
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρη ςτο αυτί μασ μποροφμε να επικοινωνοφμε με το περιβάλλον μασ και 

τοποθετοφμαςτε ωσ προσ αυτό.  Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Για ποιεσ αιςκιςεισ είναι υπεφκυνο το αυτί μασ; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τα οποία 

αποτελοφνται τα υποδεκτικά όργανα και οι υποδοχείσ για τισ αιςκιςεισ αυτζσ;  (2μ) 

β) Από ποια τμιματα αποτελείται το αυτί μασ; Ποιο από αυτά φιλοξενεί τα υποδεκτικά όργανα 

και τουσ υποδοχείσ των αιςκιςεων για τισ οποίεσ ευκφνεται το αυτί; (4μ) 

γ) Από ποιο υποδεκτικό όργανο ξεκινοφν οι νευρικζσ ώςεισ που μεταβιβάηει το κοχλιακό 

νεφρο; Σε ποια περιοχι του εγκεφάλου καταλιγουν, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; (2μ) 

δ) Σε ποιο τμιμα του αυτιοφ βρίςκονται τα ακουςτικά οςτάρια; Ποια είναι θ ςειρά με τθν 

οποία κακζνα από αυτά μεταβιβάηει τθν κίνθςι του ςτο επόμενο; (4μ) 

 

 

ΙΙ. Ο ςκελετόσ μασ αποτελεί το ςφςτημα του οργανιςμοφ μασ που, μεταξφ άλλων, ζχει 

αιμοποιητικό ρόλο. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ κυττάρων του αίματοσ που παράγει; Ποιο από αυτά 

ςυμβάλλει ςτθν πιξθ του αίματοσ; (4μ) 

 

β) Πώσ ονομάηεται  ο μαλακόσ ςυνδετικόσ ιςτόσ που ζχει αιμοποιθτικό ρόλο; Πώσ ονομάηεται ο 

ιςτόσ αυτόσ όταν χάνει τον αιμοποιθτικό του ρόλο, λόγω ςυςςώρευςθσ λίπουσ; Να ονομάςετε 

3  οςτά ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ.(5μ) 

 

γ) Πωσ εξθγείτε το γεγονόσ ότι ενώ τα κφτταρα του αίματοσ που μεταφζρουν οξυγόνο ζχουν 

περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ, ο αρικμόσ τουσ διατθρείται ςχετικά ςτακερόσ; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι βιολογικζσ δομζσ, είτε είναι κφτταρα, είτε ιςτοί και όργανα, ζχουν καταςκευή που τουσ 

επιτρζπει να φζρουν ςε πζρασ τη λειτουργία για την οποία ευθφνονται. Παίρνοντασ ωσ 

παράδειγμα την καταςκευή του οφθαλμικοφ βολβοφ να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο ςτο 

οποίο: 

 

I.  Να αναφζρονται οι 3 χιτώνεσ από τουσ οποίουσ αποτελείται ο οφκαλμικόσ βολβόσ, και   

το ποιοσ ι ποιοι από αυτοφσ περιζχουν χρωςτικζσ.  



II. Να εξθγείτε το ρόλο των χρωςτικών του προθγοφμενου ερωτιματοσ και το πώσ θ 

καταςκευι του οφκαλμικοφ βολβοφ επιτρζπει τθ διζλευςθ του φωτόσ, ώςτε να 

διεγείρονται τα φωτοχποδεκτικά κφτταρα. (12+13μ) 

 

 

 


