
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ζνα από τα τρία τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα είναι το πζοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα τρία ςώματα που το αποτελοφν, πώσ το δζρμα που τα περιβάλλει; (4μ)  

β) Ποιεσ μεταβολζσ γίνονται ςτο πζοσ κατά τθ ςτφςθ; Ποφ οφείλονται; (4μ)  

γ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ πόςκθσ που καλφπτει τθ βάλανο του πζουσ; Πότε τραβιζται 

προσ τα πίςω αποκαλφπτοντασ τθ βάλανο; Τι ςυμβαίνει όταν το άνοιγμα του τμιματοσ αυτοφ 

είναι ςτενό; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι αδζνεσ αποτελοφν όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που είναι ικανά να παράγουν 

και να εκκρίνουν ουςίεσ. 

α) Ποφ μποροφν να απελευκερώνονται οι ουςίεσ που παράγονται από τουσ αδζνεσ; (4μ) 

 

β) Για ποιο λόγο το πάγκρεασ χαρακτθρίηεται μεικτόσ αδζνασ;  Ποιζσ ουςίεσ παράγει; Από 

αυτζσ ποιεσ ανικουν ςτισ ορμόνεσ; (6μ). 

 

γ) Πώσ ονομάηονται οι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο; Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν; Τι 

ιςχφει αναφορικά με τον αρικμό των κυττάρων που τουσ αποτελοφν;  (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ ςυμμακθτισ ςασ κακϊσ πλθςίαηε ςτθ ςτάςθ, είδε το λεωφορείο που κα ζπαιρνε για να 

επιςτρζψει ςπίτι του να ζρχεται. Άρχιςε λοιπόν να τρζχει για να το προλάβει. Ατυχϊσ όμωσ ο 

οδθγόσ του λεωφορείου δεν τον αντιλιφκθκε και ζτςι ο ςυμμακθτισ ςασ, απζμεινε μόνοσ 

ςτθν ςτάςθ, λαχανιαςμζνοσ και με ζνα ζντονο χτυποκάρδι, που γριγορα όμωσ 

εξαφανίςτθκαν, ϊςτε ο ςυμμακθτισ ςασ να αποκτιςει τον κανονικό ρυκμό αναπνοισ και 

παλμϊν τθσ καρδιάσ του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Ποιο τμιμα του εγκεφάλου επθρζαςε τον ρυκμό με τον οποίο ανζπνεε ο ςυμμακθτισ 

ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ; Ποιο από τα τμιματα του Α.Ν.Σ. «ανζλαβε 

δράςθ», για να τροποποιιςει τον ρυκμό τθσ αναπνοισ του,  όταν ο ςυμμακθτισ ςασ 

ζτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο, και ποιο όταν ο ςυμμακθτισ ςασ θρεμοφςε ςτθν 

ςτάςθ;   

II. Ποια ανάγκθ επζβαλλε τθν αφξθςθ του ρυκμοφ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ του, όταν 

ζτρεξε; Ποιο τμιμα του εγκεφάλου επθρζαςε τον ρυκμό με τον οποίο χτυποφςε θ 



καρδιά του ςυμμακθτισ ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ; Ποιο από τα 

τμιματα του Α.Ν.Σ. «ανζλαβε δράςθ», για να τροποποιιςει τον ρυκμό των παλμών τθσ 

καρδιάσ του, όταν ζτρεξε και ποιο, όταν ο ςυμμακθτισ ςασ θρεμοφςε ςτθ ςτάςθ; 

(12+13μ) 

 


