
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα του ανθρώπινου οργανιςμοφ ζχουν ποικίλα μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτηριςτικά. 

α) Ένα κφτταρο δεν ζχει πυρινα και το ςχιμα του είναι αμφίκοιλου δίςκου. Ποιο κφτταρο 

μπορεί να είναι αυτό; Ποια θ λειτουργία του; (4μ) 

β) Ένα είδοσ ιςτοφ ζχει πεπλατυςμζνα κφτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδοσ ιςτοφ; Σε 

ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ ςυναντιζται; (4μ) 

γ) Ένα κφτταρο δεν φζρει γραμμώςεισ και ζχει τθν ικανότθτα να ςυςπάται. Σε ποιο ιδιαίτερο 

είδοσ ιςτοφ ανικει; Ποιο είναι το ςχιμα του; Σε ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ 

ςυναντάται; (4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των μυών περιλαμβάνονται μφεσ των οποίων η ςφςπαςη δεν ελζγχεται από τη 

θζληςή μασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Από ποια είδθ μυϊκών ιςτών αποτελοφνται οι μφεσ αυτοί; (2μ) 

 

β) Ποια είναι θ μορφι των μυϊκών ινών κακενόσ από τα είδθ των ιςτών του α. ερωτιματοσ; 

(4μ) 

 

γ) Σε ποια τμιματα του ςώματόσ μασ, βρίςκονται οι ιςτοί του ερωτιματοσ α; (3μ) 

 

δ) Να αναφζρετε δφο μυσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ και οι 

οποίοι βρίςκονται ςτο μάτι μασ(4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Η διεξαγωγή των περιςςότερων από τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ μασ απαιτεί τη 

ςυνεργαςία 2 ή και περιςςότερων ςυςτημάτων.  

 

I. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: Ποια είναι τα δφο 

ςυςτιματα που κατά κφριο λόγο ρυκμίηουν και ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ 

μασ, αναφζροντασ: 

 

 Το είδοσ των μθνυμάτων που χρθςιμοποιοφν,  

 το είδοσ των κυττάρων που παράγουν τα μθνφματα αυτά, κακώσ και  



 τον τρόπο με τον οποίο τα μθνφματα κακενόσ από τα ςυςτιματα αυτά, φκάνει ςτουσ 

αποδζκτεσ του. 

 

II. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά γιατί θ αναπαραγωγικι 

λειτουργία δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςυμμετοχι του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών 

αδζνων, ςυμπεριλαμβάνοντασ: 

 

 Είδθ αδζνων και των προϊόντων  που παράγουν κακώσ και  

 ςθμαντικζσ διεργαςίεσ τθσ αναπαραγωγισ που γίνονται χάρθ ςτα προϊόντα που 

αναφζρατε. (12+13μ) 

 
 


