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«Αλληλόμορφα γονίδια – Είδη κυτταρικής διαίρεσης» 

Ονοματεπώνυμο:     Τμήμα:  Ημερομηνία: 

Αλληλόμορφα 

1. Οι ________________ οργανισμοί περιέχουν τις γενετικές πληροφορίες, τα ______, 

δύο φορές, μία από τη _______ και μία από τον _________.   

2. Κάθε γονίδιο μπορεί να ελέγχει το _______γνώρισμα με _______ τρόπο. Aυτού του 

είδους  τα γονίδια ονομάζονται ______________.  

3. Για παράδειγμα για το γνώρισμα «χρώμα ματιών» υπάρχουν τα αλληλόμορφα: 

____________________________________________________________________ 

    

4. Οι __________ οργανισμοί διαθέτουν για κάθε γνώρισμα _______αλληλόμορφα.   

5. Τα αλληλόμορφα γονίδια βρίσκονται στην _____ θέση στα ________ 

χρωμοσώματα. 

6. Ένα χαρακτηριστικό όπως ο λοβός των αυτιών εμφανίζεται σε ____μορφές: 

7. ______ λοβοί  αυτιών και _________ που καθορίζονται από ένα ζεύγος 

αλληλόμορφων.   

8. Ομόζυγο άτομο : Άτομο με _____   _______   ________________ γονίδια.   

9. Συμβολίζεται με δύο όμοια γράμματα ή ________ ή ________.  

10. Ετερόζυγο άτομο : Άτομο με ______  _______________  _______________ γονίδια.   

11. Συμβολίζεται με δύο ανόμοια γράμματα ένα _____________ και ένα _________. 

12. Στα ________ άτομα το ένα αλληλόμορφο ________την έκφραση του άλλου.  

13. Το αλληλόμορφο  που καλύπτει την έκφραση του άλλου ονομάζεται __________  

και συνήθως συμβολίζεται με ένα __________ γράμμα.  

14. Το αλληλόμορφο  που _________ η έκφραση του ονομάζεται ___________ και 

συνήθως συμβολίζεται με ένα _______ γράμμα.  

15. Χαρακτηριστικό γραμμή τριχοφυΐας: Με κορυφή ή χωρίς κορυφή. Ποιος είναι ο 

επικρατής χαρακτήρας; _____________________________________________ 

16. Τι αλληλόμορφα θα έχει το άτομο με γραμμή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή;  

________________________________________________________________ 

17. Τι αλληλόμορφα θα έχει το άτομο με γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή; 

________________________________________________________________ 

18. Χαρακτηριστικό ικανότητα αναδίπλωσης της γλώσσας: Ικανότητα αναδίπλωσης ή 

ανικανότητα αναδίπλωσης.  

Τι χαρακτηριστικό έχει το άτομο που είναι ομόζυγο στο υπολειπόμενο;  

_______________________________________________________________ 

19. Τι αλληλόμορφα θα έχει το άτομο με ικανότητα αναδίπλωσης της γλώσσας; 

________________________________________________________________  

 

Κυτταρική διαίρεση 

Α. Μίτωση 

1. Η ζωή ξεκινά από το _______που είναι το _________ κύτταρο του οργανισμού.  

2. Δημιουργείται από την _________ του ωαρίου με το ________________.  
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3. Από το ζυγωτό προκύπτουν ________ τα κύτταρα του _________ οργανισμού που 

περιέχουν τις ________ γενετικές πληροφορίες  DNA . 

4. Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων (_______    __________) πραγματοποιείται με 

μια διαδικασία που ονομάζεται _____________. 

5. Πριν από την έναρξη της κυτταρικής διαίρεσης _____________το DNA (γενετική 

πληροφορία) με μια διαδικασία που ονομάζεται ______________.  

6. Μετά την αντιγραφή κάθε DNA συνδέεται με το αντίγραφο του σε μια περιοχή που 

ονομάζεται ____________. 

7. Κατά την έναρξη της μίτωσης τα μόρια DNA ____________ και παίρνουν τη μορφή 

χρωμοσωμάτων . 

8. Τα χρωμοσώματα αποτελούνται από _____ μόρια DNA συσπειρωμένα που 

συγκρατούνται στο κεντρομερίδιο και ονομάζονται _________    ______________. 

9. Τα χρωμοσώματα μετακινούνται και ____________το ένα ______ από το άλλο στο 

ισημερινό επίπεδο του κυττάρου. 

10. Το κεντρομερίδιο κάθε ενός χρωμοσώματος ________ και οι αδελφές χρωματίδες 

___________ και οδηγούνται σε αντίθετους πόλους. 

11. Κατά την ολοκλήρωση της διαίρεσης προκύπτουν ___ ________κύτταρα γενετικά 

________μεταξύ τους και με το _________.  

12. Το καθένα περιέχει τη _____ από τις δύο «πρώην» αδελφές χρωματίδες από κάθε 

χρωμόσωμα. 

Β. Μείωση 

13. Κάθε γονέας παράγει τους __________του με μια διαδικασία που ονομάζεται 

_________. 

14. Οι γαμέτες είναι __________ κύτταρα που φέρουν το ______ αριθμό 

χρωμοσωμάτων από τον κανονικό (__________ κύτταρα).   

15. Προκύπτουν από _________ άωρα γεννητικά κύτταρα των _________και των 

___________, 

16. Πριν από την ________ της μείωσης έχει προηγηθεί και πάλι η _________του DNA 

και στη συνέχεια τα 2 μόρια DNA ________ με αποτέλεσμα κάθε χρωμόσωμα να 

αποτελείται από ______ αδελφές χρωματίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο.  

17. Τα ομόλογα χρωμοσώματα ____________και διατάσσονται σε _______στο 

ισημερινό επίπεδο του κυττάρου. 

18. Στην  1η μειωτική διαίρεση διαχωρίζονται τα ______ χρωμοσώματα  και 

σχηματίζονται _____ νέα κύτταρα που το καθένα περιέχει το _____ αριθμό 

χρωμοσωμάτων.  

19. Κατά τη 2η μειωτική διαίρεση το κεντρομερίδιο κάθε ενός χρωμοσώματος σπάει και 

οι _________    __________αποχωρίζονται και δημιουργούνται _____ νέα κύτταρα 

που περιέχουν  τη ______από τις δύο «πρώην» αδελφές χρωματίδες από κάθε 

χρωμόσωμα. 

20. Από _____διπλοειδές κύτταρο προκύπτουν ______ απλοειδή γενετικά κύτταρα που 

περιέχουν τη ______ ποσότητα DNA . 

 


