
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των κυττάρων του νευρικοφ ιςτοφ υπάρχουν και κφτταρα που, ενϊ δεν παράγουν 

και δεν μεταβιβάηουν νευρικζσ ϊςεισ, είναι ωςτόςο απαραίτθτα για τθ λειτουργία του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτά; (2μ) 

β) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφν; (6μ) 

γ) Τι ιςχφει αναφορικά με το ςχιμα τουσ και τον αρικμό τουσ, ςε ςχζςθ με το άλλο είδοσ 

κυττάρων που παίρνουν μζροσ ςτο ςχθματιςμό του νευρικοφ ιςτοφ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η καρδιά μασ, θ ςπουδαία μυϊδθσ αντλία που εξαςφαλίηει τθ ροι του αίματοσ ςτο 

κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα, αποτελείται από τζςςερισ επιμζρουσ χϊρουσ, τουσ δφο κόλπουσ 

και τισ δφο κοιλίεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πϊσ ονομάηεται το διάφραγμα που χωρίηει τουσ δφο κόλπουσ, πϊσ ονομάηεται το 

διάφραγμα που χωρίηει τισ δφο κοιλίεσ; (2μ) 

β) Ποιοι από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ ςτζλνουν, με τθ ςυςτολι τουσ, το αίμα ςτουσ άλλουσ; 

Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ δομισ τθσ καρδιάσ επιτρζπει τθ μονόδρομθ ροι του αίματοσ ςε κάκε 

ςφςπαςι τθσ; (4μ) 

γ) Ποιοσ από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ διοχετεφει, με τθ ςυςτολι του, το αίμα ςτθν αορτι; Σε 

ποιον από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ φκάνει αίμα πλοφςιο ςε διοξείδιο του άνκρακα, ςε ποιον 

από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ φκάνει αίμα πλοφςιο ςε οξυγόνο; (3μ) 

δ) Ποιοσ είναι ο φυςιολογικόσ ρυκμόσ των παλμϊν τθσ καρδιάσ ςε ζναν ενιλικα; Σε ποιεσ 

περιπτϊςεισ χρειάηεται να αυξθκεί αυτόσ; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Άν ςυγκρίνετε τον ςκελετό ενόσ χερςαίου ςπονδυλωτοφ ( όπωσ είναι ο άνκρωποσ) με τον 

ςκελετό ενόσ υδρόβιου ςπονδυλωτοφ, όπωσ ζνα ψάρι, κα παρατθριςετε ότι ο ςκελετόσ του 

χερςαίου ςπονδυλωτοφ ζχει πιο χονδρά οςτά από το ςκελετό του υδρόβιου.  

 

I. Να αναφζρετε τισ λειτουργίεσ του ςκελετοφ του ανκρϊπου.  

II. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ λειτουργίεσ που φζρει ςε πζρασ ο ςκελετόσ μασ, και το ότι θ 

άνωςθ ςτο περιβάλλον ςτο οποίο ηοφμε (ξθρά) είναι μικρότερθ από αυτιν που υπάρχει 



ςτθ κάλαςςα, να προτείνετε μια εξιγθςθ για το ότι, κατά τθν εξζλιξθ μασ,  αποκτιςαμε 

ςκελετό με περιςςότερο χονδρά οςτά, από τον ςκελετό των υδρόβιων ςπονδυλωτϊν. 

(12+13μ) 

 


