
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Κάκε φορά που θ καρδιά μασ «χτυπάει» πραγματοποιείται ζνασ κφκλοσ από γεγονότα 

χάρθ ςτα οποία το αίμα που αναρροφάται από τισ φλζβεσ, προωκείται ςτο ςϊμα μζςω των 

αρτθριϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Από ποφ δζχεται αίμα ο δεξιόσ κόλποσ και από ποφ ο αριςτερόσ κόλποσ τθσ καρδιάσ; Τι 

ςυμβαίνει ςτουσ κόλπουσ για να προωκθκεί το αίμα προσ τισ κοιλίεσ; (3μ) 

β) Τι ςυμβαίνει ςτισ κοιλίεσ για να προωκθκεί το αίμα προσ τισ αρτθρίεσ; Για ποιο λόγο το αίμα 

δεν επιςτρζφει ςτουσ κόλπουσ; (4μ) 

γ) Είναι δυνατόν το αίμα να προωκθκεί από το δεξιό κόλπο ςτον αριςτερό κόλπο; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ (3μ) 

δ) Με ποια αρτθρία ςυνδζεται θ αριςτερι κοιλία και με ποια θ δεξιά; (2μ 

 
ΙΙ. Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ αποτελείται από τριςεκατομμφρια κφτταρα, τα οποία 

παρουςιάηουν μεγάλθ ποικιλομορφία όςον αφορά το μζγεκοσ, το ςχιμα, τθ λειτουργία που 

επιτελοφν κ.ά. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πϊσ εξθγείται θ ποικιλομορφία αυτι, όταν όλα μασ τα κφτταρα προζρχονται από το ηυγωτό, 

το αρχικό δθλαδι κφτταρο, με το οποίο ξεκινά θ ηωι μασ; (4μ) 

 

β) Τα λιποκφτταρα, τα οςτεοκφτταρα, οι χονδροβλάςτεσ, τα ερυκρά αιμοςφαίρια, τα 

λεμφοκφτταρα ανικουν ςτθν ίδια κφρια κατθγορία ιςτοφ, αλλά κακζνα ςε κάποιο ιδιαίτερο 

είδοσ του. Ποια είναι θ κφρια κατθγορία ιςτοφ ςτθν οποία ανικουν και τα 5 είδθ κυττάρων και 

ποιο το ιδιαίτερο είδοσ του, ςτο οποίο ανικει κακζνα από αυτά; (6μ)         

             

γ) Ποιο είδοσ μυϊκϊν κυττάρων ςυναντάται: Στο τοίχωμα τθσ καρδιάσ; Στο τοίχωμα ενόσ 

αγγείου; Στθ γαςτζρα ενόσ ςκελετικοφ μυόσ; 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν φοράτε το ρολόι ςασ ι τα καινοφργια ςασ παποφτςια για να πάτε ςτο ςχολείο, 

ςυμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ τθσ όςφρθςθσ: Στθν 

αρχι αιςκάνεςτε το ρολόι και τα παποφτςια ςασ να ςασ πιζηουν, ςτο δρόμο όμωσ για το 

ςχολείο οι αιςκιςεισ αυτζσ ζχουν εξαφανιςτεί. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο: 

 



I. Να αναφζρετε το είδοσ υποδοχζων οι οποίοι αναμειγνφονται ςτθν αίςκθςθ που ςτθν 

αρχι νοιϊκετε. Πϊσ ονομάηεται θ νευρικι οδόσ που ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ που 

παράγουν οι υποδοχείσ αυτοί; Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων καταλιγει, ϊςτε να 

ερμθνευκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ που μεταφζρει;  

II. Να εξθγιςετε τον λόγο για τον οποίο ςτο δρόμο για το ςχολείο πάψατε να αιςκάνεςτε 

το αίςκθμα που αρχικά ςασ προκάλεςε το ρολόι και τα παποφτςια ςασ. Προςπακιςτε 

να δϊςετε μια εξιγθςθ για το «κζρδοσ» που ζχει ο οργανιςμόσ μασ από τθν εξαφάνιςθ 

του αιςκιματοσ που προκαλοφν τζτοιου είδουσ, ακίνδυνα, ερεκίςματα.  (12+13μ) 

  

 


