
 

KΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

Εξέλιξη 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 

στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 
 
1. Όταν διατύπωσε τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών ο ∆αρβίνος δε γνώριζε 

α. την ποικιλοµορφία  
β. τις περιβαλλοντικές αλλαγές 
γ. το µηχανισµό κληρονόµησης των χαρακτηριστικών  
δ. την αναπαραγωγή.  
 

2. Μαρτυρίες παλαιότερων σχέσεων µεταξύ των οργανισµών αποτελούν 
α. το πενταδάκτυλο άκρο 
β. η ανάπτυξη των εµβρύων   
γ. τα πέτρινα µνηµεία του παρελθόντος 
δ. οι πρωτεϊνες  
ε. κανένα από τα παραπάνω. 
 

3. Η συχνότητα ενός γονιδίου σε ένα πληθυσµό δεν είναι δυνατόν να 
επηρεαστεί ποτέ από 
α. τις µεταλλάξεις 
β. το µικρό µέγεθος του πληθυσµού 
γ.  την επιλεκτική µετανάστευση 
δ. το τυχαίο ζευγάρωµα. 
 

4. Η δηµιουργία δύο νέων ειδών από ένα αρχικό είδος, λόγω γεωγραφικής 
αποµόνωσης, οφείλεται στο γεγονός ότι 
α. οι µεταλλάξεις που συµβαίνουν τυχαία στους δύο πληθυσµούς δεν είναι 

κατ' ανάγκη οι ίδιες 
β. οι τυχόν µεταλλάξεις δέχονται διαφορετική περιβαλλοντική πίεση επιλογής 
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γ. διακόπτεται η φυσιολογική ανταλλαγή (ροή) γονιδίων µεταξύ των δύο 
πληθυσµών 

δ. στους λόγους που αναφέρονται στα α,β,γ. 
 

5. ∆ηµιουργία νέου είδους, από ένα άλλο αρχικό, µπορεί να προκληθεί από 
οικολογική αποµόνωση ή ασυµβατότητες αναπαραγωγής. Στην περίπτωση 
αυτή η διακοπή της ανταλλαγής γονιδίων µε κάποιες οµάδες ατόµων, που 
οδηγούνται στην αποµόνωση, έχει ως αποτέλεσµα 
α. να ασκείται διαφορετική πίεση φυσικής επιλογής σε καθεµιά οµάδα 
β. το γονιαδιακό δυναµικό να τροποποιείται από διαφορετικές µεταλλάξεις 

σε κάθε οµάδα κι έτσι να έχουµε µια βαθµιαία µετάβαση σε νέο είδος 
γ. κάποια γονίδια να χάνονται εντελώς από το γονιδιακό δυναµικό του 

κυρίως πληθυσµού ή να αλλάζει η γονιδιακή τους συχνότητα 
δ. όλα όσα αναφέρονται στα α,β,γ. 
 

6. Σύµφωνα µε τη ∆αρβινική θεωρία η φυσική επιλογή ευνοεί την επιβίωση και 
επικράτηση των 
α. χρωµοσωµάτων µε τα ευνοϊκότερα γονίδια 
β. φαινότυπων µε τα ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά 
γ. ατόµων µε τους ευνοϊκότερους συνδυασµούς γονιδίων 
δ. πληθυσµών µε το ευνοϊκότερο γονιδιακό δυναµικό. 
 

7. Ο νόµος Hardy-Weinberg καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο σε έναν 
πληθυσµό, όπου οι διασταυρώσεις είναι τυχαίες και δεν υφίσταται φυσική 
επιλογή ούτε µεταλλάξεις, η αναλογία των γονότυπων είναι σταθερή από τη 
µια γενιά στην άλλη. Με βάση αυτόν τον νόµο, και µε δεδοµένο ότι στη 
διάρκεια ενός πειράµατος µε πληθυσµούς Drosophila οι µεταλλάξεις 
θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες, πώς θα µπορούσε να εξηγηθεί η σταδιακή 
αύξηση της συχνότητας ενός µεταλλαγµένου αλληλόµορφου γονιδίου β, µε 
ταυτόχρονη µείωση της συχνότητας του γονιδίου άγριου τύπου Β; 
α. άλλαξε η συχνότητα ως φυσικό επακόλουθο του ελεύθερου συνδυασµού 

των γονιδίων και των χρωµοσωµάτων 
β. η φυσική επιλογή ευνόησε στη διάρκεια των διαδοχικών γενεών την επι-

κράτηση του γονιδίου β 
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γ. το περιβάλλον προκάλεσε τη µείωση της συχνότητας του γονιδίου Β 
δ. το γονίδιο β ήταν πιο προσαρµοσµένο στις συγκεκριµένες περιβαλ-

λοντικές συνθήκες. 
 

8. Ανάλογα µε την οπτική γωνία µε την οποία εξετάζει κάποιος την εξέλιξη 
µπορεί να της αποδώσει διαφορετικούς ορισµούς. Σε καµιά περίπτωση όµως 
η εξέλιξη δε µπορεί να ορισθεί ως 
α. κάθε αλλαγή στη συχνότητα ενός γονιδίου ενός πληθυσµού 
β. η διαδικασία που οδηγεί στο σχηµατισµό νέων ειδών 
γ. το φαινόµενο να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος µε την 

πάροδο του χρόνου 
δ. η διαδικασία που οδηγεί στην τελειοποίηση κάθε είδους. 
 

9. Η εξέλιξη, αν και θεωρείται γεγονός, δεν αποτελεί νόµο της Βιολογίας. Αυτό 
σηµαίνει ότι 
α. δε συµβαίνει πάντα στους διπλοειδείς οργανισµούς 
β. δε συµβαίνει σε όλους τους οργανισµούς 
γ. αποτελεί εξαίρεση που προκαλείται από διατάραξη της οµαλής λειτουρ-

γίας των σταθεροποιητικών µηχανισµών που διαθέτουν οι οργανισµοί 
δ. οι µηχανισµοί της εξέλιξης δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως, ώστε να 

διατυπωθούν σε αναµφισβήτητους νόµους. 
 

10. Η ταχύτητα της εξέλιξης ενός είδους είναι ανάλογη της γενετικής ποικιλο-
µορφίας που παρουσιάζει. Σε ένα κλειστό δοχείο αναµιγνύουµε πληθυσµούς 
από δύο στελέχη Α και Β της δροσόφιλας και πειραµατικά διαπιστώνουµε 
πως η ποικιλία Β παρουσιάζει µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης του πληθυσµού 
της από την ποικιλία Α. ∆εδοµένου ότι µέσα στο δοχείο επικρατεί έντονος 
ανταγωνισµός τροφής και χώρου, ποιο από τα δύο στελέχη αναµένετε να πα-
ρουσιάσει µεγαλύτερη ποικιλοµορφία (για τους παράγοντες τροφή, χώρο); 
α. το στέλεχος Α, γιατί ο έντονος ανταγωνισµός αξιοποιεί καλύτερα την 

υπάρχουσα ποικιλοµορφία 
β. το στέλεχος Β, γιατί ο µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού του, 

υποδηλώνει ταχύτερη εξέλιξη 
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γ. το στέλεχος Α, γιατί ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού του είναι 
µικρότερος 

δ. δε γνωρίζουµε. Τα πειραµατικά δεδοµένα δεν επαρκούν για την εξαγωγή 
συµπεράσµατος. 

 
11. Ο λόγος, που τα απολιθώµατα δεν µπορούν να µας δώσουν αποδείξεις για 

την εξελικτική πορεία, είναι ότι  
α. πολύ σπάνια ανακαλύπτονται συνεχείς σειρές µορφών απολιθωµάτων στα 

διάφορα γεωλογικά στρώµατα 
β. ολόκληρες οµάδες ειδών µπορεί να µην έχουν απολιθωθεί, επειδή δεν 

βρέθηκαν στις κατάλληλες συνθήκες απολίθωσης 
γ. δεν αποτελούν ένα τυχαίο δείγµα όλων των οργανισµών που προϋπήρξαν, 

αλλά ένα ειδικά επιλεγµένο σύνολο 
δ. ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ. 
 

12. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα του κυτοχρώµατος αποτελείται από 104 αµινοξέα 
και διαφέρει στον άνθρωπο και στον πίθηκο κατά 1 αµινοξύ, στον άνθρωπο 
και στο σκύλο κατά 11 αµινοξέα, στον άνθρωπο και στην κότα κατά 13 
αµινοξέα, και στον άνθρωπο και στη χελώνα κατά 15 αµινοξέα. Από τα 
παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 
α. όσο πιο όµοιες είναι οι οµόλογες πρωτεΐνες δύο ειδών, τόσο πιο 

πρόσφατα στη φυλογενετική διαδοχή έχει συµβεί ο διαχωρισµός τους 
β. η κότα απέχει φυλογενετικά εξίσου από το σκύλο και τη χελώνα 
γ. ο σκύλος απέχει φυλογενετικά περισσότερο από τον πίθηκο παρά από την 

κότα 
δ. το κυτόχρωµα µεταξύ χελώνας και κότας διαφέρει σε 2 αµινοξέα. 
 

13. Ο πιθανός κοινός πρόγονος των 
α. ανθρωποειδών είναι ο Παραπίθηκος 
β. ανθρωπίδων είναι ο Homo erectus 
γ. ανθρωπίδων είναι ο Homo habilis 
δ. ανθρωποειδών είναι ο Αυστραλοπίθηκος. 

14. Ποια από τις παρακάτω οµάδες οργανισµών ανήκει στους ανθρωπίδες; 
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α. Οι αυστραλοπίθηκοι. 
β. Οι πιθηκάνθρωποι. 
γ. Οι ανθρωποπίθηκοι 
δ. Οι πίθηκοι. 
 

15. Ποιo από τα παρακάτω αποτελεί διαφορά ανάµεσα στον Αυστραλοπίθηκο 
και τον Homo erectus; 
α. Το µέγεθος των κυνόδοντων. 
β. Το µέτωπο που γέρνει προς τα πίσω. 
γ. Η όρθια στάση. 
δ. Τo πηγούνι που γέρνει προς τα πίσω. 
 

16. Στη προσπάθεια για την επιβίωση µεταξύ των οργανισµών επιβιώνει  
α. ο µεγαλύτερος σε ηλικία 
β. ο ισχυρότερος 
γ. ο βαρύτερος 
δ. ο καλύτερα προσαρµοσµένος. 
 

17. ∆ιασταυρώσεις µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών του ίδιου είδους διευκολύ-
νουν 
α. τη δηµιουργία ενός νέου είδους 
β. την αύξηση των πιθανοτήτων της διατήρησης του είδους 
γ. τις γρήγορες αλλαγές στα γενετικά χαρακτηριστικά του είδους 
δ. την αύξηση της ποικιλοµορφίας στους διαφορετικούς πληθυσµούς 
ε. τη διαφοροποίηση µεταξύ των πληθυσµών του ίδιου είδους. 
 

18. Οι βασικοί παράγοντες για τη δηµιουργία ενός νέου είδους είναι 1) οι 
µεταλλάξεις, 2) η φυσική επιλογή και 3) οι γενετικές αποµονώσεις. Η σωστή 
σειρά που γίνονται είναι  
α. 1,2,3 γ. 2,1,3 
β. 3,2,1 δ. 3,1,2 
 

19. Τα περισσότερα πρωτεύοντα διαφέρουν από την οικογένεια των ανθρωπίδων 
επειδή 
α. είναι δενδρόβια 
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β. είναι φυτοφάγα 
γ. είναι σαρκοφάγα 
δ. είναι κοινωνικά. 
 

20. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ατόµων µέσα σε ένα είδος; 
α. Μπορούν να παράγουν απογόνους. 
β. Οι βάσεις των νουκλεοτιδίων τους στο γενετικό υλικό τους διαφέρουν 

λιγότερο από 1%. 
γ. Ακόµα και αν αποµονώνονται γεωγραφικά στην πλειοψηφία τους 

παράγουν γόνιµους απογόνους. 
δ. Οι απόγονοι δύο ατόµων του είδους µετά την ενηλικίωσή τους µπορούν 

και παράγουν δικούς τους απογόνους. 
 

21. Η ιδέα-κλειδί στη φυσική επιλογή είναι ότι άτοµα µε καλύτερα προσαρµο-
σµένα κληρονοµικά χαρακτηριστικά 
α. επικρατούν εύκολα 
β. επιβιώνουν και αναπαράγονται 
γ. διατηρούν το περιβάλλον τους 
δ. υφίστανται  νέες µεταλλάξεις. 
 

22. Ο Κάρολος ∆αρβίνος έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά Γκαλαπά-
γκος επειδή 
α. οι ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στα νησιά είχαν ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση λίγων ειδών 
β. τα συγγενικά είδη ήταν διαφορετικά σε κάθε νησί 
γ. οι οργανισµοί των αποµονωµένων αυτών νησιών ήταν διαφορετικοί από 

οπουδήποτε αλλού 
δ. µη συγγενικά είδη ήταν παρόµοια στα νησιά του συµπλέγµατος Γκαλαπά-

γκος. 
23. Ο ∆αρβίνος παρατήρησε µια µεγάλη ποικιλία οργανισµών στα βραζιλιανά 

δάση της βροχής. Αυτό φανερώνει  
α. τον ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων οργανισµών για τροφή  
β. ότι οι πληθυσµοί αυξάνονται ταχύτερα από τα αποθέµατα τροφής 
γ. ότι ο αριθµός των ειδών είναι σταθερός 
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δ. ότι ο αριθµός των ειδών εξελίσσεται µε γρήγορους ρυθµούς. 
 

24. Η µεγαλύτερη απόδειξη ότι έχουν υποστεί πολλές µεταβολές τα διάφορα 
είδη των οργανισµών είναι 
α. τα κατοικίδια ζώα 
β. το αρχείο των απολιθωµάτων 
γ. η θνησιµότητα των ατόµων των πληθυσµών 
δ. η ποικιλοµορφία. 
 

25. Ο ∆αρβίνος και ο Ουάλλας ανακάλυψαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο 
α. την προσαρµογή στο περιβάλλον  
β. τον αγώνα για επιβίωση 
γ. τις µεταλλάξεις από φυσικά αίτια 
δ. τη φυσική επιλογή. 
 

26. Η πατρότητα της θεωρίας της Φυσικής Επιλογής ανήκει περισσότερο στο 
∆αρβίνο παρά στον Ουάλλας επειδή 
α. διατύπωσε και ανακοίνωσε πρώτος τη θεωρία αυτή  
β. ήταν πιο διάσηµος από τον Ουάλλας 
γ. το βιβλίο του ∆αρβίνου “Η προέλευση των ειδών” παρουσίαζε αποδείξεις 

για τη θεωρία της Φυσικής Επιλογής 
δ. οι αρχικές ιδέες του ήταν πιο σηµαντικές από του Ουάλλας. 
 

27. Όταν ο ∆αρβίνος πειραµατιζόταν µε περιστέρια παρατήρησε ότι, µετά από 
συνεχείς διασταυρώσεις µε διαφορετικές ποικιλίες, κατόρθωσε να δηµιουρ-
γήσει µια καινούργια ποικιλία περιστεριών που δεν έµοιαζε µε τους προγό-
νους τους. Αυτό ενίσχυσε τη πεποίθησή του ότι 
α. οι πληθυσµοί έχουν διαφορετικό σύνολο γονιδίων 
β. συνέβει µια εξελικτική διαδικασία 
γ. έγιναν γονιδιακές και χρωµοσωµικές µεταλλάξεις 
δ. κληρονοµούνται οι επίκτητες ιδιότητες.    

28. Η συλλογή γεγονότων, παρατηρήσεων και υποθέσεων για την ιστορία της 
ζωής επάνω στη Γη ονοµάζεται   
α. επιβίωση του καλύτερα προσαρµοσµένου 
β. προσαρµογή 
γ. εξελικτική θεωρία 
δ. τεχνητή επιλογή. 
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29. Ο ∆αρβίνος επηρεάστηκε από τις εργασίες του  

α. Malthus 
β. Lyell 
γ. Mendel  
δ. Λινναίου. 
 

30. Στην εποχή του ∆αρβίνου οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι  
α. η Γη άλλαζε σταθερά 
β.  η Γη και οι οργανισµοί δεν άλλαζαν 
γ. η Γη είχε ηλικία µερικών εκατοµµυρίων ετών 
δ. οι ζωντανοί οργανισµοί άλλαζαν σταδιακά 
 

31. Οι κτηνοτρόφοι βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των ζώων και οι γεωργοί τα 
φυτά µε  
α. παροχή των απαραίτητων τροφών 
β. επιλεκτική διασταύρωση 
γ. επιβίωση του καταλληλότερου 
δ. φυσική επιλογή. 
 

32. Ο ∆αρβίνος υποστήριξε ότι συµβαίνει η φυσική επιλογή γιατί  
α. υπάρχει ποικιλοµορφία 
β. υπάρχει ανταγωνισµός για την επιβίωση  
γ. επιβιώνει ο καλύτερα προσαρµοσµένος 
δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω.  
 

33. Η αρχή, που αναφέρει ότι όλοι οι οργανισµοί µοιράζονται κοινούς 
προγόνους, ονοµάζεται  
α. κοινή καταγωγή 
β. φυσική επιλογή 
γ. ακτινωτή προσαρµογή 
δ. βιοποικιλότητα. 
 

34. Ποια από τα παρακάτω Πρωτεύοντα δεν ανήκουν στους Ανθρωποειδείς;  
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α. Οι ανθρωποειδείς πίθηκοι. 
β. Οι λεµούριοι. 
γ. Ο άνθρωπος. 
δ. Ο ουραγκοτάγκος. 
 

35. Ποιος κατάφερε να δαµάσει την φωτιά; 
α. Ο Αυστραλοπίθηκος. 
β. Ο Homo habilis. 
γ. Ο Homo erectus. 
δ. Ο Homo sapiens. 
 

36. Σε ένα σκουρόχρωµο δάσος, η δράση της φυσικής επιλογής για τους 
διάφορους οργανισµούς, που γίνονται τροφή για άλλους, θα έχει ως 
αποτέλεσµα να 
α. µειωθεί η συχνότητα των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τα σκούρα 

χρώµατα 
β. αυξηθεί η συχνότητα των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τα σκούρα 

χρώµατα 
γ. παραµείνει σταθερή η συχνότητα των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τα 

σκούρα χρώµατα 
δ. συµβούν όσα αναφέρονται στα α, β και γ. 
 

37. Οι µεταλλάξεις θεωρούνται το “βασικό υλικό” της εξέλιξης επειδή συνήθως 
α. αυξάνουν την ποικιλοµορφία 
β. έχουν µικρή επίδραση, εκτός αν υπάρχουν περιβαλλοντικές αλλαγές 
γ. δηµιουργούνται στα σωµατικά κύτταρα και όχι στους γαµέτες 
δ. ισχύουν όσα αναφέρονται στα α, β και γ  

 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  

 

1. Οι µεταλλάξεις, που συµβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός ορ-  
γανισµού, είναι πιο πιθανό να είναι ευνοϊκές για τη ζωή του, 
παρά δυσµενείς ή ουδέτερες.      (    ) 
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2. Οι χρωµοσωµικές ανωµαλίες αφορούν µεγάλα γονιδιακά 
συγκροτήµατα και γι' αυτό παίζουν σηµαντικότερο ρόλο 
στην εξέλιξη, σε σχέση µε τις γονιδιακές µεταλλάξεις.   (    ) 

3. Η µελέτη των οµόλογων οργάνων αποτελεί αντικείµενο 
της Εξελικτικής Βιολογίας.       (    ) 

4. Στις αποδείξεις της εξέλιξης, εκτός από τις οµόλογες πρωτεΐνες, 
περιλαµβάνονται και οι οµοιότητες στα νουκλεϊκά οξέα.   (    ) 

5. Τα ζώα ή τα φυτά, που µπορούν να ζευγαρώσουν µε επιτυχία, 
ανήκουν στο ίδιο είδος.       (    ) 

6. Η εξέλιξη των οργανισµών διά µέσου της φυσικής επιλογής 
προϋποθέτει ένα φυλογενετικό δένδρο.     (    ) 

7. Σύµφωνα µε την αλλοπατρική ενδογένεση, ένας πληθυσµός 
που ζει σε µία περιοχή εµφανίζει γενετικές αλλαγές που δεν 
επιτρέπουν στα µέλη του να διασταυρωθούν µεταξύ τους.   (    ) 

8. Μια χρωµοσωµική ανωµαλία, η πολυπλοειδία, µπορεί να γίνει 
αιτία δηµιουργίας ενός νέου είδους.      (    ) 

9. Ως απολιθώµατα χαρακτηρίζουµε τα λείψανα ή τα ίχνη, καθώς 
και τα αποτυπώµατα ενός οργανισµού, που έζησε στο παρελθόν.  (    ) 

10. Όλα τα κύτταρα, από αυτά των βακτηρίων µέχρι αυτά του 
ανθρώπου, δοµούνται από τα ίδια χηµικά στοιχεία.    (    ) 

11. Οι κυριότερες µεταβολές από τον Homo erectus στον  Homo 
sapiens sapiens εντοπίζονται στο σκελετό των άνω άκρων.   (    ) 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 
 

1.  Τα πρώτα πρωτεύοντα ήταν οι …………………….. που υπάρχουν ακόµα 
και σήµερα. 

2.  Ο αυστραλοπίθηκος θεωρείται πρόγονος των ………..………….…… .  
3.  Ο Homo sapiens sapiens είχε διαφορές στο ………..………….…… της 

κεφαλής σε σχέση µε τον Homo erectus, µεγαλύτερο ………..…….…… και 
ανεπτυγµένες …….………….…… ………..……….…… . 

4.  Με βάση το …………….. κριτήριο, τα άτοµα που µπορούν να ζευγαρώνουν 
µε επιτυχία, δηλαδή να παράγουν γόνιµους απογόνους, ανήκουν στην ίδια 
οµάδα, η οποία ονοµάζεται ……………..…………….. . 

5.  ………………. είναι το σύνολο των ατόµων του ίδιου είδους που ζουν σε 
µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Τα κληρονοµούµενα χαρακτηριστικά 
αυτών των ατόµων που ανήκουν στο ίδιο είδος είναι κωδικοποιηµένα σε 
περιοχές του γενετικού τους υλικού, που ονοµάζονται …………… . 

6.  Κάθε χαρακτηριστικό εµφανίζεται στον πληθυσµό σε διάφορες παραλλαγές που 
ονοµάζονται ………..………….…… . 

7.  Το σύνολο όλων των αντιτύπων κάθε αλληλόµορφου όλων των γονιδίων  ενός 
πληθυσµού  αποτελεί …………….. …………… του. 

8.  Ανατοµικά χαρακτηριστικά των οργανισµών, τα οποία έχουν κοινή προέλευση 
αλλά επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, ονοµάζονται …………… …… . 

9.  Υπάρχουν δοµές στους οργανισµούς, που είναι εντελώς άσχετες µεταξύ τους, 
αλλά εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία και χαρακτηρίζονται ως …………… 
………..………….…… . 

10.  Το λείψανο ή το ίχνος ενός οργανισµού,  που έζησε στο παρελθόν και έχει 
διατηρηθεί µε φυσικό τρόπο, ονοµάζεται …………………..……… .  

11.  Η σηµαντικότερη απόδειξη για την κοινή καταγωγή των οργανισµών 
φαίνεται να είναι …………………..……  και …………….……………… . 

12.  Η δηµιουργία νέων ειδών, που ονοµάζεται ………………., βασίζεται στο 
διαχωρισµό ενός ……………… σε οµάδες και …………………… αυτών 
των οµάδων µε κάποιο τρόπο. 

13.  Το ………..………….…… απεικονίζει µεταξύ άλλων και την εξελικτική 
πορεία των διαφόρων ειδών, και όταν περιέχει χρονολογίες διαχωρισµού των 
ειδών ονοµάζεται ………..………….…… . 
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– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 
Ι 
 

Α. ...... Πολυπλοειδία 
Β. ...... Είδος 
Γ. ...... Απολίθωµα 
∆. ...... Φυσική επιλογή 
E. ...... Γονιδιακή δεξαµενή 

ΙΙ 
 

1. Λείψανο οργανισµού από 
    το παρελθόν. 
2. Επιβίωση του καλύτερα 
    προσαρµοσµένου. 
3. Οµάδα ατόµων που µπορούν να 
    ζευγαρώνουν µε επιτυχία. 
4. Χρωµοσωµική ανωµαλία που 
    µπορεί να γίνει αιτία δηµιουργίας 
    νέου είδους. 

 
Ι 
 

Α. ...... Ανθρωπίδες 
Β. ...... Homo habilis 
Γ. ...... Homo erectus 
∆. ...... Homo Neanderthalensis 
Ε. ...... Ανθρωποειδή 

ΙΙ 
 

1. Άνθρωπος ο επιδέξιος. 
2. Είχε δαµάσει τη φωτιά. 
3. Ανήκουν στα πρωτεύοντα. 
4. Περιλαµβάνουν τις προγονικές  
    µορφές του ανθρώπου και 
    το σηµερινό άνθρωπο 

 
Ι 
 

Α. ...... Οµόλογες πρωτεΐνες 
Β. ...... Οµόλογα όργανα 
Γ. ...... Φυλογενετικό δέντρο 
∆. ...... Γένος 
Ε. ...... Ποικιλίες 

ΙΙ 
 

1. Περιέχει χρονολογίες 
    διαχωρισµού των ειδών. 
2. Καταλήγουν σε νέα είδη. 
3. ∆οµές µε κοινή προέλευση αλλά 
    διαφορετική λειτουργία. 
4. Είδη των οποίων τα άτοµα  
    εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Φυσική επιλογή ειδογένεση απολίθωµα 
οµόλογα όργανα ποικιλοµορφία γονιδιακή δεξαµενή 
γενετική αποµόνωση   

 
 
– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 

(10-20 λέξεις): 
 
1. Τι ονοµάζεται φυλογενετικό δένδρο; 
2. Να διατυπώσετε τη συνθετική θεωρία για την εξέλιξη των ειδών. 
3. Πώς ορίζεται η γονιδιακή δεξαµενή και πώς η γονιδιακή συχνότητα; 
4. Πώς λειτουργεί η Φυσική Επιλογή; 
5. Τι είναι γενετική αποµόνωση; 
6. Με ποιους µηχανισµούς η φυσική επιλογή µπορεί να επηρεάσει τη συχνότη-

τα ενός γονιδίου; 
7. Να δώσετε ένα παράδειγµα κληρονοµικής ποικιλοµορφίας στον άνθρωπο. 
8. Τι είναι κατευθύνουσα φυσική επιλογή; 
9. Τι είναι απολίθωµα; 

10. Τι απεικονίζουν τα κλαδογράµµατα; 
11. Ποια θεωρούνται οµόλογα όργανα; 
12. Ποια είναι η σηµαντικότερη απόδειξη για τη κοινή καταγωγή των οργα-

νισµών; 
13. Ποια χαρακτηριστικά αποτελούν µαρτυρίες παλαιοτέρων σχέσεων µεταξύ 

των οργανισµών; 
14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προγόνου των ανθρωπίδων; 
15. Πώς λειτούργησε ο µηχανισµός ειδογένεσης των ανθρωπίδων; 
16. Ποιος τοµέας της Βιολογίας έκανε περισσότερη κατανοητή την εξέλιξη; 
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17. Σε ποιο βαθµό η σύγχρονη έννοια της προσαρµογής διαφέρει από αυτήν που 
διατύπωσε ο ∆αρβίνος; 

18. Ποιες συνθήκες ωθούν τη δηµιουργία νέων ειδών; 
19. Η φυσική επιλογή επιδρά στο φαινότυπο και όχι στο γονότυπο. Να εξηγήσε-

τε γιατί. 
20. Η αµφιγονική αναπαραγωγή “αναµιγνύει τα γονίδια” δηµιουργώντας ποικι-

λοµορφία. Γιατί αυτό δεν προκαλεί αλλαγή στη συχνότητα των αλληλό-
µορφων γονιδίων; 

21. Να περιγράψετε τη δράση της φυσικής επιλογής στα χαρακτηριστικά που 
οφείλονται σε πολλά γονίδια. 

 
 
– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 
1. Τι σηµαίνει ο όρος εξέλιξη; 
2. Τι σηµαίνει ο όρος γονιδιακή δεξαµενή;  
3. Να αναφέρετε τα βασικότερα σηµεία στη θεωρία της φυσικής επιλογής που 

διατύπωσε ο ∆αρβίνος. 
4. Να δώσετε τρία παραδείγµατα οµόλογων δοµών. 
5. Ποιες είναι οι αρχές της κοινής προέλευσης (καταγωγής) των οργανισµών; 
6. Ποιος είναι ο ρόλος της προσαρµογής για την επιβίωση των ειδών; 
7. Πώς θα µπορούσατε να ερµηνεύσετε τις οµοιότητες ανάµεσα σε είδη που 

έχουν αποµονωθεί γεωγραφικά για χιλιάδες χρόνια; 
8. Να συγκρίνετε την τεχνητή επιλογή µε τη φυσική επιλογή. 
9. Γιατί η θεωρία της εξέλιξης µέσω της φυσικής επιλογής θεωρείται ένα από 

τα σηµαντικότερα βήµατα στην ιστορία της Βιολογίας; 
10. Για ποιο λόγο οι σπίνοι των νησιών Γκαλαπάγκος παρουσιάζουν µεγάλη 

ποικιλοµορφία στο µήκος και στο σχήµα του ράµφους τους; 
11. Εάν δεχθούµε ότι το DNA καθορίζει τα χαρακτηριστικά των οργανισµών, 

πώς θα δικαιολογήσουµε τη µεγάλη ποικιλοµορφία στους οργανισµούς; 
12. Με ποια λογική η κοινή προέλευση των οργανισµών θεωρείται ως στοιχείο 

που δείχνει την εξέλιξη τους; 
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13. Για ποιο λόγο είναι σηµαντική η µελέτη του DNA για τους ερευνητές στο 
τοµέα της Εξέλιξης; 

14. Είναι δυνατόν να υπάρχουν οµόλογα γονίδια; Να αιτιολογήσετε την 
απάντηση σας. 

15. Εάν υπάρχουν ανθρώπινα γονίδια, που η δοµή τους µοιάζει µε τη δοµή 
ορισµένων γονιδίων των ζυµών και έχουν παρόµοια λειτουργία, είναι λογικό 
να θεωρηθεί ότι άνθρωποι και ζύµες έχουν κοινό πρόγονο; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

16. Με ποιο τρόπο η τροποποίηση ενός γονιδίου αποτελεί το κλειδί για την 
κατανόηση της εξέλιξης; 

17. Να αιτιολογήσετε την πρόταση “όσο µεγαλύτερη είναι η γενετική 
ποικιλοµορφία, τόσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα επιβίωσης των ειδών”. 

18. Γιατί ο αριθµός και τα είδη των οργανισµών ενός οικοσυστήµατος παίζουν 
καθοριστικό ρόλο για τη σταθερότητα του; 

19. Η µεγάλη ποικιλοµορφία είναι ένδειξη καλύτερης προσαρµογής; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

20. Είναι δυνατόν να συνεχίζεται η διαδικασία της εξέλιξης χωρίς να συµβαίνουν 
µεταλλάξεις; 

21. Οι µεταλλάξεις συχνά αναφέρονται ως λάθη. Είναι σωστό αυτό; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

22. Οι διαδικασίες µετάλλαξης έχουν προκύψει ως προσαρµογές; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

23. Με βάση τα αποτελέσµατα από τις συγκρίσεις του σκελετού µεταξύ 
ανθρώπου-ανθρωπιδών και ανθρώπου-πιθήκων, να τεκµηριώσετε:  
α) γιατί δεν ευσταθεί η άποψη  ότι ο άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο; 
β) την ορθότητα της αναζήτησης άµεσων φυλογενετικών µας συγγενών µε 

τους Homo Habilis, Homo Erectus κ.ά. 
24. Να επισηµάνετε τις διαφορές: 

α) στο σχήµα, στο µέγεθος και στη µορφή του κρανίου των Homo habilis, 
Homo erectus και Αυστραλοπίθηκου 

β) στα υπόλοιπα σωµατικά χαρακτηριστικά των Homo habilis, Homo erectus 
και Αυστραλοπίθηκου. 
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25.  Ποια στοιχεία από τη Μοριακή Βιολογία αποτελούν αποδείξεις για την 
εξέλιξη των οργανισµών; 

26.  Τι επίδραση µπορεί να έχουν τα επιτεύγµατα της σύγχρονης Ιατρικής και 
Βιολογίας στη µελλοντική εξέλιξη του ανθρώπου;  

27. Να προσδιορίσετε τους τρεις σηµαντικούς σταθµούς της εξελικτικής πορείας 
του ανθρώπου. 

28. Η θεωρία του Λαµάρκ, αν και δεν είναι αποδεκτή στις ηµέρες µας, συνέβαλε 
θετικά στη θεωρία της εξέλιξης. Να εξηγήσετε γιατί. 

29. Με ποιο τρόπο η γενετική αποµόνωση συµβάλλει στην δηµιουργία ενός νέου 
είδους; 

30. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ φυσικής επιλογής και εξέλιξης; 
31. Μελετώντας τα αρχεία των απολιθωµάτων βλέπουµε ότι έχουν εξαφανιστεί 

πολλά είδη οργανισµών. Να προσπαθήσετε να εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. 
32. Υπάρχει η αντίληψη ότι η φράση “η επιβίωση του καλύτερα προσαρ-

µοσµένου” σηµαίνει ότι “µόνο οι δυνατοί επιβιώνουν”. Συµφωνείτε ή όχι µε 
αυτή την ερµηνεία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 
Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1. Κατά την αναπαραγωγή ορισµένων οργανισµών δεν επιβιώνουν όλα τα 

γονιµοποιηµένα ωάρια. Να εξηγήσετε γιατί και να συνδέσετε την απάντησή 
σας µε την έννοια της φυσικής επιλογής. 

2. Τι είδους στοιχεία πρέπει να συγκεντρώσει ένας βιολόγος για να δείξει ότι τα 
επίκτητα χαρακτηριστικά δεν µπορεί να κληρονοµηθούν ; 

3. Πώς ερµηνεύετε το γεγονός ότι στα νησιά Γκαλαπάγκος παρατηρείται 
µεγάλη ποικιλία ειδών, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζονται και νέα είδη; 

4. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η ποικιλοµορφία στα είδη των κατοικίδιων 
ζώων είναι µεγαλύτερη από την ποικιλοµορφία που παρατηρείται στα ίδια ή 
παραπλήσια είδη, που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση (π.χ. σκυλιά - λύκοι); 

5. Σε πολλά είδη πτηνών οι πληθυσµοί,  που ζουν σε µεγαλύτερο υψόµετρο, 
γεννούν περισσότερα αυγά σε σχέση µε τους πληθυσµούς των πτηνών που 
ζουν χαµηλότερα; Θα περιµένατε κάποια σταδιακή µεταβολή σε βάρος των 
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πληθυσµών που ζουν σε χαµηλότερο υψόµετρο; Ναι ή όχι; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

6. Η γενετική ποικιλοµορφία είναι σηµαντική για τη µακροχρόνια επιβίωση 
ενός πληθυσµού, παράλληλα όµως θεωρείται και πρόβληµα για ορισµένα 
από τα άτοµα του πληθυσµού. Να εξηγήσετε γιατί. 

7. Ποιοι είναι οι κυριότεροι µηχανισµοί ειδογένεσης και πώς δρουν; Πώς θα 
µπορούσε να εξηγηθεί, µε βάση τους µηχανισµούς αυτούς, η αποκλειστική 
εµφάνιση των καγκουρό και άλλων µαρσιποφόρων στην Αυστραλία; 

8. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο οι ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον (όπως η 
διαφυγή ραδιενέργειας από το Τσερνοµπίλ, η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας 
στα Βαλκάνια) θέτουν σε κίνηση τη διαδικασία της εξέλιξης. 

9. Σε ένα µικρό συγκρότηµα αποµονωµένων νησιών παρατηρήθηκαν δύο τύποι 
χελωνών. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν χελώνες που είχαν κέλυφος µε µε-
γάλο άνοιγµα στο λαιµό και χελώνες µε κέλυφος που είχε µικρό άνοιγµα στο 
λαιµό. Να διατυπώσετε µια υπόθεση για να εξηγήσετε την εξελικτική πορεία 
αυτής της διαφοροποίησης. Στη συνέχεια να επισηµάνετε τους περι-
βαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες που πιθανόν να έπαιξαν το ρόλο 
της φυσικής επιλογής. 

10. Οι ορχιδέες και τα έντοµα που συµβάλλουν στην αναπαραγωγή τους συχνά 
αναφέρονται ως παραδείγµατα της ίδιας εξελικτικής πορείας δυο ειδών από 
τα οποία το ένα λειτουργεί ως επιλεκτική δύναµη και το άλλο ως αιτία αλλα-
γών. Να διατυπώσετε µια υπόθεση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο δύο ή 
περισσότερα είδη µπορούν να εξελίσσονται ταυτόχρονα. 

11. Ένας πληθυσµός ποντικών σε µια περιοχή εµφανίζει παραλλαγές στο χρώµα 
του τριχώµατος. Στη περιοχή αυτή οι ποντικοί µε το ανοικτόχρωµο τρίχωµα 
είναι ευκολότερη λεία για τα γεράκια, ενώ οι σκουρόχρωµοι καµουφλάρο-
νται καλύτερα στο περιβάλλον τους. Το γονίδιο για το σκουρόχρωµο είναι 
επικρατές σε σχέση µε το αλληλόµορφό του για το ανοικτόχρωµο τρίχωµα. 
α) Μετά από κάποια χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση του αριθµού των γερα-

κιών. Τι θα συµβεί στη συχνότητα των αλληλόµορφων γονιδίων για το 
χρώµα του τριχώµατος των ποντικών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. 
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β) Μετά από πολλές γενεές ποντικών σε αυτή την περιοχή, ποιες 
προσαρµογές θα επιτρέψουν στους ποντικούς να επιβιώσουν και να 
αναπαραχθούν; Πώς θα επηρεαστεί ο πληθυσµός των γερακιών; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

12. Να αναπτύξετε ένα µικρό κείµενο µε τα σηµαντικότερα γεγονότα από τη ζωή 
του ∆αρβίνου, αρχίζοντας µε το ταξίδι του µε το πλοίο Μπίγκλ και 
φθάνοντας µέχρι τη δηµοσίευση του βιβλίου “Η καταγωγή (προέλευση) των 
ειδών µέσω της φυσικής επιλογής”. 

13. Όταν αναφερόµαστε στον όρο προσαρµογή, εννοούµε κληρονοµικά φυσικά  
χαρακτηριστικά που συντελούν στην επιβίωση του οργανισµού.  
α) Τι θα συµβεί όταν το φυσικό περιβάλλον ενός οργανισµού αλλάζει ή 

καταστρέφεται;  
β) Είναι ικανός ο οργανισµός να επιβιώσει στις νέες συνθήκες; Να επιλέξετε 

ένα χαρακτηριστικό ενός ζώου, το οποίο µπορεί να εµφανίσει 
προσαρµογή, και να γράψετε ένα κείµενο σχετικά µε το τρόπο που το 
χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να αλλάξει (80 - 100 λέξεις). 

14. Να περιγράψτε ένα θεωρητικό µοντέλο στο οποίο ένας πληθυσµός 
εξελίσσεται σε δύο διαφορετικά είδη. Να αναλύσετε το περιβάλλον του 
πληθυσµού και τους παράγοντες που οδήγησαν στο διαχωρισµό του σε δύο 
είδη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


