
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οργανιςμόσ μασ αποτελείται από κφτταρα, όργανα, ιςτοφσ και ςυςτιματα οργάνων.  

α) Να τοποκετιςετε τισ δομζσ που αναφζρονται ςτθν εκφώνθςθ κατά ςειρά αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ. (4μ) 

β) Πώσ ορίηεται ο ιςτόσ, ποια είναι τα κφρια είδθ ιςτών;  (4μ) 

γ) Να αναφζρετε δφο όργανα του Νευρικοφ Συςτιματοσ, κακώσ και δφο διαφορετικά είδθ 

κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων αυτών. (4μ) 

 

ΙΙ. Τα δφο φφλα διακρίνονται και ωσ προσ το είδοσ των αναπαραγωγικών αδζνων που ζχουν, 

αλλά και από ζναν αρικμό χαρακτθριςτικών που ονομάηονται δευτερεφοντα 

χαρακτθριςτικά του φφλου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιο είδοσ αναπαραγωγικών αδζνων υπάρχει ςε κάκε φφλο; (2μ) 

β) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από τουσ αδζνεσ του α. ερωτιματοσ  (3μ) 

γ) Ποια είναι τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτισ γυναίκεσ. Ποφ, κυρίωσ, 

οφείλονται; (3μ) 

δ) Ποια είναι τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτουσ άνδρεσ; Ποφ οφείλονται; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ βιολόγοσ ςτο εργαςτιριο του πειραματίηεται με 3 διαφορετικά κφτταρα του 

ανκρώπου, τα Α, Β, και Γ, κακζνα από τα οποία είναι ικανό να ανιχνεφει ζνα διαφορετικό 

είδοσ ερεκίςματοσ και να αντιδρά ςε αυτό. 

 

 Το κφτταρο Α είναι ικανό να αντιδρά ςτθν επίδραςθ μιασ πεπτιδικισ ορμόνθσ. 

 Το κφτταρο Β που ζχει ατρακτοειδζσ ςχιμα, είναι ικανό να ςυςπάται όταν επιδρά 

πάνω του μια νευρικι ώςθ. 

 Το κφτταρο Γ χάρθ ςτισ απολιξεισ του, είναι ικανό να αντιδρά ςτισ μεταβολζσ του 

φωτόσ και να παράγει νευρικζσ ώςεισ. 

 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 



I. Ποφ πικανόν βρίςκονται οι υποδοχείσ ςτουσ οποίουσ προςδζκθκε θ ορμόνθ ςτο 

κφτταρο Α; Ποιο μπορεί να είναι το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ τθσ ςτο κφτταρο αυτό;  

II. Από ποιο είδοσ ιςτοφ προζρχεται το κφτταρο Β; Σε ποια μζρθ του ςώματόσ μασ μπορεί 

να υπάρχει τζτοιοσ ιςτόσ; Από ποιο ςυγκεκριμζνο μζροσ του ςώματόσ μασ μπορεί να 

προζρχεται το κφτταρο Γ; Ποιοσ είναι ο πικανόσ τφποσ των απολιξεων που ζχει; 

(12+13μ) 

 


