
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό μασ ςφςτημα περιλαμβάνει 3 κφρια είδη αγγείων. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είδοσ αγγείων μεταφζρει αίμα ςτθν καρδιά, ποιο απομακρφνει το αίμα από τθν 

καρδιά; (2μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα δφο είδθ αγγείων του προθγοφμενου ερωτιματοσ ωσ προσ: τον αρικμό 

τουσ, το αν εμφανίηουν ι όχι ςφυγμό, το αν διακζτουν ι όχι βαλβίδεσ, το πάχοσ του 

τοιχώματόσ τουσ, το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τουσ, τθν τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ 

ςτο εςωτερικό τουσ. (6μ) 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ αγγείων παρεμβάλλεται μεταξφ των άλλων δφο. Τι ιςχφει με 

τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών διευκολφνεται 

από τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτο εςωτερικό τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η ωογζνεςη και η ςπερματογζνεςη είναι οι διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ παράγονται οι 

θηλυκοί και οι αρςενικοί γαμζτεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Σε ποιουσ αδζνεσ γίνεται θ ςπερματογζνεςθ; Από ποια ορμόνθ διεγείρονται οι αδζνεσ αυτοί, 

ώςτε να παράγουν ςπερματοηωάρια, και ςε ποια θλικία; (3μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα από τα οποία προζρχονται τα ωάρια; Πώσ 

ονομάηονται τα κφτταρα ςτα οποία μεταμορφώνονται και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

(5μ) 

 

γ) Τι «πιγε ςτραβά» ώςτε να υπάρχει πρόβλθμα γονιμότθτασ ςτον άνδρα; Να αναφζρετε 3 

αίτια που μποροφν να οδθγιςουν ςε ζνα τζτοιο πρόβλθμα; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ μαθητήσ ακοφει το κουδοφνι του ςχολείου να χτυπά ςτο τζλοσ τησ 7ησ ϊρασ και 

χαροφμενοσ ςυγκεντρϊνει τα βιβλία του, προκειμζνου να επιςτρζψει ςπίτι. Το ερζθιςμα 

που προκάλεςε την αντίδραςη του μαθητή μεταβιβάςτηκε ςτο υποδεκτικό όργανο τησ 

ακοήσ, με τη βοήθεια τριϊν διαφορετικϊν μζςων.  

 

 Το πρϊτο από αυτά είναι ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ,  

 το επόμενο μια ςειρά ςτερεϊν ςωμάτων ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται δφο μεμβράνεσ 

και 3 οςτά και το τελευταίο είναι 

 ζνα υγρό.  



 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Ποια είναι τα ςτερεά ςώματα που αναμίχκθκαν ςτθ μεταβίβαςθ του ερεκίςματοσ ςτο 

εςωτερικό των αυτιών του μακθτι και με ποια ςειρά;  

II. Πώσ ονομάηεται το υγρό που ςυνζβαλε ςτθ μεταβίβαςθ του ερεκίςματοσ ςτο 

υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Σε ποια κατά ςειρά τμιματα του εςωτερικοφ αυτιοφ 

διαδόκθκαν οι παλμικζσ κινιςεισ του ςυγκεκριμζνου υγροφ; Πώσ ονομάηονται τα 

κφτταρα που αποτελοφν το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Ποφ αλλοφ ςτο αυτί 

υπάρχουν τζτοια κφτταρα; (12+13μ) 

 


