

                              
   
                                       Εικόνα 1                                                       Εικόνα 2 

                                              
Α) Και στις δύο εικόνες οι καρυότυποι δείχνουν ότι τα άτομα ανήκουν σε ανώτερο οργανισμό και 

     συγκεκριμένα τον άνθρωπο. Να το αιτιολογήσετε.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Β) Ποιο είναι το φύλο του ατόμου με καρυότυπο αυτό της εικόνας 2; ________________________________ 

Γ) Σε ποια εικόνα ο καρυότυπος δείχνει ότι το άτομο είναι αρσενικό; ________________________________ 

Δ) Ποιος είναι ο αριθμός των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων στην εικόνα 2; __________________________ 

Ε) Σε ποια εικόνα ο καρυότυπος δείχνει ότι το άτομο πάσχει από το σύνδρομο Ντάουν (Down) λόγω  

     μετάλλαξης; _________________________________________________________________________ 

Ζ) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για την ερώτηση (Ε). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Έστω ότι συμβολίζουμε με Μ το επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο για τα καστανά μάτια και με μ το  

υπολειπόμενο γονίδιο για τα γαλανά μάτια. 

Σε ένα ζευγάρι ο πατέρας έχει καφέ μάτια και είναι ετερόζυγος Μμ ενώ η μητέρα έχει γαλανά μάτια 

και είναι ομόζυγη μμ. 

 
Να σημειώσετε στους αντίστοιχους κύκλους παρακάτω, 

A) τους γαμέτες που προκύπτουν από τον πατέρα και τη μητέρα 

B) τους γονότυπους των παιδιών που προκύπτουν από τις διάφορες διασταυρώσεις 

Γ)   τους φαινότυπους (χρώμα ματιών) που αντιστοιχούν σε κάθε γονότυπο παιδιού. 

 

 

                                        Γονότυπος πατέρα                               Γονότυπος μητέρας 

 

 

 

          Σπερματοζωάρια   Ωάρια 

         

 

 

Γονότυποι παιδιών   

    

Φαινότυποι παιδιών  ___________     __________        ___________    ___________ 

 

 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 
 
 
 
 

Ο διευθυντής                                                                                       Η εισηγήτρια 
 
 
 
Χ. Καρανίκος                                                                                     Φ. Σάρρου-Εγγλεζάκη 
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