
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτημα, του οποίου ο βαςικότεροσ ιςτόσ είναι ο μυϊκόσ, είναι υπεφθυνο για τισ 

κινήςεισ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:   

 

α) Ποιο άλλο ςφςτθμα οργάνων, μαηί με το μυϊκό, ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των 

κινιςεων; (4μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι  ικανότθτα που 

ζχουν; (4μ) 

 

γ) Ποια διαφορετικά είδθ μυϊκοφ ιςτοφ υπάρχουν ςτον ανκρώπινο οργανιςμό;  (3μ) 

 

δ) Τα όργανα του μυϊκοφ ςυςτιματοσ εκτελοφν εντολζσ τισ οποίεσ λαμβάνουν από ζνα άλλο 

ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ. Ποιο είναι το ςφςτθμα αυτό; (1μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτημα τησ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και ορμόνεσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ; (5μ) 

 

β) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που φιλοξενεί το 

ζμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πώσ ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που το καλφπτει 

εςωτερικά (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ ορμονών παράγονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ τθσ γυναίκασ; Ποιο από 

αυτά, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου; Ποια είναι αυτά; (5μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνα μόριο διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε ςε ζναν ιςτό μετά από κάποιο χρονικό 

διάςτημα ζφταςε ςτουσ πνεφμονεσ, οπότε απελευθερώθηκε με την εκπνοή μασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

  

     I.         Πώσ ονομάηεται το είδοσ του αγγείου ςτο οποίο «μεταπιδθςε» το μόριο αυτό από 

τον ιςτό; Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ καταςκευισ αυτοφ του αγγείου διευκόλυνε τθν 



ειςαγωγι του μορίου ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ; Έπαιξε κάποιο ρόλο θ ταχφτθτα του 

αίματοσ ςτθ διαδικαςία αυτι; Αν ναι ποιο ακριβώσ; 

              II.         Το μόριο του διοξειδίου του άνκρακα μπαίνοντασ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 

προςλιφκθκε από ζνα κφτταρο του αίματόσ μασ. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο αυτό; Γιατί 

είναι ικανό να δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα; Σε ποια κατθγορία ανικει το αγγείο που 

μετζφερε το κφτταρο αυτό ςτθν καρδιά μασ; Πώσ ονομάηεται το αγγείο που μετζφερε το 

κφτταρο αυτό, από τθν καρδιά μασ ςτουσ πνεφμονεσ; (12+13μ) 

 


