
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Στη Drosophila βρέθηκαν τρία αλληλόμορφα που ελέγχουν το σχήμα των ματιών και είναι 
πολλαπλά αλληλόμορφα. Το W κάνει το χρώμα των ματιών κόκκινο, το wt κίτρινο και το w λευκό. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι το W είναι επικρατές στα wt και w και ότι το wt είναι επικρατές στο w, να 
απαντήσετε στα εξής: 
α) Να βρείτε τους γονότυπους που αντιστοιχούν σε καθένα από τα τρία χρώματα ματιών. 
β) Από τη διασταύρωση μιας αρσενικής Drosophila με κόκκινα μάτια και κανονικό χρώμα 
σώματος με μια θηλυκή με κίτρινα  μάτια και κανονικό χρώμα σώματος προέκυψαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 
 
42 θηλυκά άτομα με κόκκινα μάτια και κανονικό χρώμα σώματος 
19 θηλυκά άτομα με κίτρινα μάτια και κανονικό χρώμα σώματος 

Πρόγραμμα Μαθητές 
Μεταβλητές 
Πραγματικές: ΤΕΛ,ΒΑΘ 
Χαρακτήρες: ΟΝ_ΕΠ,ΚΑΤ,ΕΙΔ,ΑΠΑΝΤ 
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Τέλος
 
! Αρχή
Συνάρτηση

 ερωτήματος γ) … 
_επανάληψης 

Ερώτημα α) 
Γράψε ‘Δώστε το ονοματεπώνυμο’ 
Διάβασε ΟΝ_ΕΠ 
Αρχή_επανάληψης 
Γράψε ‘Δώστε την κατεύθυνση’ 
Διάβασε ΚΑΤ 

Μέχρις_ότου ΚΑΤ=’ΘΤ’ ή ΚΑΤ=’ΘΡ’ ή ΚΑΤ=’ΤΧ’ 
Αρχή_επανάληψης 
Γράψε ‘Δώστε το ειδικό μάθημα’ 
Διάβασε ΕΙΔ 

Μέχρις_ότου ΕΙΔ=’Α’ ή ΕΙΔ=’Β’ 
Αρχή_επανάληψης 
Γράψε ‘Δώστε το γραπτό βαθμό’ 
Διάβασε ΒΑΘ 

Μέχρις_ότου ΒΑΘ=Α_Μ(ΒΑΘ) και ΒΑΘ>=1 και ΒΑΘ<=20 
ολοκλήρωση ερωτήματος β) 
ΤΕΛ ← Τελικός_Βαθμός(ΚΑΤ,ΕΙΔ,ΒΑΘ) 
Γράψε ‘Ονοματεπώνυμο’,ΟΝ_ΕΠ,’Κατεύθυνση’,ΚΑΤ, 

Ειδικό μάθημα’,ΕΙΔ,’Γραπτός βαθμός’,ΒΑΘ, 
Τελικός βαθμός’,ΤΕΛ 

ολοκλήρωση ερωτήματος γ) 
Αρχή_επανάληψης 
Γράψε ‘Θα συνεχίσετε; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)’ 
Διάβασε ΑΠΑΝΤ 

Μέχρις_ότου ΑΠΑΝΤ=’ΝΑΙ’ ή ΑΠΑΝΤ=’ΟΧΙ’ 
Μέχρις_ότου ΑΠΑΝΤ=’ΟΧΙ’ 

_προγράμματος 

 ερωτήματος β) … 
 Τελικός_Βαθμός(Κ,Ε,Β):Πραγματική 

Μεταβλητές 
Πραγματικές: Τ,Β 
Χαρακτήρες: Κ,Ε 

  
  
Αρχή 
  Αν 
    
      
    
      
    
  
    
      
    
      

Κ=’ΘΤ’ τότε 
Αν Ε=’Α’ τότε 
Τ ← Β+Β*1.2 

Αλλιώς 
Τ ← Β+Β*0.8 

Τέλος_αν 
Αλλιώς_αν Κ=’ΘΡ’ τότε 
Αν Ε=’Α’ τότε 

Τ ← Β+Β*0.9 
Αλλιώς 
Τ ← Β+Β*1.1 

    Τέλος_αν
  Αλλιώς 
    Αν Ε=’Α’ τότε 
      Τ ← Β+Β*1.4 
    Αλλιώς 
      Τ ← Β+Β*0.6 
    Τέλος_αν 
  Τέλος_αν 
! Η στρογγυλοποίηση 
  Τ ← Τ*10^2 
  Τ ← Τ+0.5 
  Τ ← Α_Μ(Τ) 
  Τ ← Τ/10^2 
  Τελικός_Βαθμός ← Τ 
Τέλος_συνάρτησης 
 

21 θηλυκά άτομα με λευκά μάτια και κανονικό χρώμα σώματος 
19 αρσενικά άτομα με κόκκινα μάτια και κανονικό χρώμα σώματος 
21 αρσενικά άτομα με κόκκινα μάτια και κίτρινο χρώμα σώματος 
10 αρσενικά άτομα με κίτρινα μάτια και κανονικό χρώμα σώματος 
  9 αρσενικά άτομα με κίτρινα μάτια και κίτρινο χρώμα σώματος 
  9 αρσενικά άτομα με λευκά μάτια και κανονικό χρώμα σώματος 
11 αρσενικά άτομα με λευκά μάτια και κίτρινο χρώμα σώματος 
Να βρεθούν οι γονότυποι των γονέων, να γίνει η διασταύρωση και να εξηγηθούν τα αποτελέσματά 
της. 
 

Απάντηση 
 
α) 

κόκκινα μάτια WW, Wwt, Ww 
κίτρινα μάτια wtwt, wtw 
λευκά μάτια ww 

 
β) Παρατηρούμε ότι γεννήθηκαν 82 θηλυκά και 79 αρσενικά άτομα, δηλαδή η αναλογία φύλου 
είναι 1:1, γεγονός που αποκλείει την παρουσία θνησιγόνου γονιδίου. 
• Ως προς την ιδιότητα «χρώμα ματιών» παρατηρούμε ότι γεννήθηκαν θηλυκά 42 κόκκινα : 19 
κίτρινα : 21 λευκά = 2:1:1 και αρσενικά 40 κόκκινα : 19 κίτρινα : 20 λευκά = 2:1:1. Αφού 
προκύπτουν άτομα με λευκά μάτια, τα άτομα που διασταυρώθηκαν ήταν ετερόζυγα. Το αρσενικό 
άτομο με τα κόκκινα μάτια έχει γονότυπο Ww και το θηλυκό άτομο που έχει κίτρινα μάτια έχει 
γονότυπο wtw. 
• Ως προς την ιδιότητα «χρώμα σώματος» όλα τα θηλυκά είναι κανονικού χρώματος και τα 
αρσενικά είναι 38 κανονικό χρώμα σώματος : 41 κίτρινο χρώμα σώματος. Το γονίδιο είναι 
φυλοσύνδετο, αφού δεν κληρονομείται με τον ίδιο τρόπο σε αρσενικά και θηλυκά άτομα και 
υπολειπόμενο αφού από γονείς με κανονικό χρώμα προκύπτουν παιδιά με κίτρινο χρώμα σώματος. 
Συμβολίζουμε το γονίδιο για το κανονικό χρώμα σώματος ΧΚ και το γονίδιο για το κίτρινο χρώμα 
σώματος Χκ και τα άτομα της Ρ γενιάς έχουν γονότυπο ΧΚΥ και ΧΚΧκ. 
 
   P:                       WwΧΚΥ                ⊗                wtwΧΚΧκ

Γαμέτες:         WΧΚ, WΥ, wΧΚ, wΥ                                       wtΧΚ, wtΧκ, wΧΚ, wΧκ, 
 
     WΧΚ     WΥ      wΧΚ     wΥ 
wtΧΚ WwtΧΚΧΚ WwtΧΚΥ wtwΧΚΧΚ wtwΧΚΥ 
wtΧκ WwtΧΚΧκ WwtΧκΥ wtwΧΚΧκ wtwΧκΥ 
wΧΚ WwΧΚΧΚ WwΧΚΥ wwΧΚΧΚ wwΧΚΥ 
wΧκ, WwΧΚΧκ WwΧκΥ wwΧΚΧκ wwΧκΥ 
 
Οι αναλογίες προκύπτουν σύμφωνα με το νόμο του διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων και 
της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων (1ος και 2ος νόμος του Mendel). 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΣΥΝΟΛΟ" 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΑΝΤΥΠΑ 

Τ. ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Σε μια διαδικασία αξιολόγησης της Γ’ Λυκείου οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων εξετάζονται, κατ’ επιλογή τους, γραπτά σε 
ένα από δύο ειδικά μαθήματα. Ο γραπτός βαθμός προσαυξάνεται κατά τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προκύπτει ο 
τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο για διάφορους μαθητές:  
α) να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την κατεύθυνση στην οποία φοιτά, το ειδικό μάθημα που επέλεξε και το βαθμό 
που έγραψε, ελέγχοντας την ορθότητα εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω:  
- Η κατεύθυνση είναι Θετική ή Θεωρητική ή Τεχνολογική.  
- Το ειδικό μάθημα είναι Α ή Β.  
- Ο γραπτός βαθμός είναι αριθμός από 1 έως και 20, χωρίς δεκαδικά ψηφία. 
β) να υπολογίζει με κατάλληλο υποπρόγραμμα, που θα δημιουργήσετε για τον σκοπό αυτό, τον τελικό βαθμό του μαθητή τον 
οποίο και επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα. Ο συντελεστής βαρύτητας υπολογίζεται ανάλογα με την κατεύθυνση και το ειδικό 
μάθημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Συντελεστές βαρύτητας  
Κατεύθυνση Ειδικό μάθημα Α Ειδικό μάθημα Β 

ΘΤ 1,2 0,8 
ΘΡ 0,9 1,1 
ΤΧ 1,4 0,6 

Κατόπιν να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την κατεύθυνση που φοιτά, το ειδικό μάθημα που επέλεξε, τον γραπτό και 
τον τελικό του βαθμό. 
γ) Στη συνέχεια να ρωτά τον χρήστη αν θα συνεχίσει και με νέο ονοματεπώνυμο μαθητή (επιτρεπτές απαντήσεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και 
αν δοθεί η απάντηση ΟΧΙ το πρόγραμμα να τερματίζεται. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


