
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στθν κίνθςθ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ διαρκρϊςεισ, λόγω τθσ δφναμθσ που τουσ αςκοφν 

οι μφεσ, ςθμαντικό ρόλο παίηουν διάφορεσ μορφζσ ςυνδετικοφ ιςτοφ, αλλά και ο χόνδρινοσ 

ιςτόσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από ςυνδετικό ιςτό κακορίηει τθν κατεφκυνςθ 

των κινιςεων; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ)  

 

β) Πϊσ ονομάηονται τα τμιματα του μυόσ που αποτελοφνται από ςυνδετικό ιςτό και ςυνδζουν 

το μυ με το οςτό; (2μ) 

 

γ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρινο ιςτό, αυξάνει το μζγεκοσ τθσ 

αρκρικισ επιφάνειασ; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ)  

 

δ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρο ζχει μορφι πλάκασ; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (4μ) 

 

 
ΙΙ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να γεννθκοφν, ςε μια γζννα, δφο μωρά που να 

ανικουν ςε διαφορετικό φφλο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι είδοσ διδφμων κα αποτελοφν τα μωρά αυτά; (2μ) 

β) Πϊσ εξθγείται θ γζννθςι τουσ; (6μ) 

γ) Για ποιο λόγο αυξάνεται θ πικανότθτα για πολλαπλζσ κυιςεισ κατά τθν εφαρμογι μεκόδων 

εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ; (5μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν φοράτε το ρολόι ςασ ι τα καινοφργια ςασ παποφτςια για να πάτε ςτο ςχολείο, 

ςυμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ τθσ όςφρθςθσ: Στθν 

αρχι αιςκάνεςτε το ρολόι και τα παποφτςια ςασ να ςασ πιζηουν, ςτο δρόμο όμωσ για το 

ςχολείο οι αιςκιςεισ αυτζσ ζχουν εξαφανιςτεί. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο: 

 

I. Να αναφζρετε το είδοσ υποδοχζων οι οποίοι αναμειγνφονται ςτθν αίςκθςθ που ςτθν 

αρχι νοιϊκετε. Πϊσ ονομάηεται θ νευρικι οδόσ που ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ που 

παράγουν οι υποδοχείσ αυτοί; Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων καταλιγει, ϊςτε να 

ερμθνευκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ που μεταφζρει;  



II. Να εξθγιςετε τον λόγο για τον οποίο ςτο δρόμο για το ςχολείο πάψατε να αιςκάνεςτε 

το αίςκθμα που αρχικά ςασ προκάλεςε το ρολόι και τα παποφτςια ςασ. Προςπακιςτε 

να δϊςετε μια εξιγθςθ για το «κζρδοσ» που ζχει ο οργανιςμόσ μασ από τθν εξαφάνιςθ 

του αιςκιματοσ που προκαλοφν τζτοιου είδουσ, ακίνδυνα, ερεκίςματα.  (12+13μ) 

 

  

 


