
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα νευρικά κφτταρα αποτελοφν τισ δομικζσ και λειτουργικζσ μονάδεσ του Νευρικοφ 

Συςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια είναι θ βαςικι ιδιότθτα των νευρικών κυττάρων; (3μ) 

β) Από ποια τμιματα αποτελείται ζνα νευρικό κφτταρο; Ποιο από τα τμιματα αυτά περιζχει 

τον πυρινα του κυττάρου; (3μ) 

γ) Σε ποια είδθ διακρίνονται τα τμιματα του νευρικοφ κυττάρου που δεν περιζχουν πυρινα;  

(3μ) 

δ) Πώσ διακρίνονται τα τμιματα του κυττάρου του ερωτιματοσ γ. αναφορικά με τθ μορφι και 

το μικοσ τουσ; Ποιο καταλιγει ςε τελικά κομβία;  (3μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, εκτόσ από τθν παραγωγι των κθλυκών 

γαμετών, γίνεται και θ γονιμοποίθςι τουσ, όπωσ και θ ανάπτυξθ του εμβρφου. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 α) Σε ποιο τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ; Πώσ 

ονομάηονται οι γαμζτεσ αυτοί; (2μ) 

β) Σε ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ γονιμοποίθςθ 

του κθλυκοφ γαμζτθ από το ςπερματοηωάριο; Από ποφ ξεκινοφν και ποφ καταλιγουν τα 

τμιματα αυτά; (3μ)  

γ) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα κφτταρα από τα οποία προζρχονται οι κθλυκοί γαμζτεσ; Με 

ποιο είδοσ διαίρεςθσ πολλαπλαςιάηονται και ςε ποιο ςτάδιο τθσ ηωισ; (3μ) 

δ) Τι είναι θ γονιμοποίθςθ; Πώσ γίνεται; Τι είδουσ αλλαγζσ προκαλεί θ γονιμοποίθςθ ςτο 

κθλυκό γαμζτθ; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σασ δίνονται τρία κφτταρα του αίματοσ, το Α, το Β και το Γ. Το Α ηει 5 ζωσ 9 θμζρεσ, το Β 

τζςςερεισ μινεσ και το Γ ηει από λίγεσ θμζρεσ μζχρι λίγεσ εβδομάδεσ. 

 

I. Σε ποια από τισ 3 κφριεσ κατθγορίεσ εμμόρφων ςυςτατικών του αίματόσ μασ ανικει 

κάκε κφτταρο. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Ποιο από τα κφτταρα δεν ζχει πυρινα αλλά είναι ζγχρωμο, ποιο δεν ζχει πυρινα αλλά 

είναι άχρωμο; Αν το κφτταρο Γ είναι ικανό για το φαινόμενο τθσ διαπίδυςθσ ςε ποιεσ 



ιδιαίτερεσ κατθγορίεσ κυττάρων μπορεί να ανικει. Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. 

(12+13μ) 

 

 

 


