
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η πίεςη του αίματοσ αποτελεί ζναν από τουσ δείκτεσ υγείασ ενόσ ατόμου. Να απαντήςετε 

ςτισ ερωτήςεισ:  

 

α) Τι εκφράηει ο όροσ «πίεςθ του αίματοσ»;  (2μ) 

β) Ποιο είδοσ πίεςθσ χαρακτθρίηεται ςυςτολικι, ποιο διαςτολικι, ποιεσ είναι οι φυςιολογικζσ 

τιμζσ κάκε μίασ; (4μ) 

γ) Ποια πακολογικι κατάςταςθ χαρακτθρίηουμε ωσ αρτθριακι υπζρταςθ; Ποιεσ μπορεί να 

είναι οι ςυνζπειζσ τθσ; (4μ) 

δ) Στθν περιοχι των φλεβών αλλά και ςτα τριχοειδι θ πίεςθ ελαχιςτοποιείται. Ποφ οφείλεται θ 

πτώςθ τθσ τιμισ τθσ πίεςθσ του αίματοσ; (2μ) 

 

ΙΙ. Με τον όρο ωογζνεςη αναφερόμαςτε ςτη διαδικαςία με την οποία παράγονται τα ωάρια. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα τθσ γυναίκασ; Ποιεσ αλλαγζσ υφίςτανται 

προκειμζνου να γίνουν ωοκφτταρα; (3μ) 

β) Ποιο είδοσ αναπαραγωγικοφ κυττάρου βρίςκεται μζςα ςε ζνα  ωοκυλάκιο; Τι ιςχφει για τθ 

ςυχνότθτα με τθν οποία  αναπτφςςονται τα ωοκυλάκια ςτισ ωοκικεσ, κακώσ και για τον 

αρικμό τουσ; (5μ)  

γ) Το ωάριο ζχει τον μιςό αρικμό χρωμοςωμάτων (23 χρωμοςώματα) από τον αρικμό 

χρωμοςωμάτων που ζχουν τα ςωματικά μασ κφτταρα. Ποια είναι θ ςθμαςία αυτοφ του 

γεγονότοσ για τθ δθμιουργία ενόσ ηυγωτοφ με τον φυςιολογικό αρικμό χρωμοςωμάτων; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ μαθητήσ ακοφει το κουδοφνι του ςχολείου να χτυπά ςτο τζλοσ τησ 7ησ ϊρασ και 

χαροφμενοσ ςυγκεντρϊνει τα βιβλία του, προκειμζνου να επιςτρζψει ςπίτι. Το ερζθιςμα 

που προκάλεςε την αντίδραςη του μαθητή μεταβιβάςτηκε ςτο υποδεκτικό όργανο τησ 

ακοήσ, με τη βοήθεια τριϊν διαφορετικϊν μζςων.  

 

 Το πρϊτο από αυτά είναι ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ,  

 το επόμενο μια ςειρά ςτερεϊν ςωμάτων ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται δφο μεμβράνεσ 

και 3 οςτά και το τελευταίο είναι  

 ζνα υγρό.  

 



Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Ποια είναι τα ςτερεά ςώματα που αναμίχκθκαν ςτθ μεταβίβαςθ του ερεκίςματοσ ςτο 

εςωτερικό των αυτιών του μακθτι και με ποια ςειρά;  

II. Πώσ ονομάηεται το υγρό που ςυνζβαλε ςτθ μεταβίβαςθ του ερεκίςματοσ ςτο 

υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Σε ποια κατά ςειρά τμιματα του εςωτερικοφ αυτιοφ 

διαδόκθκαν οι παλμικζσ κινιςεισ του ςυγκεκριμζνου υγροφ; Πώσ ονομάηονται τα 

κφτταρα που αποτελοφν το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Ποφ αλλοφ ςτο αυτί 

υπάρχουν τζτοια κφτταρα; (12+13μ) 

 


