
ΘΕΜΑ Β: 

I. Η καρδιά μασ, θ μυώδθσ αντλία που πάλλεται ςυνεχώσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ, 

είναι υπεφκυνθ για τθ μεταφορά του οξυγονωμζνου αίματοσ από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ 

ιςτοφσ και, αντίςτροφα, για τθ μεταφορά του πλοφςιου ςε διοξείδιο του άνκρακα αίματοσ 

από τουσ ιςτοφσ ςτουσ πνεφμονεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Από ποιουσ από τουσ χώρουσ τθσ καρδιάσ μασ ειςζρχεται το αίμα ςε αυτιν, από ποιουσ 

εξζρχεται; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται οι αρτθρίεσ ςτισ οποίεσ διοχετεφεται το αίμα από τθν καρδιά μασ; (4μ)  

γ) Σε ποιουσ από τουσ χώρουσ τθσ καρδιάσ μασ κυκλοφορεί οξυγονωμζνο αίμα και ςε ποιουσ 

κυκλοφορεί αίμα πλοφςιο ςε διοξείδιο του άνκρακα; (4μ) 

 
 

ΙΙ. Ο οφκαλμόσ μασ είναι το αιςκθτιριο όργανο που είναι υπεφκυνο για τθν αίςκθςθ τθσ 

όραςθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηεται το νεφρο μζςω του οποίου οδθγοφνται οι νευρικζσ ώςεισ από τον κάκε 

οφκαλμό μασ ςτο κζντρο τθσ όραςθσ; Πώσ ονομάηεται το άνοιγμα του αμφιβλθςτροειδοφσ 

μασ χιτώνα από το οποίο εξζρχεται το νεφρο αυτό; (4μ) 

 

β) Σε ποιο χιτώνα του ματιοφ μασ βρίςκονται τα ραβδία και τα κωνία; Τι περιζχουν τα ραβδία 

και τα κωνία; Πώσ ονομάηεται θ περιοχι του χιτώνα ςτθν οποία εντοπίηονται, κυρίωσ, τα 

κωνία; (6μ) 

 

γ) Μζςω ποιων υγρών των οφκαλμών μασ διζρχεται το φωσ που φτάνει ςτο μάτι μασ, ώςτε να 

καταλιξει ςτον αμφιβλθςτροειδι χιτώνα; Ποιο από τα υγρά αυτά βρίςκεται πίςω από το 

φακό; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα καλό παράδειγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 

των ενδοκρινών αδζνων αποτελεί ο κθλαςμόσ. Κατά τθ λειτουργία αυτι παρατθρείται μια 

διαδοχι γεγονότων που αρχίηει όταν θ κθλαία άλωσ τθσ γυναίκασ θ οποία ζχει γεννιςει, 

ερεκίηεται από το μωρό που κθλάηει. 

 



 

Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τθ διαδοχι των γεγονότων που 

ςυμβαίνουν κατά το κθλαςμό να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηονται οι υποδοχείσ που βρίςκονται ςτθ κθλαία άλω και ερεκίηονται με το 

κθλαςμό; Τι είδουσ μθνφματα μεταφζρουν ςτο τμιμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι θ 

ονομαςία του τμιματοσ αυτοφ; 

II. Το Χ διεγείρει τον αδζνα Υ που παράγει τθν ορμόνθ . Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Υ, 

πώσ θ ορμόνθ που παράγει; Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Ζ που δραςτθριοποιείται όταν 

φκάςει ςε αυτόν θ ορμόνθ  Γιατί όςο περιςςότερο κθλάηει το μωρό, τόςο 

περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ) 

 

 


