
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ιςτοί μασ, με βάςη τα χαρακτηριςτικά τουσ διακρίνονται ςε διαφορετικά είδη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

α) Ποιο από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθν άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία του; 

Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελεί; (4μ) 

β) Σε ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνεται το είδοσ του ιςτοφ που απαντιςατε ςτο α. 

ερώτθμα;  Σε ποια από αυτζσ ανικει το αίμα;  (4μ)  

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθ ςτενι ςφνδεςθ των κυττάρων του. 

Πώσ ονομάηεται ο ιςτόσ αυτόσ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; (4μ) 

 

ΙΙ. Ο οφθαλμόσ μασ είναι το αιςθητήριο όργανο που είναι υπεφθυνο για την αίςθηςη τησ 

όραςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

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: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά 3 αδζνεσ. Ο αδζνασ Α ζχει εκφορητικό πόρο, ο αδζνασ Β δεν ζχει 

εκφορητικό πόρο, ενώ ο αδζνασ Γ μερικζσ εκκρίςεισ τισ απελευθερώνει μζςω εκφορητικοφ 

πόρου, άλλεσ όχι. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο είδοσ, από τα γνωςτά είδθ αδζνων ανικει ο κακζνασ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. 

II. Ο αδζνασ Β παράγει ζνα προϊόν το οποίο αρκετά μετά τον χρόνο ζκκριςισ του, 

εντοπίςτθκε ςτο εςωτερικό ενόσ κυττάρου. Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία προϊόντων, 

ανικει το προϊόν αυτό; Από τθ κζςθ του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίςτθκε, τι μπορείτε 

να υποκζςετε για τον τρόπο  με τον οποίο ειςιλκε ςτο κφτταρο, κακώσ και τον τρόπο 

δράςθσ ςε αυτό; (12+13μ) 


