
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ 

μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποια είναι τα δφο κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι αδζνεσ, ανάλογα με το ποφ 

εκκρίνουν το προϊόν τουσ; Ποφ ςυγκεκριμζνα εκκρίνεται το προϊόν κάκε είδουσ;  (4μ) 

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει 

φτάςει θ ορμόνθ ς’ αυτά; (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο ειδών αδζνων που αναφζρατε ςτο ερώτθμα 

α. Πώσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν τθν 

κατθγορία.(4μ) 

 

ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μζςα ςτα αγγεία του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτιματοσ.  Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αγγείων του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ;  (3μ) 

β) Ποιο από τα είδθ αγγείων του ερωτιματοσ α. επιτρζπει τθν ανταλλαγι ουςιών ανάμεςα ςτο 

αίμα και τουσ ιςτοφσ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδθ αγγείων βρίςκεται, ανά πάςα ςτιγμι, θ μεγαλφτερθ 

ποςότθτα του αίματοσ που υπάρχει ςτο κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα; Προσ ποια κατεφκυνςθ 

κινείται το αίμα ςτα αγγεία αυτά; (4μ) 

δ) Ποιο από τα είδθ των αγγείων του ερωτιματοσ α. απομακρφνει το αίμα από τθν καρδιά; 

Πώσ ονομάηονται τα δφο μεγαλφτερα αγγεία που ανικουν ςτο είδοσ αυτό; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ανκρϊπινο ςϊμα, όπωσ και το ςϊμα κάκε πολυκφτταρου οργανιςμοφ αποτελείται από 

πολλά διαφορετικά είδθ κυττάρων, ιςτϊν, οργάνων και ςυςτθμάτων και όχι μόνο από ζνα 

είδοσ κυττάρου, ιςτοφ κ.ο.κ. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο: 

 

I. Να δίνετε 4 παραδείγματα τθσ ποικιλομορφίασ των κυττάρων που ζχει το ανκρώπινο 

ςώμα και 



II. Να αναπτφςςετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτι θ εκπλθκτικι ποικιλία δομών δεν 

αποτελεί ςπατάλθ, αλλά αντικζτωσ αναγκαιότθτα για τθ διεκπεραίωςθ των 

λειτουργιών του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (12+13μ) 

 


