
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό μασ ςφςτθμα αποτελείται από όργανα που ζχουν τθν ικανότθτα να ςυςτζλλονται, 

ζτςι ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ του ςϊματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ:  

 

α) Από ποιο ςφςτθμα δζχονται εντολζσ  τα όργανα του μυϊκοφ μασ ςυςτιματοσ; Ποια άλλα 

όργανα δζχονται εντολζσ από το ςφςτθμα αυτό; (4μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται τα όργανα του μυϊκοφ ςυςτιματοσ που κινοφν τα οςτά ςτισ αρκρώςεισ; 

Πώσ ονομάηεται ο ςυνδετικόσ ιςτόσ που ςυνδζει τα όργανα αυτά με το οςτό το οποίο κινοφν; 

(4μ) 

γ) Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ λειτουργίασ των οργάνων που κινοφν τα οςτά ςτισ αρκρώςεισ, τα  

«υποχρεώνει» να ςυνεργάηονται κατά ηεφγθ; (4μ) 

 

ΙΙ. Το ανκρϊπινο μάτι είναι ζνα ςφνκετο αιςκθτιριο όργανο, του οποίου τα επιμζρουσ 

τμιματα ςυνεργάηονται ϊςτε να είναι δυνατι θ αίςκθςθ τθσ όραςθσ Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι θ ςειρά με τθν οποία διατάςςονται οι 3 χιτώνεσ του οφκαλμικοφ βολβοφ, από το 

εξωτερικό προσ το εςωτερικό του ματιοφ; (3μ) 

β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ του ερωτιματοσ α. περιλαμβάνει πολυάρικμα αιμοφόρα αγγεία; 

Ποιου χιτώνα είναι τμιμα θ ίριδα; Ποιου χιτώνα είναι τμιμα θ ωχρι κθλίδα και θ οφκαλμικι 

κθλι; (4μ) 

 

γ) Σε ποια τμιματα του οφκαλμικοφ βολβοφ υπάρχουν λείοι μφεσ; Σε ποιουσ χιτώνεσ του 

οφκαλμικοφ βολβοφ υπάρχουν χρωςτικζσ; Ποια θ ςθμαςία των χρωςτικών αυτών; (6μ) 

 

 

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) 

 


