
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οφκαλμικόσ βολβόσ μασ, θ πεπλατυςμζνθ ςφαίρα που αποτελεί τμιμα του ματιοφ μασ 

αποτελείται από 3 χιτϊνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι χιτώνεσ αυτοί; (3μ) 

β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ περιζχει μεγάλο αρικμό αγγείων και χρωςτικζσ. Ποια είναι θ 

ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει; (4μ) 

γ) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ αποτελείται από πυκνό ςυνδετικό ιςτό; Πώσ ονομάηεται το 

πρόςκιο τμιμα του και ποιεσ οι ιδιότθτζσ του; (5μ) 

 

 
ΙΙ. Ζνα ςπερματοηωάριο προκειμζνου να γονιμοποιιςει ζνα ωάριο πρζπει, πρϊτον να το 

ςυναντιςει και δεφτερον να καταφζρει να ειςζλκει ςτο εςωτερικό του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από ποφ αντλεί ενζργεια το ςπερματοηωάριο προκειμζνου να διανφςει το δρόμο που το 

χωρίηει από το ωάριο; (2μ) 

β)  Ποιο τμιμα του ςπερματοηωαρίου ειςδφει ςτο εςωτερικό του ωαρίου; Πώσ το καταφζρνει;  

Είναι δυνατι θ είςοδοσ και άλλου ςπερματοηωαρίου ςτο εςωτερικό ενόσ ωαρίου; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ; (4μ) 

γ) Ποια διαδρομι ακολουκοφν τα ςπερματοηωάρια από τότε που απελευκερώνονται με τθν 

εκςπερμάτωςθ, ωσ τον τελικό προοριςμό τουσ; (3μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τα οποία προζρχονται κατευκείαν τα ςπερματοηωάρια; 

Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των χρωμοςωμάτων τουσ; Τι είδουσ μεταβολζσ υφίςτανται ώςτε να 

αποκτιςουν τθ μορφι των ςπερματοηωαρίων; (4μ). 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν ακουμπάτε, κατά λάκοσ, μια πινζηα ι ζνα καυτό φλιτηάνι τςάι κα ζχετε προςζξει ότι 

πρϊτα τραβάτε το χζρι ςασ από το αντικείμενο που προξζνθςε το ερζκιςμα και φςτερα 

νιϊκετε το τςίμπθμα ι το κάψιμο. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο εγκζφαλοσ δεν ςυμμετζχει 

ςτθν ακοφςια και αυτόματθ κίνθςθ με τθν οποία τραβοφμε το χζρι μασ αλλά, φυςικά, 

ερμθνεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που φκάνουν ςε αυτόν ωσ αίςκθςθ πόνου, να γράψετε ζνα 

κείμενο ςτο οποίο να εξθγιςετε: 

 



I. Ποια διαδρομι ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ, από τον υποδοχζα ςτον οποίο 

δθμιουργικθκαν ωσ το τμιμα του εγκεφάλου ςτο οποίο ζφκαςαν, προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί το αίςκθμα του πόνου. 

II. Τον λόγο για τον οποίο πρώτα τραβιζται αυτόματα το χζρι μασ και ςτθ ςυνζχεια 

νιώκουμε πόνο. (12+13μ) 

 

 


