
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ 

μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποια είναι τα δφο κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι αδζνεσ, ανάλογα με το ποφ 

εκκρίνουν το προϊόν τουσ; Ποφ ςυγκεκριμζνα εκκρίνεται το προϊόν κάκε είδουσ;  (4μ) 

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει 

φτάςει θ ορμόνθ ς’ αυτά; (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο ειδών αδζνων που αναφζρατε ςτο ερώτθμα 

α. Πώσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν τθν 

κατθγορία.(4μ) 

 

ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μζςα ςτα αγγεία του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτιματοσ.  Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αγγείων του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ;  (3μ) 

β) Ποιο από τα είδθ αγγείων του ερωτιματοσ α. επιτρζπει τθν ανταλλαγι ουςιών ανάμεςα ςτο 

αίμα και τουσ ιςτοφσ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδθ αγγείων βρίςκεται, ανά πάςα ςτιγμι, θ μεγαλφτερθ 

ποςότθτα του αίματοσ που υπάρχει ςτο κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα; Προσ ποια κατεφκυνςθ 

κινείται το αίμα ςτα αγγεία αυτά; (4μ) 

δ) Ποιο από τα είδθ των αγγείων του ερωτιματοσ α. απομακρφνει το αίμα από τθν καρδιά; 

Πώσ ονομάηονται τα δφο μεγαλφτερα αγγεία που ανικουν ςτο είδοσ αυτό; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ανκρϊπινο ςϊμα, όπωσ και το ςϊμα κάκε πολυκφτταρου οργανιςμοφ αποτελείται από 

πολλά διαφορετικά είδθ κυττάρων, ιςτϊν, οργάνων και ςυςτθμάτων και όχι μόνο από ζνα 

είδοσ κυττάρου, ιςτοφ κ.ο.κ. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο: 

 

I. Να δίνετε 4 παραδείγματα τθσ ποικιλομορφίασ των κυττάρων που ζχει το ανκρώπινο 

ςώμα και 
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ΘΕΜΑ	  Β:	  	  
	  

Ι.	   Το	   σύστημα	   των	   ενδοκρινών	   αδένων	   συμβάλει	   στο	   συντονισμό	   και	   τη	  
ρύθμιση	   των	   λειτουργιών	   του	   οργανισμού	   μας.	   Να	   απαντήσετε	   στις	  
ερωτήσεις:	  

α)	   	   Ποιο	   άλλο	   σύστημα	   του	   οργανισμού	   συνεργάζεται	   με	   το	   σύστημα	   των	  
ενδοκρινών	   αδένων	   στις	   λειτουργίες	   αυτές;	   Ποια	   διαφορά	   παρουσιάζεται	   ως	  
προς	  το	  χρόνο	  δράσης	  των	  δύο	  συστημάτων	  αυτών;	  (4μ)	  

β)	  	  	  Πώς	  διαφοροποιούνται	  τα	  δύο	  είδη	  αδένων	  μας	  αναφορικά	  με	  το	  μέρος	  του	  
σώματός	  μας	  στο	  οποίο	  εκκρίνουν	  το	  προϊόν	  τους;	  	  (4μ)	  

γ)	   	   Μερικοί	   αδένες	   εμφανίζουν	   δράση	   και	   των	   δύο	   ειδών	   αδένων	   που	  
αναφέρατε	  στο	  ερώτημα	  β.	  Πώς	  χαρακτηρίζονται	  οι	  αδένες	  αυτοί;	  Για	  ποιο	  λόγο	  
οι	   όρχεις	   ανήκουν	   στη	   συγκεκριμένη	   κατηγορία	   αδένων;	   Να	   ονομάσετε	   έναν	  
ακόμη	  αδένα	  που	  να	  ανήκει	  σε	  αυτήν	  την	  κατηγορία	  αδένων.(4μ)	  

ΙΙ.	   Ανάμεσα	   στις	   λειτουργίες	   που	   φέρει	   σε	   πέρας	   ο	   εγκέφαλός	   μας	  
περιλαμβάνονται	   οι	   ανώτερες	   πνευματικές	   λειτουργίες.	   Να	  απαντήσετε	   στις	  
ερωτήσεις: 

α)	  Ποιες	   λειτουργίες	  περιλαμβάνονται	  στις	  ανώτερες	  πνευματικές	  λειτουργίες;	  
(3μ)	   

β)	  Σε	  μια	  από	  τις	  λειτουργίες	  αυτές	  η	  απόκτηση	  καινούργιας	  γνώσης	  συμβάλλει	  
στην	   προσαρμογή	   της	   συμπεριφοράς	   μας.	   Ποια	   είναι	   η	   λειτουργία	   αυτή,	   σε	  
ποιους	  τύπους	  διακρίνεται	  (5μ) 

γ)	   Ποιος	   από	   τους	   τύπους	   που	   αναφέρατε	   στο	   β.	   ερώτημα	   αφορά	   στο	  
συσχετισμό	   δύο	   ή	   περισσότερων	   ερεθισμάτων;	   Να	   παραθέσετε	   ένα	   σχετικό	  
παράδειγμα.	  (2μ) 

δ)	  Ποιος	  από	  τους	  τύπους	  που	  αναφέρατε	  στο	  β.	  ερώτημα	  χρησιμοποιείται	  για	  
την	  επίλυση	  ενός	  προβλήματος;	  Ποια	  δυνατότητα	  κινητοποιούμε	  όποτε	  
αξιοποιούμε	  αυτόν	  τον	  τύπο	  μάθησης;	  (3μ)	  

	  
	  
ΘΕΜΑ	  Δ:	  	  
 

Ένα	  ερυθρό	  αιμοσφαίριο	  μπορεί	  σε	  λιγότερο	  από	  ένα	  λεπτό	  να	  φθάσει	  από	  
τους	  πνεύμονες,	  στους	  οποίους	  έχει	  	  δεσμεύσει	  οξυγόνο,	  	  σε	  έναν	  ιστό	  και	  να	  
το	  αποδώσει.	  Να	  περιγράψετε	  τη	  διαδρομή	  που	  ακολουθεί	  το	  κύτταρο	  αυτό	  
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από	  τους	  πνεύμονες	  από	  τους	  οποίους	  φεύγει,	  ως	  τον	  ιστό	  στον	  οποίο	  φθάνει	  
αναφέροντας:	  
	  
I. Τον	  συγκεκριμένο	  κόλπο	  ή	  κοιλία	  της	  καρδιάς	  από	  τον	  οποίο	  μπαίνει,	  τον	  

συγκεκριμένο	   κόλπο	   ή	   κοιλία	   της	   καρδιάς	   από	   τον	   οποίο	   βγαίνει,	   το	  
όνομα	   του	   αγγείου	   που	   μεταφέρει	   	   το	   κύτταρο	   αυτό	   από	   την	   καρδιά	  	  
στην	  περιφέρεια	   του	  σώματος,	   το	  όνομα	  των	  αγγείων	  από	  τα	  οποία	   το	  
οξυγόνο	  μεταπηδά	  στους	  ιστούς.	  
	  

II. Γιατί	   	   η	   κατασκευή	   του	   τοιχώματος	   των	   αγγείων	   της	   τελευταίας	  
κατηγορίας	   και	  η	   ταχύτητα	   του	  αίματος,	  μέσα	  σε	  αυτά,	  διευκολύνει	   τη	  
«μεταπήδηση»	  του	  οξυγόνου	  στους	  ιστούς;	  (12+13μ)	  	  
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ΘΕΜΑ	  Β:	  	  
	  

Ι.	  Μεταξύ	  των	  αδένων	  που	  συνεργάζονται	  με	  το	  πεπτικό	  σύστημά	  μας	  είναι	  το	  
πάγκρεας.	  Να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  

 
α)	  Σε	  ποιο	  είδος	  αδένων	  κατατάσσεται	  το	  πάγκρεας	  και	  γιατί;	  (3μ)	  

β)	   Ποια	   άλλη	   ορμόνη	   εκτός	   από	   την	   ινσουλίνη	   παράγει	   το	   πάγκρεας,	   τι	  
ρυθμίζουν	  αυτές	  οι	  δύο	  ορμόνες;	  (3μ)	  

γ)	   Λαμβάνοντας	   υπόψη	   ότι	   η	   ινσουλίνη	   ανήκει	   στις	   πεπτιδικές	   ορμόνες,	   να	  
περιγράψετε	  τον	  τρόπο	  με	  τον	  οποίο	  δρα	  στα	  κύτταρα	  «στόχους»	  της.	  (6μ)	  

ΙΙ.	   Οι	   νευρικές	   ώσεις	   ακολουθούν	   συγκεκριμένες	   διαδρομές	   μέσα	   στο	   σώμα	  
μας,	   προκειμένου	   να	   εκδηλωθούν	   οι	   λειτουργίες	   του	   Νευρικού	   μας	  
Συστήματος.	  Να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  

α)	  Πώς	  ονομάζονται	  οι	  διαδρομές	  αυτές	  και	  πώς	  διακρίνονται	  ανάλογα	  με	  το	  αν	  
μεταφέρουν	  νευρικές	  ώσεις	  από	   το	  Κ.Ν.Σ.	  προς	   την	  περιφέρεια	  ή	  αντίστροφα;	  
(2μ)	  

β)	  Πώς	  ονομάζεται	  η	  απλούστερη	  από	  τις	  διαδρομές	  του	  ερωτήματος	  α.;	  Από	  τι	  
είδους	  νευρώνες	  αποτελείται	  συνήθως;	  (4μ)	  

γ)	  Τι	  είναι	  τα	  αντανακλαστικά;	  Ποιες	  απαντήσεις	  του	  οργανισμού	  μας	  ελέγχουν;	  
(2μ)	  

δ)	  Ποια	  ακριβώς	  διαδρομή	  ακολουθούν	  οι	  νευρικές	  ώσεις	  από	  το	  σημείο	  στο	  
οποίο	  δημιουργούνται	  ως	  το	  σημείο	  που	  φθάνουν,	  ώστε	  να	  προκαλέσουν	  την	  
έκταση	  της	  κνήμης;	  (5μ)	  

	  
	  
ΘΕΜΑ	  Δ:	  	  
 

Δύο	   φίλοι	   αποφάσισαν	   να	   μετάσχουν	   σε	   μια	   εθελοντική	   αιμοδοσία.	   Να	  
απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  

	  
I. Σε	  ποιες	  εξετάσεις,	  εκτός	  από	  αυτές	  που	  αφορούν	  στις	  ομάδες	  αίματος,	  

θα	   πρέπει	   να	   υποβληθεί	   το	   αίμα	   των	   δύο	   υποψήφιων	   αιμοδοτών;	   Να	  
αιτιολογήσετε	  την	  απάντησή	  σας.	  	  
	  

II. Αν	  ο	  ένας	  φίλος	  ανήκει	  στην	  Α	  ομάδα	  και	  ο	  άλλος	  ανήκει	  στην	  0	  ομάδα	  
αίματος	  ποιου	  το	  αίμα	  μπορεί	  να	  δοθεί	  σε	  κάποιον	  δέκτη	  της	  Β	  ομάδας	  
αίματος;	  Να	  αιτιολογηθεί	  η	  απάντησή	  σας.	  (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ	  Β:	  	  
	  

Ι.	   Οι	   ωοθήκες	   αποτελούν	   τα	   όργανα	   στα	   οποία	   παράγονται	   τα	   ωάρια	   και	  
συνδέονται	   λειτουργικά	  με	  άλλα	   τμήματα	   του	  αναπαραγωγικού	  συστήματος	  
της	  γυναίκας.	  Να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  
	  
α)	  Ποιο	  είναι	  το	  σχήμα	  των	  ωοθηκών;	  Πόσες	  ωοθήκες	  υπάρχουν,	  φυσιολογικά,	  
στο	  σώμα	  κάθε	  γυναίκας;	  (2μ)	  
	  
β)	  Πώς	  ονομάζονται	  τα	  τμήματα	  του	  αναπαραγωγικού	  συστήματος	  της	  γυναίκας	  
που	  συνδέουν	  τις	  ωοθήκες	  με	  τη	  μήτρα;	  Ποιο	  είναι	  το	  σημαντικό	  γεγονός,	  για	  τη	  
διαδικασία	  της	  αναπαραγωγής,	  που	  συμβαίνει	  στα	  τμήματα	  αυτά;	  (4μ)	  
	  
γ)	  Ποιο	  είναι	  το	  σχήμα	  και	  το	  μέγεθος	  της	  μήτρας;	  Από	  τι	  αποτελείται	  το	  τοίχωμά	  
της,	  από	  τι	  το	  εσωτερικό	  περίβλημά	  της;	  Πού	  καταλήγει	  το	  κάτω	  της	  μέρος;	  (6μ)	  
	  

ΙΙ.	  Οι	  σκελετικοί	  μύες	  προκειμένου	  να	  εκτελέσουν	  μια	  κίνηση	  συστέλλονται	  και	  
συνεργάζονται	  κατά	  ζεύγη.	  Να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  	  

α)	  Ποια	  είναι	  η	  σημασία	  της	  γαστέρας,	  ποια	  η	  σημασία	  των	  προσφύσεων	  στην	  
εκτέλεση	  των	  κινήσεων;(4μ)	  

β)	  Ποιο	  είναι	  το	  είδος	  του	  ιστού	  από	  τον	  οποίο	  συνίστανται	  οι	  προσφύσεις;	  Πώς	  
ονομάζεται	   η	   πρόσφυση	   του	   μυός	   στο	   οστό	   που	   είναι	   ακίνητο,	   πώς	   στο	   οστό	  
που	  κινείται;	  (3μ)	  

γ)	   Ποιοι	   μύες	   συνεργάζονται	   κατά	   την	   κάμψη	   του	   πήχη;	   Ποιος	   από	   τους	   μυς	  
αυτούς	   κατά	   τη	   συγκεκριμένη	   κίνηση	   χαρακτηρίζεται	   κύριος,	   ποιος	  
ανταγωνιστής;	  	  (6μ)	  

	  
ΘΕΜΑ	  Δ:	  	  

Από	   την	   ύλη	   του	   σχολικού	   σας	   βιβλίου	   θα	   έχετε	   αντιληφθεί	   ότι	   τα	   κύτταρα	  
δέχονται	   ερεθίσματα	   και	  αντιδρούν	  σε	  αυτά.	  Να	  συντάξετε	   ένα	   κείμενο	  στο	  
οποίο: 

 I.          Να	   αναφέρετε	   2	   διαφορετικά	   παραδείγματα	   κυττάρων	   του	   ανθρώπινου	  
οργανισμού,	  καθένα	  από	  τα	  οποία	  είναι	   ικανό	  να	  δέχεται	  και	  να	  αντιδρά	  
σε	  ένα	  διαφορετικό	  είδος	  ερεθίσματος	  από	  το	  άλλο.	   (Στο	  κείμενό	  σας	  να	  
προσδιορίζετε,	   για	   κάθε	   είδος	   κυττάρου,	   	   το	   είδος	   του	   ερεθίσματος	  που	  
δέχεται) 

 II.         Να	  αναφέρετε	  ποια	  ήταν	  η	  αντίδραση	  κάθε	  κυττάρου	  σε	  καθένα	  από	  τα	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ερεθίσματα	  αυτά.	  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ	  Β:	  	  
	  

Ι.	  Οι	   όρχεις	  αποτελούν	  σημαντικούς	  αδένες	   για	   το	  αναπαραγωγικό	  σύστημα	  
κάθε	  άντρα.	  Να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  

α)	  Ποια	  είναι	  η	  αρχική	  θέση	  των	  όρχεων	  κατά	  την	  ανάπτυξη	  του	  εμβρύου;	  Ποια	  
είναι	   η	   θέση	   που	   τελικώς	   καταλαμβάνουν	   κατά	   τους	   τελευταίους	   μήνες	   της	  
εγκυμοσύνης;	  (4μ)	  

β)	   Πότε	   αρχίζει	   η	   παραγωγή	   σπερματοζωαρίων,	   ποια	   είναι	   η	   ιδανική	  
θερμοκρασία	  για	  τη	  σπερματογένεση;	  (4μ)	  

γ)	  Σε	  ποια	  κατηγορία	  αδένων	  ανήκουν	  οι	  όρχεις;	  Να	  αιτιολογήσετε	  την	  απάντησή	  
σας;	  (4μ)	  
	  	  

ΙΙ.	   Ανάμεσα	   στις	   λειτουργίες	   που	   φέρει	   σε	   πέρας	   ο	   εγκέφαλός	   μας	  
περιλαμβάνονται	   οι	   ανώτερες	   πνευματικές	   λειτουργίες.	   Να	  απαντήσετε	   στις	  
ερωτήσεις: 

α)	  Ποιες	   λειτουργίες	  περιλαμβάνονται	  στις	  ανώτερες	  πνευματικές	  λειτουργίες;	  
(3μ)	   

β)	  Σε	  μια	  από	  τις	  λειτουργίες	  αυτές	  η	  απόκτηση	  καινούργιας	  γνώσης	  συμβάλλει	  
στην	   προσαρμογή	   της	   συμπεριφοράς	   μας.	   Ποια	   είναι	   η	   λειτουργία	   αυτή,	   σε	  
ποιους	  τύπους	  διακρίνεται	  (5μ) 

γ)	   Ποιος	   από	   τους	   τύπους	   που	   αναφέρατε	   στο	   β.	   ερώτημα	   αφορά	   στο	  
συσχετισμό	   δύο	   ή	   περισσότερων	   ερεθισμάτων;	   Να	   παραθέσετε	   ένα	   σχετικό	  
παράδειγμα.	  (2μ) 

δ)	  Ποιος	  από	  τους	  τύπους	  που	  αναφέρατε	  στο	  β.	  ερώτημα	  χρησιμοποιείται	  για	  
την	   επίλυση	   ενός	   προβλήματος;	   Ποια	   δυνατότητα	   κινητοποιούμε	   όποτε	  
αξιοποιούμε	  αυτόν	  τον	  τύπο	  μάθησης;	  (3μ)	  	  

 

ΘΕΜΑ	  Δ:	  	  
	  

Μια	   οικογένεια	   που	   αποτελείται	   από	   τον	  πατέρα,	   τη	   μητέρα	   και	   ένα	   παιδί,	  
ετοιμάζεται	  να	  υποδεχτεί	  ένα	  νέο	  μέλος,	  καθώς	  η	  μητέρα	  είναι	  έγκυος	  στο	  2ο	  
παιδί.	  Ο	  πατέρας	  όπως	  και	  το	  1ο	  παιδί	  	  είναι	  	  Rh+.	  Δυστυχώς	  όμως	  το	  έμβρυο	  
αντιμετώπισε	   πρόβλημα	   υγείας	   που	   σχετίζεται	   με	   το	   αίμα	   και	   πέθανε.	   Με	  
βάση	  αυτές	  τις	  πληροφορίες	  να	  απαντήσετε	  στα	  ερωτήματα:	  
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I. Ποια	  είναι	  η	  ομάδα	  αίματος	  στην	  οποία	  ανήκει	  η	  μητέρα,	  ως	  προς	   τον	  

παράγοντα	  Rhesus;	  Να	  αιτιολογήσετε	  την	  απάντησή	  σας.	  
II. Τι	   πρόβλημα	   υγείας	   αντιμετώπισε	   το	   έμβρυο;	   Για	   ποιον	   λόγο	   δεν	  

αντιμετώπισε	  αντίστοιχο	  πρόβλημα	  υγείας	  το	  1ο	  παιδί;	  (12+13)	  
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ΘΕΜΑ	  Β:	  	  
	  

Ι.	   Το	   σύστημα	   των	   ενδοκρινών	   αδένων	   συμβάλει	   στο	   συντονισμό	   και	   τη	  
ρύθμιση	   των	   λειτουργιών	   του	   οργανισμού	   μας.	   Να	   απαντήσετε	   στις	  
ερωτήσεις:	  

α)	   	   Ποιο	   άλλο	   σύστημα	   του	   οργανισμού	   συνεργάζεται	   με	   το	   σύστημα	   των	  
ενδοκρινών	   αδένων	   στις	   λειτουργίες	   αυτές;	   Ποια	   διαφορά	   παρουσιάζεται	   ως	  
προς	  το	  χρόνο	  δράσης	  των	  δύο	  συστημάτων	  αυτών;	  (4μ)	  

β)	  	  	  Πώς	  διαφοροποιούνται	  τα	  δύο	  είδη	  αδένων	  μας	  αναφορικά	  με	  το	  μέρος	  του	  
σώματός	  μας	  στο	  οποίο	  εκκρίνουν	  το	  προϊόν	  τους;	  	  (4μ)	  

γ)	   	   Μερικοί	   αδένες	   εμφανίζουν	   δράση	   και	   των	   δύο	   ειδών	   αδένων	   που	  
αναφέρατε	  στο	  ερώτημα	  β.	  Πώς	  χαρακτηρίζονται	  οι	  αδένες	  αυτοί;	  Για	  ποιο	  λόγο	  
οι	   όρχεις	   ανήκουν	   στη	   συγκεκριμένη	   κατηγορία	   αδένων;	   Να	   ονομάσετε	   έναν	  
ακόμη	  αδένα	  που	  να	  ανήκει	  σε	  αυτήν	  την	  κατηγορία	  αδένων.(4μ)	  	  	  
	  

ΙΙ.	   Μεταξύ	   των	   ουσιών	   που	   περιέχει	   το	   αίμα	   μας	   περιλαμβάνονται	   οι:	  
Αιμοσφαιρίνη,	   Ινωδογόνο,	   Συγκολλητινογόνα,	   Ορμόνες,	   Συγκολλητίνες,	  
Αλβουμίνες.	  Να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις:	  

α)	  Ποιες	  από	  τις	  ουσίες	  αυτές	  εντοπίζονται	  στα	  ερυθρά	  αιμοσφαίρια;	  (2μ)	  
	  
β)	  Ποιες	  από	  τις	  ουσίες	  αυτές	  εντοπίζονται	  στο	  πλάσμα	  του	  αίματος;	  (4μ)	  
	  
γ)	   Αν	   ένας	   άνθρωπος	   έχει	   συγκολλητινογόνο	   Α,	   ποιο	   είδος	   συγκολλητίνης	  
διαθέτει	   αναφορικά	  με	   το	   σύστημα	  ΑΒ0;	   Σε	  ποια	  από	   τις	   ομάδες	  αίματος	   δεν	  
υπάρχει	  κανένα	  συγκολλητινογόνο	  αναφορικά	  με	  το	  σύστημα	  ΑΒ0;	  (4μ)	  

δ)	  Ποια	  από	  τις	  ουσίες	  που	  αναφέρονται	  στην	  εκφώνηση	  μπορεί	  να	  μετατραπεί	  
σε	  ινώδες;	  Τι	  είναι	  το	  ινώδες;	  (3μ) 

	  
	  
ΘΕΜΑ	  Δ:	  	  

Από	   την	   ύλη	   του	   σχολικού	   σας	   βιβλίου	   θα	   έχετε	   αντιληφθεί	   ότι	   τα	   κύτταρα	  
δέχονται	   ερεθίσματα	   και	   αντιδρούν	   σε	   αυτά.	   Να	   συντάξετε	   ένα	   κείμενο	   στο	  
οποίο: 

 I.          Να	   αναφέρετε	   2	   διαφορετικά	   παραδείγματα	   κυττάρων	   του	   ανθρώπινου	  
οργανισμού,	  καθένα	  από	  τα	  οποία	  είναι	   ικανό	  να	  δέχεται	  και	  να	  αντιδρά	  
σε	  ένα	  διαφορετικό	  είδος	  ερεθίσματος	  από	  το	  άλλο.	   (Στο	  κείμενό	  σας	  να	  
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προσδιορίζετε,	   για	   κάθε	   είδος	   κυττάρου,	   	   το	   είδος	   του	   ερεθίσματος	  που	  
δέχεται) 

 II.         Να	  αναφέρετε	  ποια	  ήταν	  η	  αντίδραση	  κάθε	  κυττάρου	  σε	  καθένα	  από	  τα	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ερεθίσματα	  αυτά.	  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

 Ι. Στουσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ περιλαμβάνονται: Οι ςιελογόνοι αδζνεσ, οι 

ωοκικεσ, οι βολβουρθκραίοι αδζνεσ, θ υπόφυςθ,  οι ιδρωτοποιοί αδζνεσ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Ποιοσ/οι από τουσ, παραπάνω, αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν  τα προϊόντα τουσ μόνο 

ςτο αίμα; (3μ);  

β)  Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν το προϊόν τουσ  ςτθν επιφάνεια του 

δζρματοσ; (3μ) 

γ)  Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν το προϊόν τουσ μόνο ςε εςωτερικζσ 

κοιλότθτεσ του ςώματόσ μασ;  (3μ) 

δ) Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν μερικά προϊόντα τουσ ςτο αίμα και 

άλλα ςε κοιλότθτεσ του ςώματόσ μασ; (3μ) 

 

ΙΙ. Το πλάςμα του αίματόσ μασ αποτελείται από ςυςτατικά μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ςθμαντικζσ πρωτεΐνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ; Πώσ 

ονομάηεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεκεί από το πλάςμα θ πρωτεΐνθ αυτι; (4μ) 

β) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνεσ. Τι ακριβώσ 

κάνουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςφαιρίνεσ. Ποφ 

παράγονται; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ ακλθτισ του επί κοντώ κατά τθ διάρκεια τθσ προςπάκειάσ του, χάνει τθν ιςορροπία 

του, πζφτει και τραυματίηεται χαμθλά ςτθ μζςθ και ςυγκεκριμζνα κάτω από τον 2ο οςφυϊκό 

ςπόνδυλο. Όταν μεταφζρεται ςτο νοςοκομείο ρωτά ανιςυχοσ τον γιατρό αν ο τραυματιςμόσ 

κα προκαλζςει πρόβλθμα ςτθν κίνθςθ των κάτω άκρων, εξαιτίασ βλάβθσ του νωτιαίου 

μυελοφ του. Ο γιατρόσ κακθςυχάηει τον ακλθτι, παίρνοντασ όμωσ το ιςτορικό του, 

διαπιςτώνει ότι ο νεαρόσ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ είχε νοςιςει από μια μορφι ωτίτιδασ 

που επθρζαςε τθ λειτουργία των θμικυκλίων ςωλινων του αυτιοφ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

I. Για ποιο λόγο πιςτεφετε πωσ είναι κακθςυχαςτικι θ απάντθςθ του γιατροφ;  
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II. Μπορεί θ ωτίτιδα να ζχει κάποια ςχζςθ με τθν απώλεια τθσ ιςορροπίασ του ακλθτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Με τισ διαδικαςίεσ τθσ ςπερματογζνεςθσ και τθσ ωογζνεςθσ παράγονται οι γαμζτεσ των 

δφο φφλων, ενϊ με τθ διαδικαςία τθσ γονιμοποίθςθσ οι γαμζτεσ αυτοί ςυντικονται ϊςτε να 

προκφψει το κφτταρο (ηυγωτό) με το οποίο αρχίηουμε τθ ηωι μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Σε ποιον αδζνα γίνεται θ ςπερματογζνεςθ, ςε ποιον αδζνα γίνεται θ ωογζνεςθ; Σε ποιο 

τμιμα του κθλυκοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα του άνδρα, πώσ τθσ γυναίκασ; Πόςα 

χρωμοςώματα διακζτουν (φυςιολογικά) τα κφτταρα αυτά; Πόςα χρωμοςώματα ζχει κάκε 

φυςιολογικόσ γαμζτθσ (ωάριο, ςπερματοηωάριο) του ανκρώπου και πόςα ζνα φυςιολογικό 

ηυγωτό; (5μ) 

γ) Από ποια μζρθ αποτελείται ζνα ςπερματοηωάριο; Ποιο από αυτά περιζχει άφκονα 

μιτοχόνδρια; (4μ) 

 

ΙΙ. Ο οργανιςμόσ μασ είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται τθν υφι των αντικειμζνων, όπωσ 

επίςθσ και μεταβολζσ ςτθν πίεςθ που του αςκείται, είτε ςτο δζρμα, είτε ςτουσ ιςτοφσ των 

μυϊν και των ςυνδζςμων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ υποδοχζων χάρθ ςτουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε αυτζσ 

τισ αιςκιςεισ, ςε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία υποδοχζων ανικουν; (4μ) 

β) Πώσ κατανζμονται αυτοί οι υποδοχείσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ του δζρματόσ μασ; (5μ) 

γ) Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου μασ μεταφζρονται οι αιςκθτικζσ πλθροφορίεσ των υποδοχζων 

για τθν αφι και τθν πίεςθ, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευκοφν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ ακλθτισ του επί κοντϊ κατά τθ διάρκεια τθσ προςπάκειάσ του, χάνει τθν ιςορροπία 

του, πζφτει και τραυματίηεται χαμθλά ςτθ μζςθ και ςυγκεκριμζνα κάτω από τον 2ο οςφυϊκό 

ςπόνδυλο. Όταν μεταφζρεται ςτο νοςοκομείο ρωτά ανιςυχοσ τον γιατρό αν ο τραυματιςμόσ 

κα προκαλζςει πρόβλθμα ςτθν κίνθςθ των κάτω άκρων, εξαιτίασ βλάβθσ του νωτιαίου 

μυελοφ του. Ο γιατρόσ κακθςυχάηει τον ακλθτι, παίρνοντασ όμωσ το ιςτορικό του, 

διαπιςτϊνει ότι ο νεαρόσ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ είχε νοςιςει από μια μορφι ωτίτιδασ 

που επθρζαςε τθ λειτουργία των θμικυκλίων ςωλινων του αυτιοφ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 
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I. Για ποιο λόγο πιςτεφετε πωσ είναι κακθςυχαςτικι θ απάντθςθ του γιατροφ;  

II. Μπορεί θ ωτίτιδα να ζχει κάποια ςχζςθ με τθν απώλεια τθσ ιςορροπίασ του ακλθτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι μφεσ μποροφν να διακρικοφν με βάςθ δφο κριτιρια: Το αν οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ φζρουν 

γραμμώςεισ και το αν θ ςφςπαςι τουσ ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ ι όχι. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ μυών ζχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμώςεισ; (4μ) 

 

β) Ποια είδθ μυών ςυςπώνται ανεξάρτθτα από τθ κζλθςι μασ; (4μ)  

 

γ) Ποια είδθ μυών ζχουν μυϊκζσ ίνεσ με κυλινδρικό ςχιμα; Ποιο είδοσ μυών ζχει μυϊκζσ ίνεσ με 

ατρακτοειδζσ ςχιμα; Να αναφζρετε ζνα μζροσ του ςώματόσ μασ ςτο οποίο ςυναντώνται μυσ 

με ατρακτοειδείσ μυϊκζσ ίνεσ. (4μ). 

 

ΙΙ. Το ζνα από τα 3 τμιματα που ςυναπαρτίηουν τον εγκζφαλο είναι θ παρεγκεφαλίδα. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα δφο τμιματα που τθν αποτελοφν, πώσ θ δομι που τα ςυνδζει; (3μ) 

β) Ποια είναι θ κατανομι τθσ φαιάσ και τθσ λευκισ ουςίασ ςτθν παρεγκεφαλίδα; (3μ) 

γ) Ποιεσ λειτουργίεσ ελζγχει; (3μ) 

δ) Από ποια τμιματα του ςώματόσ μασ δζχεται νευρικζσ ώςεισ και μζςω ποιασ οδοφ, ώςτε να 

είναι ικανι να ελζγχει τισ λειτουργίεσ του γ. ερωτιματοσ; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μετά από κάποιο τραυματιςμό ι λόγω κάποιασ πάκθςθσ των αγγείων είναι δυνατόσ ο 

ςχθματιςμόσ κρόμβου ςτο αίμα. Αν και θ δθμιουργία κρόμβου γενικά λειτουργεί κετικά για 

τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο κρόμβοσ να παραςυρκεί από τθν κυκλοφορία του 

αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του ανκρώπου.   

 

I. Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ 

για τον οργανιςμό;  

 

II. Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία 

προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι 

του με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα 

βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν 

ενζταςςε ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην περιοχή του γόνατοσ, μεταξφ άλλων, υπάρχει ο τετρακζφαλοσ μυσ (ςκελετικόσ μυσ), 

το μηριαίο οςτό και ο πρόςθιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ. 

α) Να αναφζρεισ τον κφριο ιςτό που ςχθματίηει κακεμία από τισ τρεισ παραπάνω δομζσ. (3μ) 

 

β) Να προςδιορίςεισ τθ ςφςταςθ τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ που υπάρχει ςτον ιςτό του 

χιαςτοφ ςυνδζςμου. (4μ) 

 

γ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που αποτελοφν τον κφριο ιςτό του τετρακζφαλου μυόσ; Ποια 

είναι θ μορφι των κυττάρων αυτών;   (5μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοθήκεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, διαθζτουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Η εξωκρινήσ 

μοίρα παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινήσ τισ γυναικείεσ ορμόνεσ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ είναι ο ορμόνεσ που παράγουν οι ωοκικεσ, και πότε ξεκινάει θ παραγωγι τουσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ παραπάνω ορμόνεσ, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του 

γυναικείου φφλου; Ποια χαρακτθριςτικά ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά; (3μ) 

γ) Ποιο «μζςο» χρθςιμοποιοφν οι ορμόνεσ που εκκρίνονται από τισ ωοκικεσ, ώςτε να 

καταφζρουν να φκάςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; Σε ποιο από τα επιμζρουσ τμιματα, 

αυτοφ του «μζςου»  βρίςκονται διαλυμζνεσ; (4μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τθ μειωτικι διαίρεςθ των οποίων παράγονται τα ωάρια; Πώσ 

ονομάηεται θ δομι των ωοκθκών που περιζχει τα κφτταρα αυτά; Πώσ ονομάηεται το τμιμα του 

αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο; (3μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά τρία κφτταρα τα: Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδροφν ςε 

διαφορετικά ερεθίςματα το καθζνα. 

  

 Στο κφτταρο Α το ερζκιςμα είναι μια ορμόνθ που δεν ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του.  

 Στο κφτταρο Β το ερζκιςμα είναι μια χθμικι ουςία ςε αζρια μορφι. 

 Στο κφτταρο Γ το ερζκιςμα είναι μια νευρικι ώςθ που προκαλεί τθ ςυςτολι του, θ 

οποία όμωσ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ. 

 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 
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I. Πώσ δρα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ορμόνθσ ςτο κφτταρο Α;  Ποιο από τα τρία κφτταρα 

ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ ειδικισ αίςκθςθσ. Να αναφζρετε τθν περιοχι του 

ανκρώπινου ςώματοσ από τθν  οποία μπορεί να αποςπάςτθκε το κφτταρο αυτό;  

II. Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ που μπορεί να ζχει το κφτταρο Γ; Σε ποιεσ 

διαφορετικζσ περιοχζσ του ςώματόσ μασ εντοπίηονται κφτταρα ςαν αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αυτί μασ είναι αιςθητήριο όργανο και για την αίςθηςη τησ ακοήσ και για την αίςθηςη 

τησ ιςορροπίασ.  

 

α) Σε ποιο τμιμα του αυτιοφ βρίςκονται τα ακουςτικά οςτάρια; Ποια είναι θ ςειρά τουσ από 

το εξωτερικό προσ το εςωτερικό του αυτιοφ μασ;  Ποιο από αυτά βρίςκεται ςε επαφι με τον 

τυμπανικό υμζνα, ποιο ςυνδζεται με τθν ωοειδι μεμβράνθ (6μ) 

 

β) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποιοι από αυτοφσ φζρουν ςτθν επιφάνεια τουσ 

ωτόλικουσ; Ποια είναι θ ςφςταςθ των ωτολίκων; Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ 

νευρικζσ ώςεισ που παράγονται από τουσ υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Σε ποιο τελικά τμιμα του 

εγκεφάλου καταλιγουν αυτζσ οι νευρικζσ ώςεισ, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; (6μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των ουςιών που περιζχει το αίμα μασ περιλαμβάνονται οι: Αιμοςφαιρίνη, 

Ινωδογόνο, Συγκολλητινογόνα, Ορμόνεσ, Συγκολλητίνεσ, Αλβουμίνεσ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ από τισ ουςίεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια; (2μ) 

 

β) Ποιεσ από τισ ουςίεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτο πλάςμα του αίματοσ; (4μ) 

 

γ) Αν ζνασ άνκρωποσ ζχει ςυγκολλθτινογόνο Α, ποιο είδοσ ςυγκολλθτίνθσ διακζτει αναφορικά 

με το ςφςτθμα ΑΒ0; Σε ποια από τισ ομάδεσ αίματοσ δεν υπάρχει κανζνα ςυγκολλθτινογόνο 

αναφορικά με το ςφςτθμα ΑΒ0; (4μ) 

 

δ) Ποια από τισ ουςίεσ που αναφζρονται ςτθν εκφώνθςθ μπορεί να μετατραπεί ςε ινώδεσ; Τι 

είναι το ινώδεσ; (3μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από την φλη του ςχολικοφ ςασ βιβλίου θα ζχετε αντιληφθεί ότι τα κφτταρα δζχονται 

ερεθίςματα και αντιδροφν ςε αυτά. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο: 

 I.          Να αναφζρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων του ανκρώπινου οργανιςμοφ, 

κακζνα από τα οποία είναι ικανό να δζχεται και να αντιδρά ςε ζνα διαφορετικό είδοσ 

ερεκίςματοσ από το άλλο. (Στο κείμενό ςασ να προςδιορίηετε, για κάκε είδοσ 

κυττάρου,  το είδοσ του ερεκίςματοσ που δζχεται) 

 II.         Να αναφζρετε ποια ιταν θ αντίδραςθ κάκε κυττάρου ςε κακζνα από τα ερεκίςματα 

αυτά. (12+13μ)  
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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: 
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα θμιςφαίρια του εγκεφάλου μασ είναι θ μοναδικι περιοχι του Κ.Ν.Σ που είναι υπεφκυνθ 

για τισ ςυνειδθτζσ λειτουργίεσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηεται θ αφλακα που χωρίηει τα δφο εγκεφαλικά θμιςφαίρια, πώσ θ «γζφυρα» που 

τα ςυνδζει μεταξφ τουσ; (2μ) 

 

β) Να ονομάςετε τουσ λοβοφσ από τουσ οποίουσ αποτελείται το κάκε εγκεφαλικό θμιςφαίριό 

μασ. (4μ) 

 

γ) Από τι αποτελείται, κυρίωσ, θ φαιά και θ λευκι ουςία; Ποφ εντοπίηονται οι ουςίεσ αυτζσ ςτα 

εγκεφαλικά θμιςφαίριά μασ; (6μ) 

 

ΙΙ. Η διαδικαςία του τοκετοφ περιλαμβάνει 3 ςτάδια. Να απαντιςετε ςτισ  ερωτιςεισ: 

α) Κάκε πότε ςυςτζλλεται θ μιτρα κατά το πρώτο και κάκε πότε κατά το δεφτερο ςτάδιο του 

τοκετοφ; (4μ) 

β) Τι ςθμαίνει θ ζκφραςθ «ζςπαςαν τα νερά» τθσ εγκφου; Σε ποιο ςτάδιο του τοκετοφ μπορεί 

να ςυμβεί αυτό; (4μ) 

γ) Ποια μζρθ του ςώματοσ του παιδιοφ προβάλλουν πρώτα ςε ζναν φυςιολογικό τοκετό και 

ποιο αμζςωσ μετά; (3μ) 

δ) Σε ποιο ςτάδιο του τοκετοφ αποκολλάται ο πλακοφντασ; Τι προκαλεί τθν αποκόλλθςι του; 

(2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ:  

Κατά κανόνα, οι αδζνεσ που δεν ζχουν εκφορθτικό πόρο εφοδιάηονται από πολυάρικμα 

τριχοειδι αγγεία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Σε ποια κατθγορία αδζνων κατατάςςονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο επιλζξατε να 

τουσ κατατάξετε ςτθν κατθγορία αυτι; Πώσ ονομάηεται το προϊόν τουσ; Να παρακζςετε 

δφο ςχετικά παραδείγματα τζτοιων αδζνων. 

II. Ποια ανάγκθ για τθ λειτουργία αυτών των αδζνων εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολυάρικμων 

αιμοφόρων αγγείων ςτουσ αδζνεσ αυτοφσ; Ποια ανάγκθ για τθ λειτουργία του 

οργανιςμοφ μασ εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολυάρικμων αιμοφόρων αγγείων ςτουσ αδζνεσ 

αυτοφσ;  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στον εγκζφαλό μασ, όπωσ και ςτο νωτιαίο μυελό υπάρχει τόςο φαιά, όςο και λευκι ουςία. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Από τι αποτελείται θ κάκε μια από τισ ουςίεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Πώσ κατανζμονται οι δφο ουςίεσ ςτα εγκεφαλικά θμιςφαίρια, πώσ ςτο νωτιαίο μυελό; (3μ) 

γ) Ποιο άλλο τμιμα του εγκεφάλου ζχει κατανεμθμζνθ τθ φαιά και τθ λευκι ουςία με τον 

τρόπο που είναι κατανεμθμζνθ ςτα εγκεφαλικά θμιςφαίρια; (3μ) 

δ) Ποιεσ λειτουργίεσ επιτελεί το τμιμα του εγκεφάλου τθσ  γ. ερώτθςθσ; (3μ) 

 

ΙΙ. Η εφρυκμθ λειτουργία και επιβίωςθ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ προχποκζτει τθ 

ςυνεργαςία των ςυςτθμάτων οργάνων του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι ονομάηουμε ςφςτθμα οργάνων; (4μ) 

 

β) Να ονομάςετε τα ςυςτιματα οργάνων του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ) 

 

γ) Να ονομάςετε δφο ςυςτιματα οργάνων που ςυνεργάηονται με το Νευρικό Σφςτθμα 

προκειμζνου να εκδθλωκοφν ευρφτερεσ λειτουργίεσ. (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι επιςτιμονεσ μποροφν να παρακολουκοφν τθν πορεία διαφόρων μορίων όπωσ, για 

παράδειγμα, των ορμονϊν μζςα ςτο ςϊμα των οργανιςμϊν, "μαρκάροντασ" κατάλλθλα τα 

μόρια αυτά. Σε ζνα πείραμα, χοριγθςαν ςτο αίμα κθλυκϊν εγκφων ποντικϊν μια ουςία 

που «μαρκάρει» τθν πεπτιδικι ορμόνθ ωκυτοκίνθ ςτο ςθμείο τθσ παραγωγισ τθσ και, 

μζςω μιασ κατάλλθλθσ διάταξθσ, κατόρκωςαν να καταγράψουν τθν πορεία τθσ ορμόνθσ 

ςτον οργανιςμό του πειραματόηωου. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ορμόνθ αυτι παράγεται 

και δρα με παρόμοιο τρόπο ςτον οργανιςμό του ποντικοφ και ςτον οργανιςμό του 

ανκρϊπου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

I. Πώσ ονομάηετε ο αδζνασ των πειραματόηωων ςτον οποίο παράχκθκε θ ορμόνθ; Για 

ποιο λόγο θ ορμόνθ αυτι, παρά το ότι μεταφζρκθκε ςε όλο τον οργανιςμό των 

πειραματόηωων, εκδιλωςε τθ δράςθ τθσ, μόνο ςτουσ  μαςτικοφσ αδζνεσ;  

II. Πώσ επθρεάηει θ ορμόνθ αυτι τθ λειτουργία των μαςτικών αδζνων των 

πειραματόηωων; Για ποιο λόγο, όςο περιςςότερο τα νεογνά των πειραματόηωων 

κθλάηουν, τόςο περιςςότερο γάλα εκκρίνεται;   (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ των Αιςκθτθρίων Οργάνων ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ ειδικϊν 

κυττάρων-υποδοχζων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αιςκθτθρίων υποδοχζων που διακζτουμε, ανάλογα με τον 

τφπο του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

β) Οι  υποδοχείσ που υπάρχουν ςτο εςωτερικό των αιμοφόρων αγγείων μασ, ποιων ουςιϊν τθ 

μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Μερικοί από τουσ υποδοχείσ βρίςκονται ωσ ανεξάρτθτα κφτταρα ςτο ςϊμα μασ, άλλοι όμωσ 

απαντϊνται ςε ομάδεσ. Να παρακζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για κάκε είδοσ από τουσ 

υποδοχείσ αυτοφσ και να ονομάςετε το όργανο ςτο οποίο υπάρχουν.(4μ)  

 

ΙΙ. Το Στζλεχοσ του Εγκεφάλου αποτελεί το τμιμα του που ςυνδζει τα εγκεφαλικά 

θμιςφαίρια με το Νωτιαίο Μυελό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α)  Από ποια επί μζρουσ τμιματα αποτελείται το ςτζλεχοσ του εγκεφάλου; (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα αυτά διοχετεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ 

ςτισ κατάλλθλεσ περιοχζσ του φλοιοφ, προκειμζνου να αναλυκοφν; (1μ) 

γ) Ποιο από τα τμιματά του ςυνδζει λειτουργικά το Νευρικό Σφςτθμα με το ςφςτθμα των 

ενδοκρινϊν αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί να παίηει αυτό το ρόλο; (3μ) 

δ) Ποιο από τα τμιματά του ζχει παρόμοια δομι με αυτιν του Νωτιαίου Μυελοφ; Ποιεσ 

λειτουργίεσ ελζγχει το τμιμα αυτό; (6μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζνα υποκετικό περιςτατικό που ςυνζβθ ςτο αιματολογικό τμιμα τθσ οργάνωςθσ “Γιατροί 

χωρίσ ςφνορα” μπερδεφτθκαν 4 δείγματα αίματοσ που είχαν λθφκεί από 4 διαφορετικά 

άτομα, ςτο πλαίςιο των ανκρωπιςτικϊν αποςτολϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται θ 

οργάνωςθ. 

 

 Το άτομο Α ηοφςε ςε ζνα υψίπεδο των Ιμαλαΐων. 

 Το άτομο Β προερχόταν από το Καμεροφν ςτο οποίο υπάρχει υψθλό ποςοςτό ανκρϊπων 

που πάςχουν από δρεπανοκυτταρικι αναιμία. 
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 Το άτομο Γ, προερχόταν από ζναν καταυλιςμό προςφφγων για τον οποίον υπιρχαν 

βάςιμεσ καταγγελίεσ, ότι θ ποιότθτα αλλά και θ ποςότθτα του φαγθτοφ ιταν 

απαράδεκτεσ.   

 Το άτομο Δ που προερχόταν από το Αφγανιςτάν, είχε φκάςει ςτο εκεί ιατρείο τθσ 

οργάνωςθσ μετά μια κουραςτικι πεηοπορία 2 θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ είχε 

«αρπάξει» ζνα γερό κρυολόγθμα. 

 

I. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ αναλφςεισ που προζκυψαν για κάκε ζνα από τα δείγματα 

(ςτθν κατακόρυφθ ςτιλθ), αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα 

ςασ, να τοποκετιςετε το ςφμβολο (+) ςτα τετράγωνα ςτα οποία υπάρχει θ πικανότερθ 

αντιςτοιχία ανάμεςα ςτα άτομα και ςτα διαφορετικά δείγματα αίματοσ.  

 

 

Διαφορετικά 

δείγματα αίματοσ 

Άτομα από τα οποία λιφκθκαν δείγματα αίματοσ 

Άτομο από 

Ιμαλάια 

Άτομο από 

Καμεροφν 

Άτομο από 

καταυλιςμό 

προςφφγων 

Άτομο από 

Αφγανιςτάν 

Δείγμα αίματοσ με 

δρεπανοκφτταρα 

    

Δείγμα αίματοσ με 

αυξθμζνο αρικμό 

λευκϊν 

αιμοςφαιρίων 

    

Δείγμα αίματοσ με 

αυξθμζνο αρικμό 

ερυκρϊν 

αιμοςφαιρίων 

    

Δείγμα αίματοσ με 

χαμθλό ποςοςτό 

αιμοςφαιρίνθσ 

    

 

II. Να εξθγιςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι υποδοχείσ των ςωματικών αιςκιςεων που υπάρχουν ςτο ςώμα μασ, δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμθμζνοι ςε αυτό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια μζρθ του ςϊματόσ μασ ζχουν υποδοχείσ για τθν αίςκθςθ του πόνου; Ποιο μζροσ του 

ςϊματόσ μασ δεν διακζτει ςχετικοφσ υποδοχείσ;  (4μ) 

β) Για ποιο λόγο το δζρμα μασ είναι περιςςότερο ευαίςκθτο ςε ερεκίςματα που μποροφν να 

του προκαλζςουν πόνο, παρά ςτθν αίςκθςθ του ψυχροφ; (4μ) 

γ) Ποιο είδοσ υποδοχζων υπάρχει ςτουσ τζνοντεσ; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςτζλνουν τισ 

νευρικζσ ϊςεισ τουσ οι υποδοχείσ αυτοί; (4μ) 

 

ΙΙ. To Σφςτθμα των Ενδοκρινών Αδζνων αλλά και το Νευρικό Σφςτθμα ςυντονίηουν τισ 

λειτουργίεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ  αποςτζλλοντασ «μθνφματα» ςτα διάφορα 

τμιματα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Πϊσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα; Πϊσ ονομάηονται τα 

«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ) 

 

β) Ποιο από τα δφο ςυςτιματα είναι υπεφκυνο για τθ γριγορθ ρφκμιςθ και ποιο είναι 

υπεφκυνο για τισ αλλαγζσ που απαιτοφν περιςςότερο χρόνο; (2μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ ςυνδετικοφ ιςτοφ που μεταφζρει τα «μθνφματα» του 

ςυςτιματοσ των ενδοκρινϊν αδζνων ςε όλο το ςϊμα;  Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του ςτο οποίο 

περιζχονται  τα «μθνφματα» αυτά ςε διαλυμζνθ μορφι; (4μ) 

 

δ) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί το κζντρο ςφνδεςθσ 

του Νευρικοφ Συςτιματοσ και του ςυςτιματοσ των ενδοκρινϊν αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί 

να φζρει ςε πζρασ αυτι τθ λειτουργία; (3μ) 

 
ΘΕΜΑ Δ: 

Μια γυναίκα που είναι για πρώτθ φορά ζγκυοσ και ζχει ομάδα αίματοσ Rh- ανθςυχεί αν το 

Rh+ παιδί που κυοφορεί  κα ζχει κάποιο πρόβλθμα υγείασ. Ο μαιευτιρασ τθ διαβεβαιώνει 

ότι το παιδί αυτό δεν κα επθρεαςτεί ςε αντίκεςθ με ζνα επόμενο Rh+ που μπορεί να 

γεννιςει θ γυναίκα αυτι.  
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I. Σε ποια ομάδα αίματοσ, από τθν άποψθ του παράγοντα Rhesus, μπορεί να ανικει ο 

πατζρασ του παιδιοφ που κυοφορεί θ γυναίκα; Για ποιό λόγο το παιδί που κυοφορεί 

δεν είναι πικανό να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ.  

II. Για ποιο λόγο ζνα επόμενο Rh+ παιδί μπορεί να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ; Ποιο 

είναι το πρόβλθμα υγείασ που μπορεί να αντιμετωπίςει το παιδί αυτό; Πϊσ μπορεί το 

ενδεχόμενο αυτό να αποφευχκεί, γιατί; 12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην αίςθηςη τησ γεφςησ και τησ όςφρηςησ ςε μερικζσ περιπτώςεισ είναι δυνατό η 

αίςθηςη ενόσ ερεθίςματοσ να μειωθεί ή και να χαθεί. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πϊσ ονομάηεται το φαινόμενο αυτό; Τι πρζπει να κάνουμε ϊςτε να το αποφεφγουμε ςτθν 

περίπτωςθ τθσ γεφςθσ; (4μ) 

β) Τι πρζπει να ςυμβεί για να εκδθλωκεί το φαινόμενο αυτό ςτθν περίπτωςθ τθσ όςφρθςθσ; 

(4μ)  

γ) Τι κοινό ζχουν τα υποδεκτικά κφτταρα των αιςκιςεων αυτϊν όςον αφορά τθν καταςκευι 

τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι νευρικζσ ώςεισ ακολουθοφν ςυγκεκριμζνεσ διαδρομζσ μζςα ςτο ςώμα μασ, 

προκειμζνου να εκδηλωθοφν οι λειτουργίεσ του Νευρικοφ μασ Συςτήματοσ. Να απαντήςετε 

ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πϊσ ονομάηονται οι διαδρομζσ αυτζσ και πϊσ διακρίνονται ανάλογα με το αν μεταφζρουν 

νευρικζσ ϊςεισ από το Κ.Ν.Σ. προσ τθν περιφζρεια ι αντίςτροφα; (2μ) 

β) Πϊσ ονομάηεται θ απλοφςτερθ από τισ διαδρομζσ του ερωτιματοσ α.; Από τι είδουσ 

νευρϊνεσ αποτελείται ςυνικωσ; (4μ) 

γ) Τι είναι τα αντανακλαςτικά; Ποιεσ απαντιςεισ του οργανιςμοφ μασ ελζγχουν; (2μ) 

δ) Ποια ακριβϊσ διαδρομι ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ από το ςθμείο ςτο οποίο 

δθμιουργοφνται ωσ το ςθμείο που φκάνουν, ϊςτε να προκαλζςουν τθν ζκταςθ τθσ κνιμθσ; 

(5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μια γυναίκα που είναι για πρώτη φορά ζγκυοσ και ζχει ομάδα αίματοσ Rh- ανηςυχεί αν το 

Rh+ παιδί που κυοφορεί  θα ζχει κάποιο πρόβλημα υγείασ. Ο μαιευτήρασ τη διαβεβαιώνει 

ότι το παιδί αυτό δεν θα επηρεαςτεί ςε αντίθεςη με ζνα επόμενο Rh+ που μπορεί να 

γεννήςει η γυναίκα αυτή.  

 

I. Σε ποια ομάδα αίματοσ, από τθν άποψθ του παράγοντα Rhesus, μπορεί να ανικει ο 

πατζρασ του παιδιοφ που κυοφορεί θ γυναίκα; Για ποιό λόγο το παιδί που κυοφορεί 

δεν είναι πικανό να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ.  
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II. Για ποιο λόγο ζνα επόμενο Rh+ παιδί μπορεί να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ; Ποιο 

είναι το πρόβλθμα υγείασ που μπορεί να αντιμετωπίςει το παιδί αυτό; Πϊσ μπορεί το 

ενδεχόμενο αυτό να αποφευχκεί, γιατί; 12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων ςυμβάλει ςτο ςυντονιςμό και τθ ρφκμιςθ των 

λειτουργιών του οργανιςμοφ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποιο άλλο ςφςτθμα του οργανιςμοφ ςυνεργάηεται με το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων 

ςτισ λειτουργίεσ αυτζσ; Ποια διαφορά παρουςιάηεται ωσ προσ το χρόνο δράςθσ αυτών των δφο 

ςυςτθμάτων; (4μ) 

β)   Πώσ διαφοροποιοφνται οι δφο κατθγορίεσ αδζνων μασ αναφορικά με το μζροσ του 

ςώματόσ μασ ςτο οποίο εκκρίνουν το προϊόν τουσ;  (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο κατθγοριών αδζνων που αναφζρατε ςτο 

ερώτθμα β. Πώσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν 

τθν κατθγορία αδζνων.(4μ) 

 

ΙΙ. Στον ανκρώπινο οργανιςμό ςχθματίηονται όργανα και ςυςτιματα οργάνων. 

α) Τι είναι ζνα όργανο; (3μ) 

 

β) Τι είναι ζνα ςφςτθμα οργάνων; (3μ). 

 

γ) Να αναφζρετε τα όργανα που αποτελοφν το πεπτικό ςφςτθμα. (5μ) 

 

δ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που φζρει ςε πζρασ το πεπτικό ςφςτθμα; (2μ)  

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά ςτο εργαςτιριο κφτταρα ανκρώπου. Τα κφτταρα Α ζχουν τθν 

ικανότθτα να εκκρίνουν βλζννα, τα κφτταρα Β ςτθρίηουν νευρώνεσ, τα κφτταρα Γ παράγουν 

αντιςώματα ενώ τα κφτταρα Δ ςυςπώνται, αλλά δεν ζχουν γραμμώςεισ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηεται κακζνα από τα κφτταρα αυτά;  

II. Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει το κακζνα; Να αναφζρετε ζνα μζροσ του ςώματόσ μασ ςτο 

οποίο ςυνυπάρχουν τα κφτταρα Α και τα κφτταρα Δ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτθμα ςυμβάλει ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Πώσ ονομάηονται τα όργανα και πώσ τα κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του; 

(4μ) 

β) Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των κυττάρων του ερωτιματοσ α.; (2μ)  

γ) Ποιο είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ επενδφει τα τοιχώματα των αγγείων και του γαςτρεντερικοφ 

ςωλινα; Ποια είναι θ μορφι των κυττάρων του; (6μ)  

 

ΙΙ. Μεταξφ των τμθμάτων του εςωτερικοφ αυτιοφ περιλαμβάνεται ο κοχλίασ, το τμιμα 

δθλαδι του αυτιοφ ςτο οποίο εντοπίηεται το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Ποια είναι τα υπόλοιπα τμιματα του εςωτερικοφ αυτιοφ;  (2μ) 

β) Ποιο είναι το ςχιμα του κοχλία, πώσ ονομάηονται τα τρία κανάλια που τον διαςχίηουν 

εςωτερικά; (4μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ, από τι είδουσ κφτταρα αποτελείται, ποφ 

βρίςκονται τα κφτταρα αυτά; (5μ) 

δ) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από το όργανο τθσ ακοισ ςτον 

εγκζφαλο; Ποια είναι θ περιοχι του εγκεφάλου ςτθν οποία ερμθνεφονται αυτζσ οι νευρικζσ 

ώςεισ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά ςτο εργαςτιριο κφτταρα ανκρώπου. Τα κφτταρα Α ζχουν τθν 

ικανότθτα να εκκρίνουν βλζννα, τα κφτταρα Β ςτθρίηουν νευρώνεσ, τα κφτταρα Γ παράγουν 

αντιςώματα ενώ τα κφτταρα Δ ςυςπώνται, αλλά δεν ζχουν γραμμώςεισ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηεται κακζνα από τα κφτταρα αυτά;  

II. Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει το κακζνα; Να αναφζρετε ζνα μζροσ του ςώματόσ μασ ςτο 

οποίο ςυνυπάρχουν τα κφτταρα Α και τα κφτταρα Δ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το δζρμα μασ, που χαρακτθρίηεται ωσ το μεγαλφτερο αιςκθτιριο όργανο του ςώματόσ 

μασ, μάσ βοθκά να αντιλαμβανόμαςτε ζνα πλικοσ διαφορετικών ερεκιςμάτων. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Να αναφζρετε τζςςερα ( 4 ) διαφορετικά είδθ υποδοχζων που υπάρχουν ςε αυτό. (4μ) 

β) Σε ποια από τισ δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι αιςκιςεισ, ανικουν οι 

αιςκιςεισ που οφείλονται ςτο δζρμα; Σε ποια περιοχι του εγκεφάλου ερμθνεφονται οι 

νευρικζσ ώςεισ ςτισ οποίεσ οφείλονται οι αιςκιςεισ αυτζσ; (4μ) 

γ) Σε ποιεσ περιοχζσ του δζρματοσ ζχουν μεγαλφτερθ πυκνότθτα οι υποδοχείσ που μασ 

βοθκοφν να αντιλαμβανόμαςτε τθν υφι των αντικειμζνων; Να παρακζςετε μερικά 

παραδείγματα τζτοιων περιοχών. (4μ)  

 

ΙΙ.  Μεταξφ των διαφορετικών ειδών κυττάρων που υπάρχουν ςτο ανκρώπινο ςώμα 

περιλαμβάνονται τα αιμοπετάλια, οι χονδροβλάςτεσ, τα λιποκφτταρα, οι λείεσ μυϊκζσ ίνεσ, 

τα οςτεοκφτταρα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποιο από τα κφτταρα αυτά είναι κφτταρο του αίματοσ; Ποια είναι θ λειτουργία που επιτελεί; 

(2μ) 

 

β) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ςυναντάται ςτο πτερφγιο του αυτιοφ; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει; 

(2μ) 

 

γ) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ανικει ςε ειδικό τφπο χαλαροφ ςυνδετικοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ 

λειτουργία που επιτελεί;  (2μ) 

 

δ) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ανικει ςτο μυϊκό ιςτό; Σε ποια τμιματα του ςώματόσ μασ 

ςυναντάται; (3μ) 

 

ε) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ανικει ςτον οςτίτθ ιςτό; Ποια είναι θ υφι τθσ μεςοκυττάριασ 

ουςίασ που το περιβάλλει; Ποια θ ςφςταςι τθσ; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ:   

Ζνασ ερευνθτισ μελετά το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ δφο ορμονών, τθσ ορμόνθσ Α  ςτο 

κφτταρο 1 και τθσ ορμόνθσ Β ςτο κφτταρο 2. Η ορμόνθ Α ειςζρχεται ςτο κφτταρο 1, ενώ, 

αντίκετα, θ ορμόνθ Β απλά προςδζνεται ςε υποδοχείσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ του 

κυττάρου 2. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Σε ποια κατθγορία ορμονών κατατάςςεται θ ορμόνθ Α και ςε ποια κατθγορία θ ορμόνθ 

Β; Ποια από αυτζσ τισ ορμόνεσ κα προκαλζςει γρθγορότερα τθ λειτουργία που κα 

εκδθλώςει το κφτταρο-ςτόχοσ τθσ; Αιτιολογιςτε τισ απαντιςεισ ςασ. 

II. Η πρωτεΐνθ ινςουλίνθ, ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ τθσ, με ποια από τισ ορμόνεσ Α ι Β 

μοιάηει; Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ανικει ο αδζνασ που τθν εκκρίνει; Αιτιολογιςτε 

τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η όςφρηςη, ςε ςυνδυαςμό με τισ αιςθήςεισ τησ γεφςησ και τησ όραςησ, μασ βοηθά να 

επιλζγουμε την τροφή μασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Που βρίςκεται ο οςφρθτικόσ βλεννογόνοσ; Από τι είδουσ κφτταρα αποτελείται; (4μ) 

β) Με ποιο τρόπο οι χθμικζσ ουςίεσ που ειςπνζουμε οδθγοφν ςτθν παραγωγι νευρικισ ώςθσ θ 

οποία ερμθνεφεται ςτον εγκζφαλό μασ ωσ όςφρθςθ; (4μ) 

γ) Τι ονομάηουμε εξοικείωςθ του υποδοχζα ςτθν περίπτωςθ τθσ όςφρθςθσ;  (4μ) 

 

ΙΙ. Το αίμα μασ θεωρείται ωσ ζνασ ιδιαίτεροσ τφποσ ιςτοφ.  Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο ιδιαίτεροσ τφποσ ιςτοφ ςτον οποίο κατατάςςεται το αίμα; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ υγρι μεςοκυττάρια ουςία του; Ποιο είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ; (4μ) 

γ) Μεταξφ των πρωτεϊνών που περιζχονται ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ 

περιλαμβάνονται δφο ομάδεσ πρωτεϊνών οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ 

μασ. Πώσ ονομάηονται και πώσ δρουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ;  (4μ) 

δ) Τι άλλου είδουσ χριςιμεσ χθμικζσ ουςίεσ περιζχει θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ, εκτόσ 

από πρωτεΐνεσ;  (3μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ ερευνητήσ μελετά το αποτζλεςμα τησ δράςησ δφο ορμονών, τησ ορμόνησ Α  ςτο 

κφτταρο 1 και τησ ορμόνησ Β ςτο κφτταρο 2. Η ορμόνη Α ειςζρχεται ςτο κφτταρο 1, ενώ, 

αντίθετα, η ορμόνη Β απλά προςδζνεται ςε υποδοχείσ τησ κυτταρικήσ μεμβράνησ του 

κυττάρου 2. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποια κατθγορία ορμονών κατατάςςεται θ ορμόνθ Α και ςε ποια κατθγορία θ ορμόνθ 

Β; Ποια από αυτζσ τισ ορμόνεσ κα προκαλζςει γρθγορότερα τθ λειτουργία που κα 

εκδθλώςει το κφτταρο-ςτόχοσ τθσ; Αιτιολογιςτε τισ απαντιςεισ ςασ. 

II. Η πρωτεΐνθ ινςουλίνθ, ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ τθσ, με ποια από τισ ορμόνεσ Α ι Β 

μοιάηει; Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ανικει ο αδζνασ που τθν εκκρίνει; Αιτιολογιςτε 

τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα του ανκρώπινου οργανιςμοφ ζχουν ποικίλα μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ένα κφτταρο δεν ζχει πυρινα και το ςχιμα του είναι αμφίκοιλου δίςκου. Ποιο κφτταρο 

μπορεί να είναι αυτό; Ποια θ λειτουργία του; (4μ) 

 

β) Ένα είδοσ ιςτοφ ζχει πεπλατυςμζνα κφτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδοσ ιςτοφ; Σε 

ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ ςυναντιζται; (4μ) 

 

γ) Ένα κφτταρο δεν φζρει γραμμώςεισ και ζχει τθν ικανότθτα να ςυςπάται. Σε ποιο ιδιαίτερο 

είδοσ ιςτοφ ανικει; Ποιο είναι το ςχιμα του; Σε ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ 

ςυναντάται; (4μ) 

 

ΙΙ. Τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματόσ μασ παράγονται από τον ερυκρό μυελό. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ κυττάρων αποτελοφν τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματόσ μασ; (3μ) 

 

β) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ των οςτών; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ εμμόρφων ςυςτατικών του αίματοσ παράγει ο ερυκρόσ μυελόσ προσ το τζλοσ τθσ 

εμβρυικισ ηωισ; Ποια πρόςκετα είδθ εμμόρφων ςυςτατικών παράγει μετά τθ γζννθςθ; (3μ) 

 

δ) Γιατί ςτθ διάφυςθ ενόσ ανκρώπου 20 ετών ζχει ςταματιςει θ παραγωγι εμμόρφων 

ςυςτατικών του αίματόσ μασ; Να αναφζρετε 2 οςτά που ςτθν θλικία αυτι ςυνεχίηουν να 

παράγουν ζμμορφα ςυςτατικά. (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα αιςκθτιρια όργανα είναι ικανά να λειτουργοφν ωσ τα «παράκυρα» του οργανιςμοφ μασ 

ςτον εξωτερικό κόςμο, αλλά και ςτο εςωτερικό περιβάλλον του οργανιςμοφ μασ διότι 

ςυνεργάηονται με το Νευρικό Σφςτθμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Ποια τμιματα του Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ ςυνεργάηονται με τα αιςκθτιρια 

όργανα; Εξθγιςτε με ποιο ακριβώσ τρόπο. 

II. Με ποιο τρόπο ο νωτιαίοσ μυελόσ και ο εγκζφαλοσ ςυνεργάηονται με το ςφςτθμα των 

αιςκθτθρίων οργάνων, ώςτε να αντιλαμβανόμαςτε τισ μεταβολζσ του περιβάλλοντόσ 

μασ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο εγκζφαλοσ αποτελεί το μεγαλφτερο και πολυπλοκότερο τμήμα του Νευρικοφ μασ 

Συςτήματοσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; Πώσ ονομάηεται το υγρό που 

κυκλοφορεί ανάμεςα ςε δφο από αυτζσ; Σε ποια τμιματα του εγκεφάλου παράγεται το υγρό 

αυτό; (3μ) 

β) Τι είναι τα κζντρα του εγκεφάλου; Για ποιεσ λειτουργίεσ είναι υπεφκυνα; (6μ) 

γ) Σε ποιεσ περιοχζσ χωρίηεται ανατομικά ο εγκζφαλόσ μασ. (3μ) 

 

ΙΙ. Η απόλαυςη που αιςθανόμαςτε όταν γευόμαςτε το αγαπημζνο μασ φαγητό θα ήταν 

αδφνατη χωρίσ τισ αιςθήςεισ τησ γεφςησ και τησ όςφρηςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είναι το αιςκθτιριο τθσ όςφρθςθσ και ποιο το ειδικό όργανο για τθν γεφςθ; Από τι 

αποτελείται το όργανο τθσ γεφςθσ; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από το αιςκθτιριο τθσ 

όςφρθςθσ ςτον εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ 

όςφρθςθσ ςτον ανκρώπινο εγκζφαλο; (2μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τα όργανα τθσ γεφςθσ ςτον 

εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ γεφςθσ ςτον ανκρώπινο 

εγκζφαλο; (2μ) 

δ) Σε ποια είδθ διακρίνονται οι υποδοχείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν ανίχνευςθ των βαςικών 

γεφςεων; Πώσ μπορεί να αποφευχκεί θ εξοικείωςθ των υποδοχζων αυτών; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζχουμε δφο αρτηρίεσ και δφο φλζβεσ, αρκετά μεγάλησ διαμζτρου που ςυνδζονται με την 

καρδιά. Αντίθετα τα αρτηρίδια και τα φλεβίδια είναι πολφ περιςςότερα και πιο λεπτά. 

Ακόμη όμωσ περιςςότερα και λεπτότερα είναι τα τριχοειδή αγγεία. Να εξηγήςετε ςυνοπτικά:  

 

I. Για ποιο κατά τθ γνώμθ ςασ λόγο, θ φπαρξθ λίγων και μεγάλθσ διαμζτρου αγγείων που 

ςυνδζονται με τθν καρδιά, εξυπθρετεί τθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ;  

II. Για ποιο κατά τθ γνώμθ ςασ λόγο, θ φπαρξθ πολυάρικμων και μικρισ διαμζτρου 

αγγείων ςτο υπόλοιπο ςώμα μασ, εξυπθρετεί τθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ 

ςυςτιματοσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το γυναικείο αναπαραγωγικό ςφςτημα διαθζτει οργάνωςη που εξυπηρετεί την 

αναπαραγωγή και την ανάπτυξη του εμβρφου. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποιεσ από τισ δομζσ που αποτελοφν το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, βρίςκονται 

ςτο εςωτερικό του ςώματόσ τθσ; Ποιοσ είναι (φυςιολογικά) ο αρικμόσ κάκε μιασ από τισ δομζσ 

αυτζσ ςτο ςώμα μιασ γυναίκασ; (4μ) 

β) Ποιο είναι το εξωτερικό γεννθτικό όργανο τθσ γυναίκασ; Ποιεσ επιμζρουσ δομζσ 

περιλαμβάνει;  (5μ) 

γ) Ποια από τισ δομζσ των ερωτθμάτων α. και β. αποτελοφν αδζνα;  Σε ποια κατθγορία αδζνων 

ανικει; Να ονομάςετε ζνα από τα προϊόντα του. (3μ) 

 

ΙΙ. Το τίναγμα τησ κνήμησ μασ, όταν το γόνατό μασ υποςτεί ζνα ελαφρό κτφπημα ςτο φψοσ 

τησ επιγονατίδασ, ανήκει ςε μια ιδιαίτερη κατηγορία απαντήςεων του νευρικοφ μασ 

ςυςτήματοσ ςτα ερεθίςματα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τζτοιεσ αυτόματεσ και ακοφςιεσ απαντιςεισ του οργανιςμοφ μασ; Να 

αναφζρετε τρία παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων που ςχετίηονται με τθν ομοιόςταςθ. (5μ) 

β) Να αναφζρετε  δφο παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο 

εγκζφαλοσ. (2μ) 

γ) Ποια είναι θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ώςεισ, ώςτε να τιναχτεί θ 

κνιμθ μασ, μετά από κάποιο ερζκιςμα ςτον ςφνδεςμο τθσ επιγονατίδασ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζχουμε δφο αρτηρίεσ και δφο φλζβεσ, αρκετά μεγάλησ διαμζτρου που ςυνδζονται με την 

καρδιά. Αντίθετα τα αρτηρίδια και τα φλεβίδια είναι πολφ περιςςότερα και πιο λεπτά. 

Ακόμη όμωσ περιςςότερα και λεπτότερα είναι τα τριχοειδή αγγεία. Να εξηγήςετε ςυνοπτικά:  

 

I. Για ποιο κατά τθ γνώμθ ςασ λόγο, θ φπαρξθ λίγων και μεγάλθσ διαμζτρου αγγείων που 

ςυνδζονται με τθν καρδιά, εξυπθρετεί τθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ;  

II. Για ποιο κατά τθ γνώμθ ςασ λόγο, θ φπαρξθ πολυάρικμων και μικρισ διαμζτρου 

αγγείων ςτο υπόλοιπο ςώμα μασ, εξυπθρετεί τθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ 

ςυςτιματοσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στθν κίνθςθ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ διαρκρώςεισ, λόγω τθσ δφναμθσ που τουσ αςκοφν 

οι μφεσ, ςθμαντικό ρόλο παίηουν διάφορεσ μορφζσ ςυνδετικοφ ιςτοφ, αλλά και ο χόνδρινοσ 

ιςτόσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από ςυνδετικό ιςτό κακορίηει τθν κατεφκυνςθ 

των κινιςεων; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται τα τμιματα του μυόσ που αποτελοφνται από ςυνδετικό ιςτό και ςυνδζουν 

το μυ με το οςτό; (2μ) 

 

γ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρινο ιςτό, αυξάνει το μζγεκοσ τθσ 

αρκρικισ επιφάνειασ; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ) 

 

δ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρο ζχει μορφι πλάκασ; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (4μ) 

 

ΙΙ. Η εφρυκμθ λειτουργία και επιβίωςθ του ανκρώπινου οργανιςμοφ προχποκζτει τθ 

ςυνεργαςία των ςυςτθμάτων οργάνων του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι ονομάηουμε ςφςτθμα οργάνων; (4μ) 

 

β) Να ονομάςετε τα ςυςτιματα οργάνων του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ) 

 

γ) Να ονομάςετε δφο ςυςτιματα οργάνων που ςυνεργάηονται με το Νευρικό Σφςτθμα 

προκειμζνου να εκδθλωκοφν ευρφτερεσ λειτουργίεσ. (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Να ςυγκρίνετε τον Νωτιαίο Μυελό και τον Εγκζφαλο ωσ προσ:  

 

I. Τισ προςτατευτικζσ μεμβράνεσ που τουσ περιβάλλουν και το είδοσ των «ουςιών» που 

τουσ αποτελοφν. 

II. Τθ κζςθ των «ουςιών» αυτών ςτθν καταςκευι τουσ και το είδοσ των νεφρων που 

εκφφονται από τον κακζνα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τόςο ο εγκζφαλοσ όςο και ο νωτιαίοσ μυελόσ περιβάλλονται από προςτατευτικζσ 

μεμβράνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πώσ ονομάηονται οι μεμβράνεσ αυτζσ και ποιοσ είναι ο αρικμόσ τουσ;  (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται ο χώροσ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο εςωτερικζσ μεμβράνεσ του 

εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελοφ, και πώσ το υγρό που κυκλοφορεί ςτο εςωτερικό του; (2μ) 

γ) Ποφ παράγεται το υγρό τθσ β. ερώτθςθσ; Ποφ αλλοφ κυκλοφορεί εκτόσ από το χώρο μεταξφ 

των δφο εςωτερικών μεμβρανών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελοφ; (4μ) 

δ) Ποια είναι θ βιολογικι ςθμαςία του υγροφ αυτοφ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοκικεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, διακζτουν εξωκρινι και ενδοκρινι μοίρα. Η εξωκρινισ 

μοίρα παράγει τα ωάρια και θ ενδοκρινισ τισ γυναικείεσ ορμόνεσ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι ο ορμόνεσ που παράγουν οι ωοκικεσ, και πότε ξεκινάει θ παραγωγι τουσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ παραπάνω ορμόνεσ, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του 

γυναικείου φφλου; Ποια χαρακτθριςτικά ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά; (3μ) 

γ) Ποιο «μζςο» χρθςιμοποιοφν οι ορμόνεσ που εκκρίνονται από τισ ωοκικεσ, ώςτε να 

καταφζρουν να φκάςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; Σε ποιο από τα επιμζρουσ τμιματα, 

αυτοφ του «μζςου»  βρίςκονται διαλυμζνεσ; (4μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τθ μειωτικι διαίρεςθ των οποίων παράγονται τα ωάρια; 

Πώσ ονομάηεται θ δομι των ωοκθκών που περιζχει τα κφτταρα αυτά; Πώσ ονομάηεται το 

τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν και κάκε αίςκθςι μασ ξεχωριςτά, είναι υπεφκυνθ για τθν ανίχνευςθ των μεταβολών ενόσ 

τφπου ερεκίςματοσ, οι αιςκιςεισ μασ ςυνεργάηονται ςε πολλζσ από τισ ενζργειζσ μασ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Ποιεσ, κυρίωσ, αιςκιςεισ ςυνεργάηονται κατά τθν επιλογι τθσ τροφισ μασ; Τι κοινό 

παρουςιάηουν οι αιςκιςεισ αυτζσ ωσ προσ το είδοσ των υποδοχζων που 

χρθςιμοποιοφν; Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων βρίςκεται  το κζντρο για κάκε μια από 

αυτζσ;  
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II. Ποια αιςκθτιρια όργανα και ποιοι υποδοχείσ ςυνεργάηονται ώςτε να είμαςτε ικανοί να 

διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ; Να ονομάςετε δφο νεφρα που αναμιγνφονται ςτθ 

μεταβίβαςθ των νευρικών ώςεων από τουσ υποδοχείσ που αναφζρατε. Σε ποιο τμιμα 

του εγκεφάλου μασ καταλιγουν οι νευρικζσ ώςεισ που παράγουν οι υποδοχείσ που 

αναφζρατε, ώςτε να ρυκμιςτεί αντανακλαςτικά θ ιςορροπία μασ;  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το Αυτόνομο Νευρικό Σφςτθμα αποτελεί το τμιμα του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ που 

λειτουργεί με ακοφςιο τρόπο και οι λειτουργίεσ του ρυκμίηονται αντανακλαςτικά. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηονται οι δφο κλάδοι ςτουσ οποίουσ διακρίνεται; Ποια είναι θ ςχζςθ των δφο 

κλάδων ςτισ περιπτώςεισ που νευρώνουν το ίδιο όργανο; (3μ) 

β) Πώσ, ςυγκεκριμζνα, δρα κάκε κλάδοσ κατά τθ ρφκμιςθ του εφρουσ τθσ κόρθσ και κατά τθ 

ρφκμιςθ τθσ ςυχνότθτασ του καρδιακοφ παλμοφ; (4μ) 

γ) Αν και το Αυτόνομο Νευρικό Σφςτθμα ζχει κάποιο βακμό ελευκερίασ, ελζγχεται από τον 

εγκζφαλο. Να εξθγιςετε τον τρόπο με τον οποίο αςκείται αυτόσ ο ζλεγχοσ, ςτθν περίπτωςθ 

τθσ ρφκμιςθσ τθσ αναπνευςτικισ και καρδιακισ λειτουργίασ κακώσ και τθσ κερμοκραςίασ του 

ςώματόσ μασ. (5μ) 

 

ΙΙ. Η λειτουργία του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ρυκμίηεται από το Νευρικό Σφςτθμα και το 

από το Σφςτθμα των Ενδοκρινϊν Αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Να αναφζρετε πζντε (5) ενδοκρινείσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ) 

β) Ποια λειτουργικι περιοχι  του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία 

του Συςτιματοσ των Ενδοκρινών Αδζνων; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (4μ) 

γ) Ποφ διαφζρουν οι ρυκμίςεισ που γίνονται από το Νευρικό Σφςτθμα και από το Σφςτθμα των 

Ενδοκρινών Αδζνων, ωσ προσ το είδοσ του μθνφματοσ που χρθςιμοποιεί το κακζνα, και ωσ 

προσ το χρόνο με τον οποίο δρουν ςτα κφτταρα και ςτα όργανα των οποίων ελζγχουν τθ 

λειτουργία; (4μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι λειτουργίεσ για τισ οποίεσ ευκφνεται ζνασ ιςτόσ, ωσ ζνα βακμό, εξαρτϊνται από το είδοσ 

των πρωτεϊνϊν που υπάρχουν ςτα κφτταρά του και ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προθγοφμενθ πρόταςθ να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:  

 

I. Να ςυςχετίςετε τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ, τθν ανκεκτικότθτα των τενόντων και 

των οςτών με τισ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτισ δομζσ αυτζσ.  

II. Να ςυςχετίςετε τισ ιδιότθτεσ του αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο, να αποτρζπει τθν 

αιμορραγία ςε μικροφσ τραυματιςμοφσ και να καταςτρζφει τα μικρόβια με τισ 

πρωτεΐνεσ που περιζχει. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ωοθήκεσ αποτελοφν τα όργανα ςτα οποία παράγονται τα ωάρια και ςυνδζονται 

λειτουργικά με άλλα τμήματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτήματοσ τησ γυναίκασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποιο είναι το ςχιμα των ωοκθκών; Πόςεσ ωοκικεσ υπάρχουν, φυςιολογικά, ςτο ςώμα 

κάκε γυναίκασ; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που 

ςυνδζουν τισ ωοκικεσ με τθ μιτρα; Ποιο είναι το ςθμαντικό γεγονόσ, για τθ διαδικαςία τθσ 

αναπαραγωγισ, που ςυμβαίνει ςτα τμιματα αυτά; (4μ) 

γ) Ποιο είναι το ςχιμα και το μζγεκοσ τθσ μιτρασ; Από τι αποτελείται το τοίχωμά τθσ, από τι 

το εςωτερικό περίβλθμά τθσ; Ποφ καταλιγει το κάτω τθσ μζροσ; (6μ) 

 

ΙΙ. Χάρη ςτα ειδικά όργανα τησ γεφςησ είμαςτε ικανοί να αιςθανόμαςτε μια μεγάλη ποικιλία 

γευςτικϊν ερεθιςμάτων. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Ποια είναι τα όργανα τθσ γεφςθσ και ποφ εντοπίηονται;  (3μ) 

β) Από ποια είδθ κυττάρων αποτελοφνται τα όργανα τθσ γεφςθσ; (2μ) 

γ) Πώσ οι διαλυμζνεσ ςτο ςάλιο χθμικζσ ενώςεισ προκαλοφν τθ δθμιουργία νευρικών ώςεων 

από τα υποδεκτικά κφτταρα τθσ γεφςθσ; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου καταλιγουν, ώςτε να 

ερμθνευκοφν;  (4μ) 

δ) Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ ομάδεσ υποδοχζων χάρθ ςτισ οποίεσ γευόμαςτε;  (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι λειτουργίεσ για τισ οποίεσ ευθφνεται ζνασ ιςτόσ, ωσ ζνα βαθμό, εξαρτϊνται από το είδοσ 

των πρωτεϊνϊν που υπάρχουν ςτα κφτταρά του και ςτη μεςοκυττάρια ουςία του. 

Λαμβάνοντασ υπόψη την προηγοφμενη πρόταςη να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:  

 

I. Να ςυςχετίςετε τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ, τθν ανκεκτικότθτα των τενόντων και 

των οςτών με τισ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτισ δομζσ αυτζσ.  

II. Να ςυςχετίςετε τισ ιδιότθτεσ του αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο, να αποτρζπει τθν 

αιμορραγία ςε μικροφσ τραυματιςμοφσ και να καταςτρζφει τα μικρόβια με τισ 

πρωτεΐνεσ που περιζχει. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των αδζνων, περιλαμβάνονται θ υπόφυςθ, οι ιδρωτοποιοί αδζνεσ, οι ωοκικεσ, τα 

επινεφρίδια κ.ά.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ) 

β) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ εξωκρινείσ αδζνεσ ; (4μ) 

γ) Ποιοι  από τουσ αδζνεσ τθσ εκφϊνθςθσ είναι μεικτοί. Για ποιο λόγο χαρακτθρίηονται ζτςι; 

(4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των αιμοφόρων αγγείων περιλαμβάνονται αγγεία που, λόγω τθσ μικρισ 

διαμζτρου τουσ, χαρακτθρίηονται ωσ τριχοειδι. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Μεταξφ ποιων άλλων αγγείων παρεμβάλλονται τα τριχοειδι αγγεία; Από τι ςυνίςταται το 

τοίχωμα τουσ; Πϊσ ονομάηεται το είδοσ ιςτοφ που το αποτελεί; (6μ) 

β) Ποια αζρια ανταλλάςςει το αίμα με τα κφτταρα των ιςτϊν, μζςω του τοιχϊματοσ των 

τριχοειδϊν αγγείων;  (2μ) 

γ) Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ ροισ του αίματοσ ςτα τριχοειδι αγγεία, διευκολφνει τθν ανταλλαγι 

αερίων που αναφζρονται ςτο β. ερϊτθμα; (3μ) 

δ) Ποια είναι τα είδθ κυττάρων που ζχουν τθν ικανότθτα να διαπερνοφν τα τοιχϊματα των 

τριχοειδϊν αγγείων; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ, όπωσ οποιοςδιποτε πολυκφτταροσ οργανιςμόσ  αποτελείται από 

κφτταρα που οργανώνονται ςε ιςτοφσ, από ιςτοφσ που οργανώνονται ςε όργανα κ.ο.κ.  

 

I. Σε ποια δομι από τισ παραπάνω κα κατατάςςατε το δζρμα; Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ. 

II. Πολλοί κεωροφν το δζρμα ωσ το μεγαλφτερο αιςκθτιριο του οργανιςμοφ μασ. Για ποιο 

λόγο πιςτεφετε πϊσ θ άποψθ αυτι είναι ςωςτι; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνασ αδζνασ παράγει μερικά προϊόντα που εκκρίνονται ςτο αίμα και άλλα που 
εκκρίνονται ςε μια εςωτερικι κοιλότθτα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
 

α) Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικει ο αδζνασ αυτόσ;  Σε ποια κατθγορία ιςτοφ ανικουν τα 
κφτταρα  που εκκρίνουν τα προϊόντα του; (4μ) 
 
β) Αν ο αδζνασ αυτόσ παράγει ινςουλίνθ, πώσ ονομάηεται; Ποια άλλα προϊόντα παράγει; Ποιοσ 
είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ τθσ ινςουλίνθσ;  (4μ) 
 
γ) Ποφ απελευκερώνεται θ ινςουλίνθ, ποφ τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται από τον 
αδζνα του β. ερωτιματοσ; Πώσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του αδζνα που εκκρίνει τθν ινςουλίνθ; 
(4μ) 
 

II. Κατά τθν εκςπερμάτωςθ ελευκερώνεται ςπζρμα ςτον γυναικείο κόλπο. Σε αυτό 

περιζχονται κφτταρα και ουςίεσ που βοθκοφν τθν γονιμοποίθςθ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που περιζχονται μζςα ςτο ςπζρμα; Ποια είναι τα μζρθ από τα 

οποία αποτελοφνται; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που ακολουκοφν τα κφτταρα του ερωτιματοσ α. προκειμζνου να 

μεταφερκοφν από το ςθμείο παραγωγισ τουσ ςτθ βάλανο; Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ οδοφ 

που καταλιγει ςτθ βάλανο; (2μ) 

γ) Ποιζσ δομζσ του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι των 

ουςιών που υπάρχουν ςτο ςπζρμα; (3μ) 

δ) Τι αλλαγζσ γίνονται ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ, κατά τθν ερωτικι διζγερςθ, προκειμζνου να 

διευκολυνκεί θ είςοδοσ του πζουσ ςε αυτόν; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Είτε γεφεςτε ζνα τρόφιμο, είτε ακοφτε μουςικι, είτε μυρίηετε ζνα λουλοφδι, οι υποδοχείσ 

των διαφορετικών αιςκθτθρίων οργάνων που αναμιγνφονται ςτισ ςχετικζσ αιςκιςεισ, 

παράγουν τον ίδιο τφπο μθνφματοσ δθλαδι τθ νευρικι ώςθ. Εξθγιςτε ςυνοπτικά: 

 

I. Γιατί παρά το ότι το μινυμα από τουσ υποδοχείσ είναι το ίδιο, εςείσ είςτε ικανοί να 

νιώκετε όλεσ αυτζσ τισ διαφορετικζσ αιςκιςεισ. 
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II. Γιατί ακόμθ και μια δυςάρεςτθ οςμι μετά από λίγο χρόνο παφει να γίνεται αντιλθπτι. 

Γιατί οι δοκιμαςτζσ κραςιών μετατοπίηουν ςυνεχώσ τθ γουλιά του κραςιοφ μζςα ςτο 

ςτόμα τουσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθν εκτζλεςθ των κινιςεων εκτόσ από τον οςτίτθ ιςτό και το μυϊκό ιςτό που ςυνιςτοφν 

αντίςτοιχα τα οςτά και τουσ μυσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο νευρικόσ ιςτόσ αλλά και ο 

ςυνδετικόσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι θ ςυμβολι του νευρικοφ ιςτοφ ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (2μ) 

 

β) Ποια τμιματα των αρκρώςεων είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό, ποια θ ςθμαςία 

των τμθμάτων αυτών; (6μ) 

 

γ) Να αναφζρετε τα τμιματα του μυόσ που είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό (4μ) 

 

ΙΙ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά των κθλαςτικών, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και ο 

άνκρωποσ, είναι θ φπαρξθ μαςτικών αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται κάκε μαςτικόσ αδζνασ; Τι αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτα μζρθ που τον 

αποτελοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ; (3μ) 

β) Ποιεσ ορμόνεσ αναμιγνφονται ςτθν παραγωγι και ζκκριςθ του γάλακτοσ; Από ποιον αδζνα 

παράγονται; (3μ) 

γ) Ποιασ από τισ ορμόνεσ του ερωτιματοσ β. αυξάνεται θ ζκκριςθ, όςο περιςςότερο κθλάηει το 

μωρό; Τι προκαλεί θ ορμόνθ αυτι μετά τθν εμφάνιςι τθσ ςτο μαςτό; (4μ) 

δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρζπει να αυτοεξετάηει τακτικά τουσ μαςτοφσ τθσ και να 

υποβάλλεται ςε μαςτογραφία μετά τθν θλικία των 40 ετών; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μεταξφ των τμθμάτων του νωτιαίου μυελοφ που παρουςιάηονται ςε μια κάκετθ (εγκάρςια) 

τομι του είναι: θ φαιά ουςία, θ λευκι ουςία, θ εξωτερικι μινιγγα, ο κεντρικόσ νευρικόσ 

ςωλινασ και ο υπαραχνοειδισ χώροσ.  

 

I. Να τοποκετιςετε τα τμιματα αυτά ςε ςειρά, από το πιο εξωτερικό ςτο πιο 

εςωτερικό. Σε ποιο/α από αυτό/ά υπάρχει υγρό; Πώσ ονομάηεται το υγρό αυτό; 

II. Ένα μικρόβιο εντοπίςτθκε ςτο υγρό του προθγοφμενου ερωτιματοσ ςτισ κοιλίεσ 

του εγκεφάλου. Σε ποιεσ άλλεσ περιοχζσ του Κ.Ν.Σ. ςτισ οποίεσ ςυναντάται το υγρό 

αυτό, μπορεί να μεταφερκεί το μικρόβιο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτθν ιδιότθτα του αίματοσ να πιηει ςτουσ μικροφσ τραυματιςμοφσ, αποφεφγεται θ 
απώλεια αίματοσ, κλείνει θ πφλθ ειςόδου ςτα μικρόβια, ενώ αρχίηει να επουλώνεται το 
τραφμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
 
α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία αυτι; Πώσ 

ονομάηεται το ζνηυμο που ςυμβάλει ςτθ μετατροπι τθσ ςε ζνα μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνών. 

Πώσ ονομάηεται το μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνών; (3μ)  

β) Για το ςχθματιςμό του ενηφμου του ερωτιματοσ α. απαιτείται θ φπαρξθ πολλών 

παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ; (6μ) 

γ) Σε μερικοφσ ανκρώπουσ, για κλθρονομικοφσ λόγουσ, θ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ 

κακυςτερεί ςθμαντικά. Πώσ ονομάηεται το ςχετικό νόςθμα; Ποια είναι θ ςυνζπειά του; Τι είναι 

αυτό που «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, ώςτε να το εκδθλώνουν; (3μ) 

 

ΙΙ. Η ωκυτοκίνθ αποτελεί πρωτεΐνθ, ενώ τα οιςτρογόνα και θ τεςτοςτερόνθ αποτελοφν 

ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ κάκε φφλου ςτο 

εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κοιλότθτεσ του οργανιςμοφ; (4μ) 

 

γ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ ωκυτοκίνθ, γενικώσ, δρα πιο γριγορα από ότι θ 

τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα. (6μ)   

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μεταξφ των τμθμάτων του νωτιαίου μυελοφ που παρουςιάηονται ςε μια κάκετθ (εγκάρςια) 

τομι του είναι: θ φαιά ουςία, θ λευκι ουςία, θ εξωτερικι μινιγγα, ο κεντρικόσ νευρικόσ 

ςωλινασ και ο υπαραχνοειδισ χώροσ.  

 

I. Να τοποκετιςετε τα τμιματα αυτά ςε ςειρά, από το πιο εξωτερικό ςτο πιο 

εςωτερικό. Σε ποιο/α από αυτό/ά υπάρχει υγρό; Πώσ ονομάηεται το υγρό αυτό; 

II. Ένα μικρόβιο εντοπίςτθκε ςτο υγρό του προθγοφμενου ερωτιματοσ ςτισ κοιλίεσ 

του εγκεφάλου. Σε ποιεσ άλλεσ περιοχζσ του Κ.Ν.Σ. ςτισ οποίεσ ςυναντάται το υγρό 
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αυτό, μπορεί να μεταφερκεί το μικρόβιο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι θρεπτικζσ ουςίεσ και το  οξυγόνο μεταφζρονται ςε όλα τα όργανα μζςω του 

κυκλοφορικοφ ςυςτήματοσ, το οποίο αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και 

το αίμα που κυκλοφορεί μζςα ς' αυτά. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 α) Ποφ βρίςκεται θ καρδιά και από ποιο είδοσ ιςτοφ  αποτελείται; Ποια είναι θ μορφι των 

κυττάρων του ςυγκεκριμζνου ιςτοφ;(5μ) 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία; Ποια από τα αγγεία αυτά 

επαναφζρουν το αίμα ςτθν καρδιά από τθν περιφζρεια, ποια από τα αγγεία αυτά 

απομακρφνουν το αίμα από τθν καρδιά, προσ τθν περιφζρεια; (5μ) 

γ) Τι είδοσ ιςτοφ κεωρείται το αίμα; Σε ποιο αγγείο από τα αγγεία του ερωτιματοσ β. αναλογικά 

με τα άλλα, βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι το περιςςότερο αίμα που κυκλοφορεί ςτον οργανιςμό 

μασ;  (2μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοθήκεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται ςε κοιλότητεσ του 

ςώματοσ αλλά και την ορμόνη προγεςτερόνη που ανήκει ςτισ ςτεροειδείσ. Να απαντήςετε 

ςτισ ερωτήςεισ: 

 α) Ποιο προϊόν των ωοκθκϊν εκκρίνεται ςε κοιλότθτεσ του ςϊματοσ; Πϊσ ονομάηονται οι 

κοιλότθτεσ αυτζσ; (2μ) 

 β) Σε ποια χθμικι ιδιότθτα οφείλει θ προγεςτερόνθ τθ δυνατότθτα που ζχει να μπαίνει ςτο 

εςωτερικό των κυττάρων που αποτελοφν «ςτόχουσ» τουσ;  Σε ποιο τμιμα του κυττάρου 

επιδρά; Με ποιο τρόπο;  (5μ) 

γ) Από τθν άποψθ τθσ ταχφτθτασ δράςθσ τουσ, πϊσ διαφοροποιοφνται ορμόνεσ όπωσ θ 

προγεςτερόνθ ςε ςφγκριςθ με τισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από την φλη του ςχολικοφ ςασ βιβλίου θα ζχετε αντιληφθεί ότι τα κφτταρα δζχονται 

ερεθίςματα και αντιδροφν ςε αυτά. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο: 

 I.          Να αναφζρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, 

κακζνα από τα οποία είναι ικανό να δζχεται και να αντιδρά ςε ζνα διαφορετικό είδοσ 
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ερεκίςματοσ από το άλλο. (Στο κείμενό ςασ να προςδιορίηετε, για κάκε είδοσ 

κυττάρου,  το είδοσ του ερεκίςματοσ που δζχεται) 

 II.         Να αναφζρετε ποια ιταν θ αντίδραςθ κάκε κυττάρου ςε κακζνα από τα ερεκίςματα 

αυτά. (12+13μ) οκ 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο εγκζφαλοσ αποτελεί το μεγαλφτερο και πολυπλοκότερο τμήμα του Νευρικοφ μασ 

Συςτήματοσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; Πώσ ονομάηεται το υγρό που 

κυκλοφορεί ανάμεςα ςε δφο από αυτζσ; Σε ποια τμιματα του εγκεφάλου παράγεται το υγρό 

αυτό; (3μ) 

β) Τι είναι τα κζντρα του εγκεφάλου; Για ποιεσ λειτουργίεσ είναι υπεφκυνα; (6μ) 

γ) Σε ποιεσ περιοχζσ χωρίηεται ανατομικά ο εγκζφαλόσ μασ. (3μ) 

 

ΙΙ. Στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοςφαιρίων μασ υπάρχουν διάφορα είδη αντιγόνων. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια είναι τα είδθ αντιγόνων με βάςθ τα οποία διακρίνονται οι άνκρωποι, ωσ προσ το 

ςφςτθμα ΑΒ0; (2μ) 

β) Αν ζνα άτομο ανικει ςτθν Α ομάδα αίματοσ, ποιο είδοσ ςυγκολλθτινών (αντιςωμάτων) δεν 

μπορεί να υπάρχει ςτο πλάςμα του αίματόσ του; (3μ) 

γ) Με βάςθ ποιο είδοσ αντιγόνου διακρίνεται ο ανκρώπινοσ πλθκυςμόσ ωσ προσ το ςφςτθμα 

Rhesus; Σε ποια ομάδα αίματοσ, (ωσ προσ το ςφςτθμα Rhesus), πρζπει να ανικει το παιδί που 

κυοφορεί μια Rhesus αρνθτικι γυναίκα (Rh-), ώςτε θ γυναίκα αυτι να μπορεί να αποκτιςει 

αντιςώματα αντί-Rh; (4μ) 

δ) Κατά το παρελκόν μια μετάγγιςθ αίματοσ ιταν ενδεχόμενο να οδθγιςει ςε μια επιπλοκι 

που χαρακτθρίηεται ωσ αιμόλυςθ. Πότε ςυμβαίνει θ επιπλοκι αυτι αναφορικά με το ςφςτθμα 

ΑΒ0, ποια πρόνοια πρζπει να λαμβάνεται, ώςτε θ πικανότθτά τθσ να ελαχιςτοποιείται; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από την φλη του ςχολικοφ ςασ βιβλίου θα ζχετε αντιληφθεί ότι τα κφτταρα δζχονται 

ερεθίςματα και αντιδροφν ςε αυτά. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο: 

 I.          Να αναφζρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων του ανκρώπινου οργανιςμοφ, 

κακζνα από τα οποία είναι ικανό να δζχεται και να αντιδρά ςε ζνα διαφορετικό είδοσ 

ερεκίςματοσ από το άλλο. (Στο κείμενό ςασ να προςδιορίηετε, για κάκε είδοσ 

κυττάρου,  το είδοσ του ερεκίςματοσ που δζχεται) 
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 II.         Να αναφζρετε ποια ιταν θ αντίδραςθ κάκε κυττάρου ςε κακζνα από τα ερεκίςματα 

αυτά. (12+13μ) οκ 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν εκτζλεςθ μιασ ευρφτερθσ 

λειτουργίασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυμβάλλουν ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ του 

ανκρϊπινου ςϊματοσ; (2μ) 

 

β) Ποιο ςφςτθμα οργάνων προςλαμβάνει ερεκίςματα από το εξωτερικό και το εςωτερικό 

περιβάλλον; Ποιο ςφςτθμα οργάνων τα αναλφει και τα ερμθνεφει, ποιεσ είναι οι δφο 

κατθγορίεσ κυττάρων του; (4μ) 

 

γ) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται ϊςτε οι κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτθν 

τροφι μασ να γίνουν διακζςιμεσ ςε όλα τα όργανα του ςϊματόσ μασ; Ποιο ςφςτθμα 

απομακρφνει τισ άχρθςτεσ ι επιβλαβείσ ουςίεσ από το ςϊμα μασ; (3μ) 

 

δ) Το πάγκρεασ αν και ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ πζψθσ με τα ζνηυμα που παράγει, 

παράγει και ορμόνεσ. Πϊσ ονομάηονται οι ορμόνεσ αυτζσ, ποια είναι θ λειτουργία που 

επιτελοφν; (3μ) 

 

 

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτθμα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρκρώςεισ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ) 

 

β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία 

κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ 

άρκρωςθσ; (3μ) 

 

γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ αςκενισ υποβλικθκε ςε μια εγχείρθςθ εγκεφάλου προκειμζνου ο νευροχειρουργόσ 

να ελζγξει τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται διαφορετικζσ περιοχζσ του εγκεφάλου. 

Στθν εγχείρθςθ ο αςκενισ διατθροφςε τισ αιςκιςεισ του και μποροφςε να αναφζρει ςτον 

χειρουργό το τι αιςκάνεται. Όταν ο νευροχειρουργόσ διζγειρε τθν περιοχι Α του φλοιοφ του 

εγκεφάλου ο αςκενισ ζλεγε ότι αιςκάνεται τθ γεφςθ μιασ ουςίασ. Όταν ο νευροχειρουργόσ 
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διζγειρε τθν περιοχι Β του φλοιοφ του εγκεφάλου του αςκενοφσ, αυτόσ ζλεγε ότι ακοφει 

ζναν ιχο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

I. Εξθγιςτε για ποιο λόγο ο αςκενισ δεν αιςκανόταν πόνο όταν ο νευροχειρουργόσ 

ακουμποφςε το φλοιό του εγκεφάλου του. Ποιοσ λοβόσ των θμιςφαιρίων 

ερμθνεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που ςχετίηονται με τθν αίςκθςθ του πόνου; 

II. Ποιοσ λοβόσ αντιςτοιχεί ςε κάκε μια από τισ περιοχζσ  Α και Β;  Φυςιολογικά, από 

ποιο νεφρο δζχονται μθνφματα οι λοβοί Α, και Β; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οργανιςμόσ μασ αποτελείται από κφτταρα, όργανα, ιςτοφσ και ςυςτήματα οργάνων.  

 

α) Να τοποκετιςετε τισ δομζσ που αναφζρονται ςτθν εκφϊνθςθ κατά ςειρά αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ. (4μ) 

 

β) Πϊσ ορίηεται ο ιςτόσ, ποια είναι τα κφρια είδθ ιςτϊν;  (4μ) 

 

γ) Να αναφζρετε δφο όργανα του Νευρικοφ Συςτιματοσ, κακϊσ και δφο διαφορετικά είδθ 

κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων αυτϊν. (4μ) 

 

 

ΙΙ. Τα ώριμα ερυθρά μασ αιμοςφαίρια αποτελοφν το είδοσ κυττάρων του οργανιςμοφ μασ 

χάρη ςτα οποία μεταφζρεται οξυγόνο ςτουσ ιςτοφσ και απομακρφνεται διοξείδιο του 

άνθρακα από αυτοφσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είναι το ςχιμα των κυττάρων αυτϊν, ποφ οφείλεται; (2μ) 

β) Πϊσ ονομάηεται θ πρωτεΐνθ που κυρίωσ περιζχεται ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ; Ποφ 

οφείλεται το γεγονόσ ότι άλλοτε ζχει λαμπερό και άλλοτε ςκοφρο κόκκινο χρϊμα; (3μ) 

γ) Πόςο χρονικό διάςτθμα ηουν τα κφτταρα αυτά; Σε ποια όργανα του ςϊματόσ μασ 

καταςτρζφονται, όταν εγκαταλείψουν τθν κυκλοφορία του αίματοσ; Τι, τελικά, ςυμβαίνει και ο 

αρικμόσ τουσ διατθρείται ςτακερόσ ςτον υγιι άνκρωπο; (4μ) 

δ) Σε ποιο κλθρονομικό νόςθμα μεταβάλλεται το ςχιμα των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων; Ποφ 

οφείλεται θ μεταβολι του ςχιματόσ τουσ και ποια θ ςυνζπειά τθσ ςτθν υγεία του ανκρϊπου; 

(4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ αςθενήσ υποβλήθηκε ςε μια εγχείρηςη εγκεφάλου προκειμζνου ο νευροχειρουργόσ 

να ελζγξει την κατάςταςη ςτην οποία βρίςκονται διαφορετικζσ περιοχζσ του εγκεφάλου. 

Στην εγχείρηςη ο αςθενήσ διατηροφςε τισ αιςθήςεισ του και μποροφςε να αναφζρει ςτον 

χειρουργό το τι αιςθάνεται. Όταν ο νευροχειρουργόσ διζγειρε την περιοχή Α του φλοιοφ του 

εγκεφάλου ο αςθενήσ ζλεγε ότι αιςθάνεται τη γεφςη μιασ ουςίασ. Όταν ο νευροχειρουργόσ 

διζγειρε την περιοχή Β του φλοιοφ του εγκεφάλου του αςθενοφσ, αυτόσ ζλεγε ότι ακοφει 

ζναν ήχο. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  
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I. Εξθγιςτε για ποιο λόγο ο αςκενισ δεν αιςκανόταν πόνο όταν ο νευροχειρουργόσ 

ακουμποφςε το φλοιό του εγκεφάλου του. Ποιοσ λοβόσ των θμιςφαιρίων 

ερμθνεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που ςχετίηονται με τθν αίςκθςθ του πόνου; 

II. Ποιοσ λοβόσ αντιςτοιχεί ςε κάκε μια από τισ περιοχζσ  Α και Β;  Φυςιολογικά, από 

ποιο νεφρο δζχονται μθνφματα οι λοβοί Α, και Β; (12+13μ) 

 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 54 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι όρχεισ αποτελοφν ςθμαντικοφσ αδζνεσ για το αναπαραγωγικό ςφςτθμα κάκε άντρα. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ αρχικι κζςθ των όρχεων κατά τθν ανάπτυξθ του εμβρφου; Ποια είναι θ κζςθ 

που τελικώσ καταλαμβάνουν κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ; (4μ) 

β) Πότε αρχίηει θ παραγωγι ςπερματοηωαρίων, ποια είναι θ ιδανικι κερμοκραςία για τθ 

ςπερματογζνεςθ; (4μ) 

γ) Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν οι όρχεισ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ; (4μ) 

 

 

ΙΙ. Η επιφάνεια των εγκεφαλικϊν θμιςφαιρίων δεν είναι λεία, αντικζτωσ παρουςιάηει 

πτυχϊςεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται οι βακφτερεσ αυλακώςεισ και πώσ θ ιδιαίτερθ αυλάκωςθ που χωρίηει το 

αριςτερό από το δεξιό θμιςφαίριο; (2μ) 

β) Οι βακφτερεσ από τισ αυλακώςεισ του ερωτιματοσ α. χωρίηουν το κάκε θμιςφαίριο ςε 

επιμζρουσ τμιματα. Πώσ ονομάηονται τα τμιματα αυτά, από τι παίρνει το κακζνα τθν 

ιδιαίτερθ ονομαςία του; (4μ) 

γ) Πώσ κατανζμεται θ φαιά και θ λευκι ουςία ςτα εγκεφαλικά θμιςφαίρια; Από τι 

αποτελοφνται οι ουςίεσ αυτζσ; (5μ) 

δ) Πώσ ονομάηεται θ δομι που ςυνδζει  τα δφο θμιςφαίρια ώςτε να λειτουργοφν 

εναρμονιςμζνα; Από τι αποτελείται; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα ερυκρό αιμοςφαίριο μπορεί ςε λιγότερο από ζνα λεπτό να φκάςει από τουσ πνεφμονεσ, 

ςτουσ οποίουσ ζχει  δεςμεφςει οξυγόνο,  ςε ζναν ιςτό και να το αποδϊςει. Να περιγράψετε 

τθ διαδρομι που ακολουκεί το κφτταρο αυτό από τουσ πνεφμονεσ από τουσ οποίουσ φεφγει, 

ωσ τον ιςτό ςτον οποίο φκάνει αναφζροντασ: 

 

I. Τον ςυγκεκριμζνο κόλπο ι κοιλία τθσ καρδιάσ από τον οποίο μπαίνει, τον ςυγκεκριμζνο 

κόλπο ι κοιλία τθσ καρδιάσ από τον οποίο βγαίνει, το όνομα του αγγείου που 

μεταφζρει  το κφτταρο αυτό από τθν καρδιά  ςτθν περιφζρεια του ςώματοσ, το όνομα 

των αγγείων από τα οποία το οξυγόνο μεταπθδά ςτουσ ιςτοφσ. 
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II. Γιατί  θ καταςκευι του τοιχώματοσ των αγγείων τθσ τελευταίασ κατθγορίασ και θ 

ταχφτθτα του αίματοσ, μζςα ςε αυτά, διευκολφνει τθ «μεταπιδθςθ» του οξυγόνου 

ςτουσ ιςτοφσ; (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των ανϊτερων πνευματικϊν λειτουργιϊν περιλαμβάνεται η ςυμπεριφορά. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Τι ονομάηουμε ςυμπεριφορά; Από ποιουσ παράγοντεσ διαμορφώνεται; (4μ) 

β) Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνεται, ςυνικωσ, θ ςυμπεριφορά. (2μ) 

γ) Ποιο είδοσ ςυμπεριφοράσ αποτελοφν τα αντανακλαςτικά και οι εκφράςεισ του προςώπου; 

Από τι κακορίηεται αυτό το είδοσ ςυμπεριφοράσ; (3μ) 

δ) Ποιο είδοσ ςυμπεριφοράσ αποτελοφν θ εξοικείωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ; Ποφ βοθκά 

αυτό το είδοσ ςυμπεριφοράσ; (3μ) 

 

 

ΙΙ. Είμαςτε ικανοί να διατηροφμε την ιςορροπία μασ χάρη ςτουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ που 

υπάρχουν ςτο αυτί μασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποφ βρίςκεται κακζνασ από αυτοφσ;  (4μ) 

β) Ποια είναι θ ειδικι κατθγορία κυττάρων από τθν οποία αποτελοφνται τα δφο είδθ 

υποδοχζων τθσ ιςορροπίασ. Σε ποιο άλλο τμιμα του αυτιοφ μασ υπάρχουν τζτοια κφτταρα; 

(2μ) 

γ) Κατά τθν περιςτροφι τθσ κεφαλισ ποιοσ από τουσ υποδοχείσ του α. ερωτιματοσ 

δραςτθριοποιείται; Τι ςυμβαίνει ςτον υποδοχζα αυτόν, ώςτε να παράγει νευρικζσ ώςεισ που 

κα ςυμβάλλουν ςτθν αντανακλαςτικι ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ μασ; (5μ) 

δ) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ 

ςτον εγκζφαλο; Ποφ, τελικώσ, κα καταλιξουν αυτζσ οι νευρικζσ ώςεισ ώςτε να ρυκμίςουμε 

αντανακλαςτικά τθν ιςορροπία μασ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα ερυθρό αιμοςφαίριο μπορεί ςε λιγότερο από ζνα λεπτό να φθάςει από τουσ πνεφμονεσ, 

ςτουσ οποίουσ ζχει  δεςμεφςει οξυγόνο,  ςε ζναν ιςτό και να το αποδϊςει. Να περιγράψετε 

τη διαδρομή που ακολουθεί το κφτταρο αυτό από τουσ πνεφμονεσ από τουσ οποίουσ φεφγει, 

ωσ τον ιςτό ςτον οποίο φθάνει αναφζροντασ: 

 

I. Τον ςυγκεκριμζνο κόλπο ι κοιλία τθσ καρδιάσ από τον οποίο μπαίνει, τον ςυγκεκριμζνο 

κόλπο ι κοιλία τθσ καρδιάσ από τον οποίο βγαίνει, το όνομα του αγγείου που 
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μεταφζρει  το κφτταρο αυτό από τθν καρδιά  ςτθν περιφζρεια του ςώματοσ, το όνομα 

των αγγείων από τα οποία το οξυγόνο μεταπθδά ςτουσ ιςτοφσ. 

II. Γιατί  θ καταςκευι του τοιχώματοσ των αγγείων τθσ τελευταίασ κατθγορίασ και θ 

ταχφτθτα του αίματοσ, μζςα ςε αυτά, διευκολφνει τθ «μεταπιδθςθ» του οξυγόνου 

ςτουσ ιςτοφσ; (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ζνα από τα τρία τμήματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτήματοσ του άνδρα είναι το πζοσ. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηονται τα τρία ςώματα που το αποτελοφν, πώσ το δζρμα που τα περιβάλλει; (4μ) 

β) Ποιεσ μεταβολζσ γίνονται ςτο πζοσ κατά τθ ςτφςθ; Ποφ οφείλονται; (4μ)  

γ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ πόςκθσ που καλφπτει τθ βάλανο του πζουσ; Πότε τραβιζται 

προσ τα πίςω αποκαλφπτοντασ τθ βάλανο; Τι ςυμβαίνει όταν το άνοιγμα του τμιματοσ αυτοφ 

είναι ςτενό; (4μ) 

 

 

ΙΙ. Ο μυελόσ περιλαμβάνεται μεταξφ των ιςτών που ςυμμετζχουν ςτην καταςκευή των οςτών 

μασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Σε ποια κατθγορία ιςτών ανικει ο μυελόσ; (2μ) 

 

β) Ποιεσ είναι οι δφο διαφορετικζσ μορφζσ με τισ οποίεσ ςυναντάται ςτα οςτά; Ποια από αυτζσ 

είναι υπεφκυνθ για τθν αιμοποίθςθ; (3μ) 

 

γ) Πώσ κατανζμεται θ μορφι του μυελοφ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν αιμοποίθςθ ςτον 

ςκελετό του νεογνοφ;  (2μ) 

 

δ) Ποια μεταβολι ςυμβαίνει ςτο μυελό από τθν παιδικι θλικία και φςτερα, ώςτε ςε μερικά 

τμιματα του ςκελετοφ μασ να ςταματά θ αιμοποίθςθ; Να αναφζρετε 3 οςτά ςτα οποία θ 

αιμοποίθςθ ςυνεχίηεται και μετά το 20ο ζτοσ τθσ θλικίασ μασ. (6μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι ορμόνεσ δεν θα μποροφςαν να δράςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ, αν δεν υπήρχαν 

ειδικοί υποδοχείσ με τουσ οποίουσ να ςυνδζονται. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Πώσ φκάνουν οι ορμόνεσ ςτα κφτταρα που αποτελοφν ςτόχουσ τουσ; Ποφ βρίςκονται οι 

υποδοχείσ αυτών των κυττάρων;  

II. Εξθγιςτε τον τρόπο με τον οποίο δρα κάκε μια από τισ δφο κφριεσ κατθγορίεσ ορμονών, 

αφοφ ςυνδεκοφν με τουσ υποδοχείσ  αυτοφσ; (12+13μ) 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 59 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι διαρκρώςεισ ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθ δυνατότθτά μασ να πραγματοποιοφμε  

κινιςεισ. Να απαντιςετε ςτισ  ερωτιςεισ: 

α) Να αναφζρετε ονομαςτικά τα κφρια και τα επικουρικά μζρθ από τα οποία μπορεί να 

αποτελείται μια διάρκρωςθ. (6μ) 

β) Σε ποιο από τα κφρια μζρθ τθσ διάρκρωςθσ υπάρχει χόνδροσ; Ποια θ ςθμαςία του; Πώσ 

ονομάηονται οι διαταραχζσ του; (3μ) 

γ) Ποιο επικουρικό μζροσ τθσ διάρκρωςθσ αποτελείται από παχφ ςυνδετικό ιςτό; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; (3μ) 

 

 

II. Μεταξφ των οργάνων του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτιματοσ περιλαμβάνονται τα αγγεία. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; (3μ) 

 

β) Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτών κατατάςςεται το αίμα που κυκλοφορεί ςτο εςωτερικό 

του; Ποια είναι τα είδθ κυττάρων που το αποτελοφν; (4μ) 

 

γ) Να ονομάςετε 2 διαφορετικά είδθ ιςτών που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των αγγείων. 

(2μ) 

 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα των ιςτών του γ. ερωτιματοσ; Ποια είναι θ μορφι τουσ; (4μ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μερικζσ ςωματικζσ λειτουργίεσ ρυκμίηονται χάρθ ςτθν ιςότιμθ ςυνεργαςία του Νευρικοφ 

Συςτιματοσ και του Συςτιματοσ των Ενδοκρινών Αδζνων. Σε άλλεσ όμωσ λειτουργίεσ, το 

ζνα από τα δφο ςυςτιματα είναι το κυρίωσ υπεφκυνο. Παραδείγματα τζτοιων λειτουργιών 

είναι α) Η ρφκμιςθ του εφρουσ τθσ κόρθσ του ματιοφ μασ, β) ο κθλαςμόσ και γ) Η διζγερςθ 

για τθν ςυνεχι παραγωγι ςπερματοηωαρίων ςτουσ όρχεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Για ποια από τισ 3 λειτουργίεσ ευκφνεται, κυρίωσ, το Νευρικό Σφςτθμα, για ποια από τισ 

3 λειτουργίεσ ευκφνεται, κυρίωσ, το Σφςτθμα των Ενδοκρινών Αδζνων;  

II. Για ποια από τισ 3 λειτουργίεσ ευκφνονται και τα δφο ςυςτιματα; Πώσ ςυνεργάηονται 

ώςτε θ λειτουργία αυτι να εκτελεςτεί; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνα από τα ςθμαντικότερα τμιματα του κθλυκοφ και του αρςενικοφ αναπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ είναι, αντίςτοιχα, οι ωοκικεσ και οι όρχεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από αυτοφσ; (3μ) 

β) Πότε αυξάνεται  θ ζκκριςθ τθσ ορμόνθσ που παράγουν οι όρχεισ;  Πότε αρχίηει θ ζκκριςθ των 

ορμονών που παράγουν οι ωοκικεσ; (2μ) 

γ) Ποια δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου επθρεάηουν οι όρχεισ; (5μ) 

δ) Για ποιο λόγο αυτοί οι δφο αδζνεσ χαρακτθρίηονται ωσ μεικτοί; (2μ) 

 

ΙΙ. Οι ςκελετικοί μφεσ αποτελοφν τα αυτοτελι όργανα χάρθ ςτα οποία εκτελοφνται οι 

κινιςεισ των οςτών. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ διατάςςονται οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ; (2μ) 

 

β) Σε ποια τμιματά τουσ ςυναντάται ςυνδετικόσ ιςτόσ; (3μ) 

 

γ) Είναι δυνατόν ζνασ ςκελετικόσ μυσ, από μόνοσ του, να είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ 

μιασ κίνθςθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (8μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μερικζσ ςωματικζσ λειτουργίεσ ρυκμίηονται χάρθ ςτθν ιςότιμθ ςυνεργαςία του Νευρικοφ 

Συςτιματοσ και του Συςτιματοσ των Ενδοκρινών Αδζνων. Σε άλλεσ όμωσ λειτουργίεσ, το 

ζνα από τα δφο ςυςτιματα είναι το κυρίωσ υπεφκυνο. Παραδείγματα τζτοιων λειτουργιών 

είναι α) Η ρφκμιςθ του εφρουσ τθσ κόρθσ του ματιοφ μασ, β) ο κθλαςμόσ και γ) Η διζγερςθ 

για τθν ςυνεχι παραγωγι ςπερματοηωαρίων ςτουσ όρχεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Για ποια από τισ 3 λειτουργίεσ ευκφνεται, κυρίωσ, το Νευρικό Σφςτθμα, για ποια από τισ 

3 λειτουργίεσ ευκφνεται, κυρίωσ, το Σφςτθμα των Ενδοκρινών Αδζνων;  

II. Για ποια από τισ 3 λειτουργίεσ ευκφνονται και τα δφο ςυςτιματα; Πώσ ςυνεργάηονται 

ώςτε θ λειτουργία αυτι να εκτελεςτεί; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των αδζνων που ςυνεργάηονται με το πεπτικό ςφςτθμά μασ περιλαμβάνεται το 

πάγκρεασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο είδοσ αδζνων κατατάςςεται το πάγκρεασ και γιατί; (3μ) 

 

β) Ποια άλλθ ορμόνθ εκτόσ από τθν ινςουλίνθ παράγει το πάγκρεασ, τι ρυκμίηουν αυτζσ οι δφο 

ορμόνεσ; (3μ) 

 

γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ινςουλίνθ ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ, να περιγράψετε τον 

τρόπο με τον οποίο δρα ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ. (6μ) 

 

ΙΙ. Με τον όρο «πίεςθ του αίματοσ» αναφερόμαςτε ςτθν πίεςθ που αςκεί το αίμα μασ ςτα 

τοιχώματα των αγγείων, κατά τθν κίνθςι του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πϊσ μεταβάλλεται θ πίεςθ κακϊσ το αίμα κινείται από τισ αρτθρίεσ προσ τισ φλζβεσ; (3μ) 

β) Που οφείλεται θ μεταβολι τθσ πίεςθσ που παρατθρείται ςτισ φλζβεσ; (3μ) 

γ) Η πίεςθ ςτα τριχοειδι αγγεία είναι ελαχιςτοποιθμζνθ. Ποια ωφζλεια αποκομίηει ο 

οργανιςμόσ από αυτό; (4μ) 

δ) Το αίμα προωκείται ςτισ αρτθρίεσ λόγω τθσ ςυςτολισ των κοιλιϊν. Πϊσ επιτυγχάνεται θ 

προϊκθςθ του αίματοσ ςτο εςωτερικό των φλεβϊν; (3μ).  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το νευρικό ςφςτθμα του ανκρώπινου οργανιςμοφ αποτελείται από δφο κφρια τμιματα. 

Παρά το ότι κακζνα από αυτά εκτελεί τθν δικι του λειτουργία, και τα δφο ςυνεργάηονται 

προκειμζνου το νευρικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό του να φζρει ςε πζρασ το βιολογικό ρόλο του.  

 

I. Ποια είναι τα τμιματα αυτά και από ποια όργανα αποτελείται το κακζνα;  

II. Συντάξτε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε πϊσ τα δφο κφρια τμιματα του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ ςυνεργάηονται, ϊςτε το ςφςτθμα αυτό να λειτουργεί ενιαία. 

(12+13μ) 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 62 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Από κάκε τοκετό, ςυνικωσ, προκφπτει ζνα βρζφοσ. Ωςτόςο είναι πικανό να γεννθκοφν 

δφο ι και περιςςότερα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο ςυνικωσ γεννιζται ζνα βρζφοσ ανά τοκετό; (2μ) 

β) Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διδφμων, τα δφο παιδιά ανικουν ςε διαφορετικό φφλο. Πϊσ 

ονομάηονται τα δίδυμα αυτά; Πϊσ προκφπτουν; (4μ) 

γ) Σε άλλεσ περιπτϊςεισ τα δίδυμα ανικουν ςτον ίδιο φφλο και μοιάηουν καταπλθκτικά μεταξφ 

τουσ. Ποιοσ είναι ο πικανόσ λόγοσ για τον οποίο ςυμβαίνει αυτό; Πϊσ ονομάηονται τα δίδυμα 

ςτθν περίπτωςθ αυτι; (4μ) 

δ) Στθν περίπτωςθ τθσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ αυξάνουν οι πικανότθτεσ για τθν φπαρξθ 

πολλαπλϊν κυιςεων. Ποφ οφείλεται αυτό; (2μ) 

 

 
ΙΙ. Οι ςκελετικοί μφεσ προκειμζνου να εκτελζςουν μια κίνθςθ ςυςτζλλονται και 

ςυνεργάηονται κατά ηεφγθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ γαςτζρασ, ποια θ ςθμαςία των προςφφςεων ςτθν εκτζλεςθ των 

κινιςεων;(4μ) 

 

β) Ποιο είναι το είδοσ του ιςτοφ από τον οποίο ςυνίςτανται οι προςφφςεισ; Πϊσ ονομάηεται θ 

πρόςφυςθ του μυόσ ςτο οςτό που είναι ακίνθτο, πϊσ ςτο οςτό που κινείται; (3μ) 

 

γ) Ποιοι μυσ ςυνεργάηονται κατά τθν κάμψθ του πιχθ; Ποιοσ από τουσ μυσ αυτοφσ κατά τθ 

ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ χαρακτθρίηεται κφριοσ, ποιοσ ανταγωνιςτισ;  (6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το νευρικό ςφςτθμα του ανκρώπινου οργανιςμοφ αποτελείται από δφο κφρια τμιματα. 

Παρά το ότι κακζνα από αυτά εκτελεί τθν δικι του λειτουργία, και τα δφο ςυνεργάηονται 

προκειμζνου το νευρικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό του να φζρει ςε πζρασ το βιολογικό ρόλο του.  

 

I. Ποια είναι τα τμιματα αυτά και από ποια όργανα αποτελείται το κακζνα;  

II. Συντάξτε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε πϊσ τα δφο κφρια τμιματα του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ ςυνεργάηονται, ϊςτε το ςφςτθμα αυτό να λειτουργεί ενιαία. 

(12+13μ) 
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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: 
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η αιμοςφαιρίνθ Α είναι θ κφρια πρωτεΐνθ των ερυκρών αιμοςφαιρίων. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια ακριβώσ λειτουργία φζρει ςε πζρασ θ πρωτεΐνθ αυτι; (3μ) 

β) Ποια πακολογικι κατάςταςθ ςτον οργανιςμό μασ, χαρακτθρίηεται ωσ αναιμία. Ποια είναι τα 

ςυμπτώματά τθσ; (3μ) 

γ) Ποιο από τα είδθ αναιμίασ ςχετίηεται με ανεπάρκεια ςιδιρου; Πώσ μπορεί να αποφευχκεί; 

(3μ) 

δ) Ένα άλλο είδοσ αναιμίασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία του εντζρου μασ. Ποια αδυναμία του 

οργανιςμοφ είναι υπεφκυνθ για τθν αναιμία αυτι; Πώσ μπορεί να αποφευχκεί; (3μ) 

 
ΙΙ. Οι αρκρώςεισ μαηί  με τα οςτά αποτελοφν τον ςκελετό μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Τι είναι άρκρωςθ; (3 μόρια) 

β) Ποφ διαφζρουν οι διαρκρώςεισ από τισ ςυναρκρώςεισ, ωσ προσ τθ κζςθ του μαλακότερου 

ιςτοφ που παίρνει μζροσ ςτθν καταςκευι τουσ και ωσ προσ τθν κινθτικότθτά τουσ; Να 

ονομάςετε δφο είδθ κινιςεων που γίνονται ςτισ αρκρώςεισ μασ. (6 μ) 

γ) Να αναφζρετε ζνα αίτιο αρκροπακειών ςε μεγάλεσ θλικίεσ και τισ ςυνζπειεσ τουσ για τον 

άνκρωπο. (4 μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ δίνει ςτουσ μακθτζσ του 4 παραςκευάςματα κυττάρων του ανκρώπου, 

προκειμζνου να τα παρατθριςουν μικροςκοπικά.  

 

 Το παραςκεφαςμα Α περιζχει τριχοφόρα κφτταρα που ζχουν λθφκεί από ζνα 

αιςκθτιριο όργανο.  

 Το παραςκεφαςμα Β ζχει κφτταρα που δεν ζχουν πυρινα και ζχουν αμφίκοιλο 

ςχιμα. 

 Το παραςκεφαςμα Γ ζχει κφτταρα που φζρουν πολυάρικμεσ λάχνεσ και ζχουν λθφκεί 

από το ζντερο. 

 Το παραςκεφαςμα Δ περιζχει ςπερματογόνια. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Από ποιο/α είδθ αιςκθτθρίων οργάνων μποροφν να ζχουν προζλκει τα κφτταρα του 

παραςκευάςματοσ Α; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Β;  

II. Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικουν τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Γ; Από ποιο μζροσ του 

ανκρώπου ζχουν λθφκεί τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Δ; Πόςα χρωμοςώματα 

ζχουν τα κφτταρα από όλα τα παραςκευάςματα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν υγεία του παιδιοφ που πρόκειται να 

γεννθκεί περιλαμβάνονται κλθρονομικοί παράγοντεσ, κακώσ  και ο τρόποσ ηωισ τθσ μθτζρασ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα δφο παραδείγματα κλθρονομικών νοςθμάτων που αφοροφν ςτο αίμα; Ποιο 

είδοσ ςυνδρόμου ςχετίηεται με τθν θλικία τθσ μθτζρασ; (3μ) 

β) Γιατί το κάπνιςμα τθσ εγκφου μπορεί να είναι επιβλαβζσ για τθν υγεία του εμβρφου αλλά και 

του νεογνοφ που κα γεννθκεί; (4μ) 

γ) Γιατί θ διατροφι επθρεάηει τθν υγεία τθσ εγκφου και του παιδιοφ; Ποια προβλιματα μπορεί 

να προκαλζςει ςτθν ζγκυο μια μθ ιςορροπθμζνθ διατροφι; (5μ) 

 
 

ΙΙ. O Νωτιαίοσ Μυελόσ είναι μια λεπτι νευρικι ςτιλθ από νευρικό ιςτό που αποτελεί τμιμα 

του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από που αρχίηει και που καταλιγει θ ςτιλθ αυτι; (4μ) 

β) Ποιεσ περιοχζσ του είναι διογκωμζνεσ; (2μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται το είδοσ τθσ «ουςίασ» που υπάρχει ςτθν κεντρικι περιοχι του; Από τι 

αποτελείται; (3μ) 

δ) Τι είδουσ κζντρα περιζχει ο Νωτιαίοσ Μυελόσ; Πώσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται 

από αυτόν, ποιοσ είναι ο αρικμόσ των ηευγών τουσ(4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ δίνει ςτουσ μακθτζσ του 4 παραςκευάςματα κυττάρων του ανκρώπου, 

προκειμζνου να τα παρατθριςουν μικροςκοπικά.  

 

 Το παραςκεφαςμα Α περιζχει τριχοφόρα κφτταρα που ζχουν λθφκεί από ζνα 

αιςκθτιριο όργανο.  

 Το παραςκεφαςμα Β ζχει κφτταρα που δεν ζχουν πυρινα και ζχουν αμφίκοιλο 

ςχιμα. 

 Το παραςκεφαςμα Γ ζχει κφτταρα που φζρουν πολυάρικμεσ λάχνεσ και ζχουν λθφκεί 

από το ζντερο. 

 Το παραςκεφαςμα Δ περιζχει ςπερματογόνια. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Από ποιο/α είδθ αιςκθτθρίων οργάνων μποροφν να ζχουν προζλκει τα κφτταρα του 

παραςκευάςματοσ Α; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Β;  

II. Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικουν τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Γ; Από ποιο μζροσ του 

ανκρώπου ζχουν λθφκεί τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Δ; Πόςα χρωμοςώματα 

ζχουν τα κφτταρα από όλα τα παραςκευάςματα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα περιλαμβάνει 3 κφρια είδθ αγγείων. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο είδοσ αγγείων μεταφζρει αίμα ςτθν καρδιά, ποιο απομακρφνει το αίμα από τθν 

καρδιά; (2μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα δφο είδθ αγγείων του προθγοφμενου ερωτιματοσ ωσ προσ: τον αρικμό 

τουσ, το αν εμφανίηουν ι όχι ςφυγμό, το αν διακζτουν ι όχι βαλβίδεσ, το πάχοσ του 

τοιχώματόσ τουσ, το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τουσ, τθν τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ 

ςτο εςωτερικό τουσ. (6μ) 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ αγγείων παρεμβάλλεται μεταξφ των άλλων δφο. Τι ιςχφει με 

τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών διευκολφνεται 

από τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτο εςωτερικό τουσ; (4μ) 

 
ΙΙ. Ο μυελόσ περιλαμβάνεται μεταξφ των ιςτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οςτϊν 

μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποια κατθγορία ιςτών ανικει ο μυελόσ; (2μ) 

 

β) Ποιεσ είναι οι δφο διαφορετικζσ μορφζσ με τισ οποίεσ ςυναντάται ςτα οςτά; Ποια από αυτζσ 

είναι υπεφκυνθ για τθν αιμοποίθςθ; (3μ) 

 

γ) Πώσ κατανζμεται θ μορφι του μυελοφ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν αιμοποίθςθ ςτον 

ςκελετό του νεογνοφ;  (2μ) 

 

δ) Ποια μεταβολι ςυμβαίνει ςτο μυελό από τθν παιδικι θλικία και φςτερα, ώςτε ςε μερικά 

τμιματα του ςκελετοφ μασ να ςταματά θ αιμοποίθςθ; Να αναφζρετε 3 οςτά ςτα οποία θ 

αιμοποίθςθ ςυνεχίηεται και μετά το 20ο ζτοσ τθσ θλικίασ μασ. (6μ) 

 
ΘΕΜΑ Δ: 

Οι πάςχοντεσ από ςοβαρζσ μορφζσ αλλεργίασ ι από άςκμα χρειάηεται να λαμβάνουν 

αδρεναλίνθ ι κορτιηόνθ. Δεδομζνου ότι θ αδρεναλίνθ ανικει ςτισ αμίνεσ, ενϊ θ κορτιηόνθ 

ανικει ςτισ ςτεροειδείσ ορμόνεσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγιςετε 

ςυνοπτικά: 

 

I. Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ με τουσ οποίουσ ςυνδζεται κάκε μια από τισ ορμόνεσ 

αυτζσ, ώςτε οι ορμόνεσ να δρουν  ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ και 
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II.  Για ποιο λόγο ςτα ςοβαρά περιςτατικά αλλεργίασ που απαιτοφν άμεςθ αντιμετώπιςθ, 

οι γιατροί χορθγοφν ςτον αςκενι αδρεναλίνθ και όχι κορτιηόνθ. (12+13μ) 
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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.  
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτο ςυνδυαςμό τθσ μείωςθσ και τθσ γονιμοποίθςθσ το ηυγωτό, από το οποίο 

προκφπτει ο νζοσ άνκρωποσ ζχει τον ςωςτό, για το είδοσ μασ,  αρικμό των 46 

χρωμοςωμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα και τθσ γυναίκασ γίνεται θ 

μείωςθ; Σε ποιο τμιμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμβαίνει θ 

γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Τι ακριβϊσ κάνει θ μείωςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του ανκρϊπου, 

ςωςτόσ ο αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

γ) Τι ακριβϊσ κάνει θ γονιμοποίθςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του 

ανκρϊπου, ο ςωςτόσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

δ) Σε ποια πακολογικι κατάςταςθ μπορεί να οδθγιςει θ ανεπάρκεια παραγωγισ ωαρίων; Πϊσ 

μπορεί γενικά να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ αυτι; (3μ) 

 

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτθμα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρκρώςεισ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ) 

 

β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία 

κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ 

άρκρωςθσ; (3μ) 

 

γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η μθνιγγίτιδα αποτελεί ςοβαρό νόςθμα που μπορεί να προκλθκεί από ζνα βακτιριο 

(μθνιγγιτιδόκοκκοσ) και το οποίο πλιττει το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμά του ανκρώπου. Οι 

γιατροί προκειμζνου να διαπιςτώςουν τθν φπαρξθ του βακτθρίου κάνουν καλλιζργεια 

δείγματοσ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ που λαμβάνουν με παρακζντθςθ από τθν ςπονδυλικι 

ςτιλθ του αςκενοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Πϊσ ονομάηεται ο χϊροσ ςτον οποίο κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, από τον 

οποίο αντλικθκε το δείγμα; Ποφ αλλοφ κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ςτο 

νωτιαίο μυελό, εκτόσ από τον  χϊρο αυτόν; 

II. Για ποιο λόγο το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγροφ από τον χϊρο αυτό, είναι ικανό να 

αποκαλφψει, (μετά από καλλιζργεια), αν ο εγκζφαλοσ, που βρίςκεται ψθλότερα, ζχει 

μολυνκεί από μθνιγγιτιδόκοκκο; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι μφεσ μποροφν να διακρικοφν με βάςθ δφο κριτιρια: Το αν οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ φζρουν 

γραμμώςεισ και το αν θ ςφςπαςι τουσ ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ ι όχι. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ μυϊν ζχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμϊςεισ; (4μ) 

 

β) Ποια είδθ μυϊν ςυςπϊνται ανεξάρτθτα από τθ κζλθςι μασ; (4μ)  

 

γ) Ποια είδθ μυϊν ζχουν μυϊκζσ ίνεσ με κυλινδρικό ςχιμα; Ποιο είδοσ μυϊν ζχει μυϊκζσ ίνεσ με 

ατρακτοειδζσ ςχιμα; Να αναφζρετε ζνα μζροσ του ςϊματόσ μασ ςτο οποίο ςυναντϊνται μφεσ 

με ατρακτοειδείσ μυϊκζσ ίνεσ; (4μ) 

 

 

ΙΙ. Ο αρςενικόσ αναπαραγωγικόσ γαμζτθσ είναι το ςπερματοηωάριο. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Πϊσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα του άνδρα; Πόςα χρωμοςϊματα 

περιζχουν; (2μ) 

β) Από ποια κφτταρα και με ποιο είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ προζρχονται οι ςπερματίδεσ; 

Πόςα χρωμοςϊματα ζχουν; (3μ) 

γ) Ποιεσ μεταβολζσ γίνονται ςτισ ςπερματίδεσ ϊςτε να προκφψουν τα ςπερματοηωάρια; (2μ) 

δ) Από ποια τμιματα αποτελείται το ςπερματοηωάριο; Πϊσ κακζνα από αυτά ςυμβάλει ςτθ 

διαδικαςία τθσ γονιμοποίθςθσ και τθσ δθμιουργίασ του ηυγωτοφ; (6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η μθνιγγίτιδα αποτελεί ςοβαρό νόςθμα που μπορεί να προκλθκεί από ζνα βακτιριο 

(μθνιγγιτιδόκοκκοσ) και το οποίο πλιττει το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμά του ανκρώπου. Οι 

γιατροί προκειμζνου να διαπιςτώςουν τθν φπαρξθ του βακτθρίου κάνουν καλλιζργεια 

δείγματοσ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ που λαμβάνουν με παρακζντθςθ από τθν ςπονδυλικι 

ςτιλθ του αςκενοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πϊσ ονομάηεται ο χϊροσ ςτον οποίο κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, από τον 

οποίο αντλικθκε το δείγμα; Ποφ αλλοφ κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ςτο 

νωτιαίο μυελό, εκτόσ από τον  χϊρο αυτόν; 
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II. Για ποιο λόγο το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγροφ από τον χϊρο αυτό, είναι ικανό να 

αποκαλφψει, (μετά από καλλιζργεια), αν ο εγκζφαλοσ, που βρίςκεται ψθλότερα, ζχει 

μολυνκεί από μθνιγγιτιδόκοκκο; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά των 

κρεπτικϊν ουςιϊν ςτουσ ιςτοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι τα 3 τμιματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό ςφςτθμα; (3μ) 

β) Ποιο είναι το κφριο όργανο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; Ποφ βρίςκεται, τι ςχιμα ζχει; 

Ποιο είναι το κφριο είδοσ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται το όργανο αυτό;  (4μ) 

γ) Ποια άλλθ λειτουργία φζρει ςε πζρασ το κυκλοφορικό ςφςτθμα πζραν αυτισ που 

αναφζρεται ςτθν εκφώνθςθ; Με ποιο ςφςτθμα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα; Πώσ ονομάηεται το υγρό που κυκλοφορεί ςτο ςφςτθμα αυτό; (3μ) 

δ) Να αναφζρετε το αζριο που το κυκλοφορικό ςφςτθμα μεταφζρει από τουσ ιςτοφσ ςτουσ 

πνεφμονεσ. Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που μεταφζρουν το αζριο αυτό; (2μ) 

 

ΙΙ. Το Στζλεχοσ του Εγκεφάλου αποτελεί το τμιμα του που ςυνδζει τα εγκεφαλικά 

θμιςφαίρια με το Νωτιαίο Μυελό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α)  Από ποια επί μζρουσ τμιματα αποτελείται το ςτζλεχοσ του εγκεφάλου; (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα αυτά διοχετεφει τισ νευρικζσ ώςεισ από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ 

ςτισ κατάλλθλεσ περιοχζσ του φλοιοφ, προκειμζνου να αναλυκοφν; (1μ) 

γ) Ποιο από τα τμιματά του ςυνδζει λειτουργικά το Νευρικό Σφςτθμα με το ςφςτθμα των 

ενδοκρινών αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί να παίηει αυτό το ρόλο; (3μ) 

δ) Ποιο από τα τμιματά του ζχει παρόμοια δομι με αυτιν του Νωτιαίου Μυελοφ; Ποιεσ 

λειτουργίεσ ελζγχει το τμιμα αυτό; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ διακζτει μια μεγάλθ ποικιλία αιςκθτθρίων οργάνων και 

υποδοχζων που εντοπίηονται ςε διαφορετικά ςθμεία του. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο 

ςτο οποίο: 

 

I. Να αναφζρετε τα 4 διαφορετικά είδθ  υποδοχζων που υπάρχουν ςτα διάφορα είδθ 

αιςκθτθρίων οργάνων και  

II. Να εξθγιςετε ποιο είναι το όφελοσ που ζχει ο οργανιςμόσ μασ, από το γεγονόσ ότι 

διακζτει μια μεγάλθ ποικιλία αιςκθτθρίων οργάνων και υποδοχζων; (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η ικανότητα να διατηροφμε την ιςορροπία μασ οφείλεται ςτην φπαρξη των ακουςτικών 

ακρολοφιών και των ακουςτικών κηλίδων που βρίςκονται ςτο αυτί μασ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α)  Από τι αποτελείται  μια ακουςτικι κθλίδα; (3μ) 

β) Από τι αποτελείται  μια ακουςτικι ακρολοφία; (3μ) 

γ) Τι ςυμβαίνει ςτισ ακουςτικζσ κθλίδεσ ώςτε να παράγουν νευρικζσ ώςεισ, όποτε κάμπτουμε 

το κεφάλι μασ; (3μ) 

δ) Τι ςυμβαίνει ςτισ ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ώςτε να παράγουν νευρικζσ ώςεισ, όποτε 

περιςτρζφουμε το κεφάλι μασ; (3μ) 

 

ΙΙ. Ο μυϊκόσ ιςτόσ, διακρίνεται ςε ςκελετικό, λείο και καρδιακό μυ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α)  Σε ποια μζρθ του ςώματόσ μασ ςυναντάμε το  κάκε είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ; (4μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα κφτταρα των διαφορετικών ειδών μυϊκών ιςτών αναφορικά με τθ μορφι 

τουσ.(6μ) 

γ) Να ςυγκρίνετε τα διάφορα είδθ μυϊκοφ ιςτοφ, αναφορικά με τον αν θ ςφςπαςι τουσ 

υπακοφει ι όχι ςτθ κζλθςι μασ.(3μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μετά από κάποιο τραυματιςμό ή λόγω κάποιασ πάθηςησ των αγγείων είναι δυνατόσ ο 

ςχηματιςμόσ θρόμβου ςτο αίμα. Αν και η δημιουργία θρόμβου γενικά λειτουργεί θετικά για 

τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο θρόμβοσ να παραςυρθεί από την κυκλοφορία του 

αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτην υγεία του ανθρώπου.   

 

I. Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ 

για τον οργανιςμό;  

 

II. Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία 

προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι 

του με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα 

βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν 

ενζταςςε ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα νευρικά κφτταρα αποτελοφν τισ δομικζσ και λειτουργικζσ μονάδεσ του Νευρικοφ 

Συςτήματοσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

α) Ποια είναι θ βαςικι ιδιότθτα των νευρικών κυττάρων; (3μ) 

β) Από ποια τμιματα αποτελείται ζνα νευρικό κφτταρο; Ποιο από τα τμιματα αυτά περιζχει 

τον πυρινα του κυττάρου; (3μ) 

γ) Σε ποια είδθ διακρίνονται τα τμιματα του νευρικοφ κυττάρου που δεν περιζχουν πυρινα;  

(3μ) 

δ) Πώσ διαφζρουν τα τμιματα του κυττάρου του ερωτιματοσ γ. αναφορικά με τθ μορφι και το 

μικοσ τουσ; Ποιο καταλιγει ςε τελικά κομβία;  (3μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτημα τησ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και ορμόνεσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ; (5μ) 

 

β) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που φιλοξενεί το 

ζμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πώσ ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που το καλφπτει 

εςωτερικά; (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ ορμονών παράγονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ τθσ γυναίκασ; Ποιο από 

αυτά, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου; Ποια είναι αυτά; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μετά από κάποιο τραυματιςμό ή λόγω κάποιασ πάθηςησ των αγγείων είναι δυνατόσ ο 

ςχηματιςμόσ θρόμβου ςτο αίμα. Αν και η δημιουργία θρόμβου γενικά λειτουργεί θετικά για 

τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο θρόμβοσ να παραςυρθεί από την κυκλοφορία του 

αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτην υγεία του ανθρώπου.   

 

I. Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ 

για τον οργανιςμό;  

 

II. Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία 

προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι 

του με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα 
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βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν 

ενζταςςε ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα οιςτρογόνα και θ τεςτοςτερόνθ ανικουν ςτθν κατθγορία των ςτεροειδϊν ορμονϊν και 

παράγονται από αδζνεσ που επθρεάηουν βαςικζσ βιολογικζσ λειτουργίεσ μασ, κακϊσ και τθν 

εμφάνιςι μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ εξθγείται το γεγονόσ ότι μποροφν να ειςζρχονται με ευκολία ςτο εςωτερικό των 

κυττάρων «ςτόχων» τουσ; (3μ) 

β) Από ποιο είδοσ αδζνων εκκρίνεται κάκε μια από τισ ςυγκεκριμζνεσ ορμόνεσ; Ποιο άλλο 

προϊόν, που δεν είναι ορμόνθ, εκκρίνει κακζνασ τουσ; (4μ) 

γ) Ποια από τα προϊόντα που εκκρίνουν οι δφο αδζνεσ του ερωτιματοσ β. απελευκερώνονται 

ςτο αίμα και ποιο ςτο εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κάποια κοιλότθτά του; (3μ) 

δ) Να παρακζςετε από ζνα παράδειγμα που να αποδεικνφει ότι οι δφο ορμόνεσ τθσ 

εκφώνθςθσ επθρεάηουν τθν εμφάνιςι μασ. (2μ) 

 

 

ΙΙ. Οι ςκελετικοί μφεσ αποτελοφν τα αυτοτελι όργανα χάρθ ςτα οποία εκτελοφνται οι 

κινιςεισ των οςτϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ διατάςςονται οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ; (2μ) 

 

β) Σε ποια τμιματά τουσ ςυναντάται ςυνδετικόσ ιςτόσ; (3μ) 

 

γ) Είναι δυνατόν ζνασ ςκελετικόσ μυσ, από μόνοσ του, να είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ 

μιασ κίνθςθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (8μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε μια επίςκεψθ μιασ ομάδασ μακθτϊν ςε ζνα βιολογικό εργαςτιριο ο βιολόγοσ τοφσ 

παρουςίαςε ζναν δοκιμαςτικό ςωλινα που περιείχε αίμα το οποίο είχε αφεκεί να θρεμιςει 

για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Στο πάνω τμιμα του ςωλινα αιωρείτο ζνα κιτρινωπό υγρό, 

ςτο μεςαίο τμιματα του, υπιρχε μια λευκι ηϊνθ, ενϊ ςτον πυκμζνα του ςωλινα είχε 

κατακακίςει ζνα κοκκινωπό ίηθμα.  

 

I. Σε ποιο από τα τμιματα αυτά υπάρχει θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ; Σε ποιο/α 

από τα τμιματα αυτά υπάρχουν κφτταρα του αίματοσ;  

II. Σε ποιο από τα τμιματα του ςωλινα, κυρίωσ, κα ςυναντιςουμε δεςμευμζνο οξυγόνο; 

Ποιο τμιμα πρζπει να πάρουμε αν κζλουμε να απομονώςουμε μακροφάγα. Ποιο 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 82 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



τμιμα κα πρζπει να πάρουμε αν κζλουμε να μελετιςουμε τθν αλβουμίνθ; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ για κάκε περίπτωςθ. (12+13μ) 
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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.  
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ιςτοί μασ, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ διακρίνονται ςε διαφορετικά είδθ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποιο από τα κφρια είδθ ιςτών διακρίνεται για τθν άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία του; Ποιεσ 

είναι οι λειτουργίεσ που επιτελεί; (4μ) 

 

β) Σε ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνεται το είδοσ του ιςτοφ που απαντιςατε ςτο α. 

ερώτθμα;  Σε ποια από αυτζσ ανικει το αίμα;  (4μ)  

 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθ ςτενι ςφνδεςθ των κυττάρων του. 

Πώσ ονομάηεται ο ιςτόσ αυτόσ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; (4μ) 

 

 

ΙΙ. Οι διαρκρϊςεισ είναι τα είδθ των αρκρϊςεων που επιτρζπουν ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα κφρια μζρθ που τισ αποτελοφν; (3μ) 

 

β) Σε ποιο από τα μζρθ του α. ερωτιματοσ υπάρχει χόνδροσ; Πώσ ονομάηεται; (2μ) 

 

γ) Σε ποιο από τα μζρθ του α. ερωτιματοσ υπάρχει υγρό; Πώσ ονομάηεται; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; (4μ)  

 

δ) Πώσ ονομάηεται το επικουρικό μζροσ τθσ διάρκρωςθσ που είναι καταςκευαςμζνο από 

πλάκεσ χόνδρινου ιςτοφ; Ποια είναι θ ςθμαςία του; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

To ωάριο  είναι περιςςότερο από 4.000 φορζσ μεγαλφτερο από το ςπερματοηωάριο κακϊσ 

ζχει ςυςςωρεφςει μεγάλθ ποςότθτα κρεπτικϊν ουςιϊν. Αντικζτωσ το μικρότερο 

ςπερματοηωάριο φζρει μαςτιγιοουρά και πολυάρικμα μιτοχόνδρια. Να γράψετε ζνα μικρό 

κείμενο ςτο οποίο:  

 

I. Να περιγράφετε τθ διαδρομι που ακολουκεί το ςπερματοηωάριο ςτο αναπαραγωγικό 

ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, από τθ ςτιγμι κατά τθν οποία κα απελευκερωκεί από τον 

άνδρα, μζχρι να ςυναντιςει το ωάριο. 

II. Να εξθγείτε πώσ οι διαφορζσ των δφο γαμετών που αναφζρκθκαν ςτθν εκφώνθςθ 

διευκολφνουν τθν «ςυνάντθςθ» τουσ, ώςτε να γίνει θ γονιμοποίθςθ, κακώσ και τθ 

δυνατότθτα τθσ ανάπτυξθσ από το ηυγωτό ενόσ υγιοφσ εμβρφου. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι μακριοί ςκελετικοί μφεσ περιλαμβάνονται ςτουσ μυσ που κινοφν τα οςτά ςτισ 

αρκρϊςεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο είναι γενικώσ το ςχιμα τουσ, από ποια τμιματα αποτελοφνται; (4μ) 

 

β) Ποιο είδοσ μυϊκών ινών ςυμμετζχει ςτθν καταςκευι τουσ; Ποιο είδοσ ιςτοφ περιβάλλει τισ 

δεςμίδεσ που ςχθματίηουν αυτζσ οι μυϊκζσ ίνεσ; (4μ) 

 

γ) Να αναφζρετε τα άλλα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι ςκελετικοί μφεσ ανάλογα με τθ 

μορφολογία τουσ, παρακζτοντασ ζνα παράδειγμα για το κακζνα. (4μ).  

 

ΙΙ. Το Νευρικό Σφςτθμα ςυνεργάηεται με το Σφςτθμα των Ενδοκρινϊν Αδζνων  για τθ 

ρφκμιςθ και τον ζλεγχο των λειτουργιϊν του οργανιςμοφ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποιο είναι το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ με το Σφςτθμα των Ενδοκρινών Αδζνων; Ποιον αδζνα ελζγχει το τμιμα 

αυτό; (4μ) 

β) Ο αδζνασ του προθγοφμενου ερωτιματοσ παράγει τθν ορμόνθ προλακτίνθ. Ποιοσ είναι ο 

βιολογικόσ ρόλοσ τθσ προλακτίνθσ; Με ποια άλλθ ορμόνθ ςυνεργάηεται θ προλακτίνθ ώςτε να 

διεκπεραιώνεται θ κοινι λειτουργία ςτθν οποία μετζχουν; (5μ) 

γ) Η ορμόνθ με τθν οποία ςυνεργάηεται θ προλακτίνθ, ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ. Με 

βάςθ τθν πλθροφορία αυτι, ςε ποιο ςυμπζραςμα οδθγείςτε αναφορικά με το αν ειςζρχεται ι 

όχι ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ και ςε ςχζςθ με τον χρόνο που χρειάηεται ώςτε να δράςει; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το αίμα τριϊν υποψιφιων αιμοδοτϊν εξετάςτθκε ςε αιματολογικό εργαςτιριο. Τα 

αποτελζςματα των  αιματολογικϊν τουσ αναλφςεων ιταν τα ακόλουκα, όπωσ φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 Ερυκρά 

αιμοςφαίρια 

(εκατ./ mm3 

αίματοσ) 

Λευκά 

αιμοςφαίρια 

(Αρ.κυττάρων/ 

mm3 αίματοσ) 

Αιμοπετάλια   

/mm3 

αίματοσ 

Αιμοςφαιρίνθ 

g/100 ml  

αίματοσ 

Ομάδα 

αίματοσ 
Λοιπά ςτοιχεία 
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I. Ποιο άτομο παρουςιάηει μια αιματολογικι εικόνα, που τον κάνει  καταλλθλότερο δότθ 

αίματοσ, ςε ςχζςθ με τα άλλα; Σε ποιο άτομο κα ςυςτινατε να βελτιώςει τθ διατροφι του; 

Ποιο άτομο, πικανότατα, ζχει προςβλθκεί από κάποιο μικρόβιο; Να αιτιολογθκοφν οι 

απαντιςεισ ςασ. 

II. Το άτομο που ζχει τθν καταλλθλότερθ αιματολογικι εικόνα για να αξιοποιθκεί ωσ 

αιμοδότθσ, κα μποροφςε να δώςει αίμα ςε κάποιον που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; Αν 

ναι ςε ποιεσ πρόςκετεσ εξετάςεισ κα ζπρεπε να υποβλθκεί το αίμα του; Να αιτιολογθκοφν 

οι απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 

 

Νίκοσ 5,6 8.000 350.000 11 0 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

με φυςιολογικό ςχιμα, 

αλλά ανοικτό κόκκινο 

χρϊμα. Ο   Νίκοσ 

αιςκανόταν κοφραςθ 

και ατονία. 

Ελζνθ 4,7 6.000 300.000 14 Β 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχιματοσ, και με 

χαρακτθριςτικό κόκκινο 

χρϊμα. 

Μαρί

α 
5 17.000 280.000 14,5 ΑΒ 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχιματοσ και με 

χαρακτθριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

O φυςιολογικόσ αριθμόσ ερυθρών αιμοςφαιρίων ςτον άνθρωπο είναι 4,5-6 εκατ.κφτταρα/mm3 αίματοσ. 

Η φυςιολογική τιμή τησ περιεχόμενησ  αιμοςφαιρίνησ  είναι ςτουσ ενήλικεσ 12-16 g/100ml αίματοσ. 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα των ιςτών περιβάλλονται από μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

α)   Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ των πρωτεϊνικϊν ινιδίων που υπάρχουν ςτθ μεςοκυττάρια 

ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ; (4μ) 

 

β) Ποια χαρακτθριςτικά προςδίδει ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ κακζνα από 

τα είδθ πρωτεϊνικϊν ινιδίων που περιζχει; (4μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηεται θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ. Να ονομάςετε 4 διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ πρωτεϊνϊν που περιζχει. (4μ) 

 

ΙΙ. Στον οφθαλμικό βολβό μασ υπάρχουν τροποποιημένα νευρικά κφτταρα που μποροφν να 

ανιχνεφουν τη φωτεινή ακτινοβολία καθώσ περιέχουν φωτοευαίςθητεσ χρωςτικέσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιο χιτϊνα του ματιοφ βρίςκονται τα κφτταρα αυτά; Ποφ βρίςκεται ο χιτϊνασ αυτόσ ςε 

ςχζςθ με τουσ άλλουσ χιτϊνεσ του οφκαλμικοφ βολβοφ; (4μ) 

β) Πϊσ ονομάηονται οι απολιξεισ των κυττάρων που βρίςκονται ςτο χιτϊνα του α. 

ερωτιματοσ; Ποιεσ από αυτζσ είναι περιςςότερεσ, ποφ εντοπίηονται; (5μ) 

γ) Πϊσ ονομάηεται θ δομι που βρίςκεται ςτο κζντρο του χιτϊνα του α. ερωτιματοσ;  Ποιο 

είδοσ απολιξεων εντοπίηεται, κυρίωσ, ςε αυτιν; (2μ) 

δ) Πϊσ ονομάηεται το νεφρο που μεταβιβάηει τισ νευρικζσ ϊςεισ από τα φωτοχποδεκτικά 

κφτταρα ςτον εγκζφαλό μασ; Πϊσ ονομάηεται το άνοιγμα μζςω του οποίου το νεφρο αυτό 

εξζρχεται από τον οφκαλμικό βολβό μασ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

I. Να αναφζρετε τισ ονομαςίεσ των δφο ςυςτθμάτων, τισ ονομαςίεσ των «μθνυμάτων» και 
των μζςων που χρθςιμοποιεί το κακζνα από αυτά, προκειμζνου να μεταβιβάςει τα 
«μθνφματά» του. 

II. Λαμβάνοντασ υπόψθ τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δρουν τα ςυςτιματα αυτά, 

να εξθγιςετε ςυνοπτικά το πλεονζκτθμα που εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ ζχοντασ 

και τα δφο, και όχι το ζνα μόνο από αυτά. (Στθν εξιγθςι ςασ μπορείτε να 

ςυμπεριλάβετε ζνα παράδειγμα που να δείχνει γιατί το ζνα ςφςτθμα είναι κατάλλθλο 

για τθ ρφκμιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, για τθν οποία δεν είναι το άλλο) 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρη ςτην αίςθηςη του πόνου ο ανθρϊπινοσ οργανιςμόσ πληροφορείται για τα 

ερεθίςματα που μποροφν να τον βλάψουν, όπωσ και για ενδεχόμενεσ δυςλειτουργίεσ και 

νοςήματα.  Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι και ποφ κατανζμονται οι υποδοχείσ του πόνου; (3μ) 

β) Από ποιου είδουσ ερεκίςματα διεγείρονται οι υποδοχείσ του πόνου και ςε ποιεσ 

περιπτϊςεισ; (4μ) 

γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ πόνου; Ποφ διαφζρουν μεταξφ τουσ, ωσ προσ τθν ζνταςθ, τθ 

διάρκεια και τον εντοπιςμό τουσ; (5μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των μυϊν περιλαμβάνονται μφεσ των οποίων η ςφςπαςη δεν ελζγχεται από τη 

θζληςή μασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Από ποια είδθ μυϊκϊν ιςτϊν αποτελοφνται οι μφεσ αυτοί; (2μ) 

 

β) Ποια είναι θ μορφι των μυϊκϊν ινϊν κακενόσ από τα είδθ των ιςτϊν του α. ερωτιματοσ; 

(4μ) 

 

γ) Σε ποια τμιματα του ςϊματόσ μασ, βρίςκονται οι ιςτοί του ερωτιματοσ α; (3μ) 

 

δ) Να αναφζρετε δφο μυσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ και οι 

οποίοι βρίςκονται ςτο μάτι μασ(4μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο ςυντονιςμόσ και η ρφθμιςη των λειτουργιϊν του ανθρϊπινου οργανιςμοφ  γίνεται χάρη 

ςτην φπαρξη δφο διαφορετικϊν ςυςτημάτων οργάνων.  

 

I. Να αναφζρετε τισ ονομαςίεσ των δφο ςυςτθμάτων, τισ ονομαςίεσ των «μθνυμάτων» και 
των μζςων που χρθςιμοποιεί το κακζνα από αυτά, προκειμζνου να μεταβιβάςει τα 
«μθνφματά» του. 

II. Λαμβάνοντασ υπόψθ τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δρουν τα ςυςτιματα αυτά, 

να εξθγιςετε ςυνοπτικά το πλεονζκτθμα που εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ ζχοντασ 

και τα δφο, και όχι το ζνα μόνο από αυτά. (Στθν εξιγθςι ςασ μπορείτε να 

ςυμπεριλάβετε ζνα παράδειγμα που να δείχνει γιατί το ζνα ςφςτθμα είναι κατάλλθλο 

για τθ ρφκμιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, για τθν οποία δεν είναι το άλλο) 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο επικθλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα που ζχουν διάφορεσ μορφζσ και επιτελοφν 
διάφορεσ λειτουργίεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
 
α) Σε ποια τμιματα του οργανιςμοφ μασ τα επικθλιακά κφτταρα είναι πεπλατυςμζνα; (2μ) 

β) Ποια μορφολογικά χαρακτθριςτικά ζχουν τα κφτταρα του κροςςωτοφ επικθλιακοφ ιςτοφ;  

Ποιεσ λειτουργίεσ φζρουν ςε πζρασ, εξαιτίασ αυτών των χαρακτθριςτικών τουσ; (6μ) 

γ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα του επικθλιακοφ ιςτοφ που ςυνιςτοφν 

αδζνεσ; Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από ζνα μόνο κφτταρο και ζνα 

παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από πολλά κφτταρα. (4μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, εκτόσ από τθν παραγωγι των κθλυκών 

γαμετών, γίνεται και θ γονιμοποίθςι τουσ, όπωσ και θ ανάπτυξθ του εμβρφου. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 α) Σε ποιο τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ; Πώσ 

ονομάηονται οι γαμζτεσ αυτοί; (2μ) 

β) Σε ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ γονιμοποίθςθ 

του κθλυκοφ γαμζτθ από το ςπερματοηωάριο; Από ποφ ξεκινοφν και ποφ καταλιγουν τα 

τμιματα αυτά; (3μ)  

γ) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα κφτταρα από τα οποία προζρχονται οι κθλυκοί γαμζτεσ; Με 

ποιο είδοσ διαίρεςθσ πολλαπλαςιάηονται και ςε ποιο ςτάδιο τθσ ηωισ; (3μ) 

δ) Τι είναι θ γονιμοποίθςθ; Πώσ γίνεται; Τι είδουσ αλλαγζσ προκαλεί θ γονιμοποίθςθ ςτο 

κθλυκό γαμζτθ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα ςυςτιματα του ανκρώπινου οργανιςμοφ δεν λειτουργοφν ανεξάρτθτα το ζνα από το 

άλλο, αλλά αντικζτωσ ςυνεργαηόμενα το ζνα με το άλλο. Να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο 

ςτο οποίο να περιγράφετε μια τουλάχιςτον λειτουργία που είναι αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ: 

 

I. Μυϊκοφ και ερειςτικοφ ςυςτιματοσ, εξθγώντασ ποια είναι θ ςυμβολι κακενόσ από τα 

ςυςτιματα αυτά, ςτθ λειτουργία που επιλζξατε.  

II. Νευρικοφ ςυςτιματοσ και  ςυςτιματοσ ενδοκρινών αδζνων, εξθγώντασ ποια είναι θ 

ςυμβολι κακενόσ από τα ςυςτιματα αυτά, ςτθ λειτουργία που επιλζξατε. (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στουσ μυϊκοφσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ μασ υπάρχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμώςεισ. 
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
 

α) Σε ποιζσ κατθγορίεσ μυών ςυναντώνται; (2μ) 

 

β) Ποιοι από τουσ μυσ του ερωτιματοσ α. ςυςπώνται με τθ κζλθςι μασ; Ποιοι χωρίσ τθ κζλθςι 

μασ; (2μ) 

 

γ) Οι μυϊκζσ ίνεσ των μυών που ςυςπώνται με τθ κζλθςι μασ ςυναντώνται ςε ομάδεσ. Πώσ 

ονομάηονται οι ομάδεσ αυτζσ; Τι τισ περιβάλλει; (4μ) 

 

δ) Ο τρικζφαλοσ βραχιόνιοσ ςε ποια από τισ κατθγορίεσ μυών του ερωτιματοσ α. ανικει; Πώσ 

ονομάηεται το κεντρικό τμιμα του, πώσ τα άκρα του; (4μ). 

 

 

ΙΙ. Οι διαρκρώςεισ είναι είδοσ αρκρώςεων που επιτρζπουν ςχετικά μεγάλθ κινθτικότθτα. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποφ βρίςκεται ο μαλακότεροσ ιςτόσ που ςυμμετζχει ςτθν καταςκευι τουσ; (3μ) 

 

β) Σε ποια από τα τμιματα των διαρκρώςεων υπάρχει χόνδροσ; Ποια από αυτά είναι κφρια, 

ποια επικουρικά; (6μ) 

 

γ) Σε ποιο από τα τμιματα μιασ διάρκρωςθσ υπάρχει αρκρικό υγρό; Ποια είναι θ ςθμαςία του 

υγροφ αυτοφ;  (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν για κάποιο λόγο φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τθν 

παρεγκεφαλίδα, ο άνκρωποσ αντιμετωπίηει προβλιματα, αλλά ςυνικωσ δεν πεκαίνει. Αν 

αντικζτωσ φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τον προμικθ, τότε ο 

άνκρωποσ πεκαίνει. 

 

I. Ποια προβλιματα ενδζχεται να αντιμετωπίςει ο άνκρωποσ ςτον οποίο ζφραξε το 
αιμοφόρο αγγείο που εφοδιάηει τθν παρεγκεφαλίδα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 
ςασ. 

II. Για ποιουσ λόγουσ ζνα φράξιμο αγγείου που εφοδιάηει με αίμα τον προμικθ, προκαλεί 

κάνατο ςτον άνκρωπο. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

α) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ) 

β) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ εξωκρινείσ αδζνεσ ; (4μ) 

γ) Ποιοι από τουσ αδζνεσ τθσ εκφώνθςθσ είναι μεικτοί; Για ποιο λόγο χαρακτθρίηεται ζτςι; (4μ) 

 

ΙΙ. Τα όργανα αποτελοφνται από διαφορετικοφσ ιςτοφσ, ωςτόςο ζνασ από αυτοφσ είναι ο 

κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία κάκε οργάνου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Να αναφζρετε δφο ιςτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του δικζφαλου βραχιόνιου 

μυόσ (4μ) 

 

β) Ποιοσ από τουσ ιςτοφσ που αναφζρατε ςτο α. ερώτθμα είναι ο κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθ 

λειτουργία του μυόσ αυτοφ; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρά του; (4μ) 

 

γ) Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι μορφι των κυττάρων του ιςτοφ του β. ερωτιματοσ, ποια θ 

ιδιαίτερθ ικανότθτά τουσ; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν για κάποιο λόγο φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τθν 

παρεγκεφαλίδα, ο άνκρωποσ αντιμετωπίηει προβλιματα, αλλά ςυνικωσ δεν πεκαίνει. Αν 

αντικζτωσ φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τον προμικθ, τότε ο 

άνκρωποσ πεκαίνει. 

 

I. Ποια προβλιματα ενδζχεται να αντιμετωπίςει ο άνκρωποσ ςτον οποίο ζφραξε το 
αιμοφόρο αγγείο που εφοδιάηει τθν παρεγκεφαλίδα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 
ςασ. 

II. Για ποιουσ λόγουσ ζνα φράξιμο αγγείου που εφοδιάηει με αίμα τον προμικθ, προκαλεί 

κάνατο ςτον άνκρωπο. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ των Αιςκθτθρίων Οργάνων ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ ειδικών 
κυττάρων-υποδοχζων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  
 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αιςκθτθρίων υποδοχζων που διακζτουμε, ανάλογα με τον 

τφπο του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

β) Οι  υποδοχείσ που υπάρχουν ςτο εςωτερικό των αιμοφόρων αγγείων μασ, ποιων ουςιών τθ 

μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Μερικοί από τουσ υποδοχείσ βρίςκονται ωσ ανεξάρτθτα κφτταρα ςτο ςώμα μασ, άλλοι όμωσ 

απαντώνται ςε ομάδεσ. Να παρακζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για κάκε είδοσ από τουσ 

υποδοχείσ αυτοφσ και να ονομάςετε το όργανο ςτο οποίο υπάρχουν.(4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των ιςτών που ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ 

υπάρχει ζνασ ιςτόσ με άφκονθ υγρι μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο ιςτόσ αυτόσ; Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτών ανικει; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ υγρι μεςοκυττάρια ουςία του ιςτοφ αυτοφ; Ποιεσ είναι οι ονομαςίεσ των 

τεςςάρων κατθγοριών πρωτεϊνών που περιζχει; (5μ) 

γ) Ποια είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ ζχουν τθ δυνατότθτα να διαπερνοφν τα τοιχώματα των 

τριχοειδών αγγείων; (2μ) 

δ) Ποια είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ περιλαμβάνονται ςτα μθ κοκκιώδθ; Ποφ 

μεταναςτεφουν μετά τθν παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα ςυςτιματα του ανκρώπινου οργανιςμοφ δεν λειτουργοφν ανεξάρτθτα το ζνα από το 

άλλο, αλλά αντικζτωσ ςυνεργαηόμενα το ζνα με το άλλο. Να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο 

ςτο οποίο να περιγράφετε μια τουλάχιςτον λειτουργία που είναι αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ: 

 

I. Μυϊκοφ και ερειςτικοφ ςυςτιματοσ, εξθγώντασ ποια είναι θ ςυμβολι κακενόσ από τα 

ςυςτιματα αυτά, ςτθ λειτουργία που επιλζξατε.  

II. Νευρικοφ ςυςτιματοσ και  ςυςτιματοσ ενδοκρινών αδζνων, εξθγώντασ ποια είναι θ 

ςυμβολι κακενόσ από τα ςυςτιματα αυτά, ςτθ λειτουργία που επιλζξατε. (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ερειςτικό ςφςτθμα του ανκρώπου αποτελείται από τα οςτά και τισ αρκρώςεισ που τα 

ςυνδζουν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α)  Πώσ ονομάηεται ο κφριοσ ιςτόσ από τον οποίο αποτελοφνται τα οςτά μασ; Σε ποια ευρφτερθ 

κατθγορία ιςτών ανικει;  (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του ιςτοφ του α. ερωτιματοσ; Τι περιζχει θ μεςοκυττάρια 

ουςία εντόσ τθσ οποίασ βρίςκονται; Ποια είναι θ υφι τθσ; (4μ) 

γ)  Σε ποιο τμιμα  του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ προςτατεφεται ο εγκζφαλοσ, ςε ποιο ο νωτιαίοσ 

μυελόσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η λειτουργία του ανκρώπινου οργανιςμοφ ρυκμίηεται από το Νευρικό Σφςτθμα και το 

από το Σφςτθμα των Ενδοκρινών Αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Να αναφζρετε πζντε (5) ενδοκρινείσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ) 

β) Ποια λειτουργικι περιοχι  του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία 

του Συςτιματοσ των Ενδοκρινών Αδζνων; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (4μ) 

γ) Ποφ διαφζρουν οι ρυκμίςεισ που γίνονται από το Νευρικό Σφςτθμα και από το Σφςτθμα των 

Ενδοκρινών Αδζνων, ωσ προσ το είδοσ του μθνφματοσ που χρθςιμοποιεί το κακζνα, και ωσ 

προσ το χρόνο με τον οποίο δρουν ςτα κφτταρα και ςτα όργανα των οποίων ελζγχουν τθ 

λειτουργία; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Παρά το ότι οι μφεσ μασ λειτουργοφν ςυςπώμενοι, δθλαδι μικραίνοντασ και όχι 

μεγαλώνοντασ, είμαςτε ικανοί να εκτείνουμε τον πιχθ μασ ώςτε να απομακρφνεται από το 

βραχίονά μασ.  

 

I. Πώσ ονομάηονται οι μφεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ, πώσ ονομάηεται 

το είδοσ του γραμμωτοφ μυόσ ςτον οποίο ανικουν;  

II. Να εξθγιςετε ςυνοπτικά το πώσ γίνεται θ ζκταςθ του πιχθ, αναφζροντασ, ποιοσ είναι ο 

κφριοσ και ποιοσ ο ανταγωνιςτισ μυσ κατά τθν κίνθςθ αυτι. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνα από τα ςθμαντικότερα τμιματα του κθλυκοφ και του αρςενικοφ αναπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ είναι, αντίςτοιχα, οι ωοκικεσ και οι όρχεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από αυτοφσ; (3μ) 

β) Πότε αυξάνεται  θ ζκκριςθ τθσ ορμόνθσ που παράγουν οι όρχεισ;  Πότε αρχίηει θ ζκκριςθ των 

ορμονών που παράγουν οι ωοκικεσ; (2μ) 

γ) Ποια δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου επθρεάηουν οι όρχεισ; (5μ) 

δ) Για ποιο λόγο αυτοί οι δφο αδζνεσ χαρακτθρίηονται ωσ μεικτοί; (2μ)   

 

ΙΙ. Οι ςωματικζσ αιςκιςεισ είναι το αποτζλεςμα τθσ ερμθνείασ νευρικών ώςεων που 

προζρχονται από υποδοχείσ οι οποίοι βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία του ςώματοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ ςωματικών  αιςκιςεων; (4μ) 

β) Ποια είδθ υποδοχζων περιζχονται ςτο δζρμα; (4μ) 

γ) Οι διαφορετικζσ ομάδεσ υποδοχζων είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνεσ ςτο δζρμα; Να 

παρακζςετε ζνα ςχετικό παράδειγμα που ενιςχφει τον ιςχυριςμό ςασ. (5μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ο κανόνασ είναι ότι οι ιςτοί αποτελοφνται από κφτταρα που ζχουν όμοια μορφολογία και 

ςυμμετζχουν ςτθν ίδια λειτουργία. Ωςτόςο ςτθ Βιολογία οι κανόνεσ παρουςιάηουν πολλζσ 

εξαιρζςεισ. Να ςυντάξετε λοιπόν ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: 

 

I. Γιατί ο νευρικόσ ιςτόσ «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν, και ωσ προσ τθ μορφι των 

κυττάρων που τον αποτελοφν και ωσ προσ τθ λειτουργία που εκτελεί κακζνα από αυτά; 

II. Γιατί το αίμα, ωσ ιςτόσ, «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν και ωσ προσ τθ μορφι, και ωσ 

προσ τθ λειτουργία των κυττάρων που τον αποτελοφν; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνα από τα ςημαντικότερα τμήματα του θηλυκοφ και του αρςενικοφ αναπαραγωγικοφ 

ςυςτήματοσ είναι, αντίςτοιχα, οι ωοθήκεσ και οι όρχεισ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από αυτοφσ; (3μ) 

β) Πότε αυξάνεται  θ ζκκριςθ τθσ ορμόνθσ που παράγουν οι όρχεισ;  Πότε αρχίηει θ ζκκριςθ των 

ορμονών που παράγουν οι ωοκικεσ; (2μ) 

γ) Ποια δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου επθρεάηουν οι όρχεισ; (5μ) 

δ) Για ποιο λόγο αυτοί οι δφο αδζνεσ χαρακτθρίηονται ωσ μεικτοί; (2μ) 

 

ΙΙ. Το ςτζλεχοσ αποτελεί την περιοχή του εγκεφάλου που ςυνδζει τα ημιςφαίρια με τον 

νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανθρϊπινου ςϊματοσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ του ςτελζχουσ; Ποια από αυτζσ 

διοχετεφει τισ νευρικζσ ώςεισ που προζρχονται από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ ςτο φλοιό του 

εγκεφάλου; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που περιλαμβάνει 

ςθμαντικά κζντρα του Αυτόνομου Νευρικοφ Συςτιματοσ. Ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ φζρει ςε 

πζρασ; (5μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που είναι υπεφκυνθ για 

τθν ομοιόςταςθ; Για ποιο λόγο θ περιοχι αυτι αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του νευρικοφ 

ςυςτιματοσ με το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το αίμα τριϊν υποψήφιων αιμοδοτϊν εξετάςτηκε ςε αιματολογικό εργαςτήριο. Τα 

αποτελζςματα των  αιματολογικϊν τουσ αναλφςεων ήταν τα ακόλουθα, όπωσ φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 
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 Ερυθρά 

αιμοςφαίρια 

(εκατ./ mm
3
 

αίματοσ) 

Λευκά 

αιμοςφαίρια 

(Αρ.κυττάρων/ 

mm
3
 αίματοσ) 

Αιμοπετάλια   

/mm
3
 αίματοσ 

Αιμοςφαιρίνη 

g/100 ml  

αίματοσ 

Ομάδα 

αίματοσ 
Λοιπά ςτοιχεία 

Νίκοσ 5,6 8.000 350.000 11 0 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

με φυςιολογικό 

ςχήμα, αλλά ανοικτό 

κόκκινο χρϊμα. Ο   

Νίκοσ αιςθανόταν 

κοφραςη και ατονία. 

Ελζνη 4,7 6.000 300.000 14 Β 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχήματοσ, και με 

χαρακτηριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

Μαρία 5 17.000 280.000 14,5 ΑΒ 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχήματοσ και με 

χαρακτηριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

O φυςιολογικόσ αριθμόσ ερυθρών αιμοςφαιρίων ςτον άνθρωπο είναι 4,5-6 εκατ.κφτταρα/mm3 

αίματοσ. 

Η φυςιολογική τιμή τησ περιεχόμενησ  αιμοςφαιρίνησ  είναι ςτουσ ενήλικεσ 12-16 g/100ml 

αίματοσ. 

 

I. Ποιο άτομο παρουςιάηει μια αιματολογικι εικόνα, που τον κάνει  καταλλθλότερο δότθ 

αίματοσ, ςε ςχζςθ με τα άλλα; Σε ποιο άτομο κα ςυςτινατε να βελτιώςει τθ διατροφι του; 

Ποιο άτομο, πικανότατα, ζχει προςβλθκεί από κάποιο μικρόβιο; Να αιτιολογθκοφν οι 

απαντιςεισ ςασ. 

II. Το άτομο που ζχει τθν καταλλθλότερθ αιματολογικι εικόνα για να αξιοποιθκεί ωσ 

αιμοδότθσ, κα μποροφςε να δώςει αίμα ςε κάποιον που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; Αν 

ναι ςε ποιεσ πρόςκετεσ εξετάςεισ κα ζπρεπε να υποβλθκεί το αίμα του; Να αιτιολογθκοφν 

οι απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι αναπαραγωγικοί αδζνεσ του ανδρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ είναι οι όρχεισ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πότε αρχίηει θ ανάπτυξθ των όρχεων;  Πότε κατεβαίνουν από τθν κοιλιακι κοιλότθτα, ώςτε 

να εγκαταςτακοφν ςτο δερμάτινο ςάκο (όςχεο) που τουσ φιλοξενεί; (4μ) 

β) Σε τι χωρίηεται εςωτερικά κάκε όρχισ; Από τι αποτελείται κάκε ζνα από τα εςωτερικά 

τμιματά του; (4μ) 

γ) Στο τοίχωμα ποιου τμιματοσ των όρχεων παράγονται τα ςπερματοηωάρια; Πότε αρχίηει θ 

παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι ςωματικζσ αιςκιςεισ είναι το αποτζλεςμα τθσ ερμθνείασ νευρικϊν ϊςεων που 

προζρχονται από υποδοχείσ οι οποίοι βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία του ςϊματοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ ςωματικών  αιςκιςεων; (4μ) 

β) Ποια είδθ υποδοχζων περιζχονται ςτο δζρμα; (4μ) 

γ) Οι διαφορετικζσ ομάδεσ υποδοχζων είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνεσ ςτο δζρμα; Να 

παρακζςετε ζνα ςχετικό παράδειγμα που ενιςχφει τον ιςχυριςμό ςασ. (5μ) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα ανκρϊπινα αιμοςφαίρια κατά τθν ανάπτυξι τουσ χάνουν τον πυρινα τουσ και τα 

μιτοχόνδριά τουσ, αποκτοφν ζνα ιδιόμορφο ςχιμα, ενϊ ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ 

ςυςςωρεφεται μια εξειδικευμζνθ πρωτεΐνθ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και το γεγονόσ ότι ζνα 

κφτταρο δεν μπορεί να ηιςει για πολφ χωρίσ πυρινα, να εξθγιςετε ςυνοπτικά: 

 

I. Ποιο είναι το ςχιμα των ώριμων ερυκρών αιμοςφαιρίων και που οφείλεται; Ποια 

ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το κυτταρόπλαςμά τουσ κυριαρχείται από τθν 

ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ;  

II. Πώσ ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ «καταφζρνει» να διακζτει πάντα επαρκι αρικμό 

ερυκρών αιμοςφαιρίων, παρόλο που τα κφτταρα αυτά πεκαίνουν 120 θμζρεσ μετά τθ 
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γζννθςι τουσ. Πωσ κα αξιοποιοφςατε τθν εξιγθςθ που δώςατε προκειμζνου να πείςετε 

ζναν δφςπιςτο υγιι ςυγγενι ςασ, να γίνει εκελοντισ αιμοδότθσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθν εκτζλεςθ των κινιςεων εκτόσ από τον οςτίτθ ιςτό και το μυϊκό ιςτό που ςυνιςτοφν 
αντίςτοιχα τα οςτά και τουσ μυσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο νευρικόσ ιςτόσ αλλά και ο 
ςυνδετικόσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι θ ςυμβολι του νευρικοφ ιςτοφ ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (2μ) 

 

β) Ποια τμιματα των αρκρώςεων είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό, ποια θ ςθμαςία 

των τμθμάτων αυτών; (6μ) 

 

γ) Να αναφζρετε τα τμιματα του μυόσ που είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό (4μ) 

 

ΙΙ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά των κθλαςτικών, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και ο 

άνκρωποσ, είναι θ φπαρξθ μαςτικών αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται κάκε μαςτικόσ αδζνασ; Τι αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτα μζρθ που τον 

αποτελοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ; (3μ) 

β) Ποιεσ ορμόνεσ αναμιγνφονται ςτθν παραγωγι και ζκκριςθ του γάλακτοσ; Από ποιον αδζνα 

παράγονται; (3μ) 

γ) Ποιασ από τισ ορμόνεσ του ερωτιματοσ β. αυξάνεται θ ζκκριςθ, όςο περιςςότερο κθλάηει το 

μωρό; Τι προκαλεί θ ορμόνθ αυτι μετά τθν εμφάνιςι τθσ ςτο μαςτό; (4μ) 

δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρζπει να αυτοεξετάηει τακτικά τουσ μαςτοφσ τθσ και να 

υποβάλλεται ςε μαςτογραφία μετά τθν θλικία των 40 ετών; (3μ) 
 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ ερευνθτισ μελετά το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ δφο ορμονών, τθσ ορμόνθσ Α  ςτο 

κφτταρο 1 και τθσ ορμόνθσ Β ςτο κφτταρο 2. Η ορμόνθ Α ειςζρχεται ςτο κφτταρο 1, ενώ, 

αντίκετα, θ ορμόνθ Β απλά προςδζνεται ςε υποδοχείσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ του 

κυττάρου 2. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Σε ποια κατθγορία ορμονών κατατάςςεται θ ορμόνθ Α και ςε ποια κατθγορία θ ορμόνθ 

Β; Ποια από αυτζσ τισ ορμόνεσ κα επιδράςει γρθγορότερα ςτθ λειτουργία που κα 

εκδθλώςει το κφτταρο-ςτόχοσ τθσ; Αιτιολογιςτε τισ απαντιςεισ ςασ. 
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II. Η πρωτεΐνθ ινςουλίνθ, ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ τθσ, με ποια από τισ ορμόνεσ Α ι Β 

μοιάηει; Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ανικει ο αδζνασ που τθν εκκρίνει; Αιτιολογιςτε 

τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οφκαλμικόσ βολβόσ μασ, θ πεπλατυςμζνθ ςφαίρα που αποτελεί τμιμα του ματιοφ μασ 

αποτελείται από 3 χιτώνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι χιτώνεσ αυτοί; (3μ) 

β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ περιζχει μεγάλο αρικμό αγγείων και χρωςτικζσ. Ποια είναι θ 

ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει; (4μ) 

γ) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ αποτελείται από πυκνό ςυνδετικό ιςτό; Πώσ ονομάηεται το 

πρόςκιο τμιμα του και ποιεσ οι ιδιότθτζσ του; (5μ) 

   

ΙΙ. Μια από τισ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ του αίματοσ αφορά τθν προςταςία, αφοφ με τθ 

διαδικαςία τθσ πιξθσ του αίματοσ εμποδίηεται θ απώλεια υγρών κατά τθ διάρκεια 

μικροτραυματιςμών και παρεμποδίηεται θ είςοδοσ μικροοργανιςμών. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν πιξθ του αίματοσ και 

ςε ποιο μόριο  μετατρζπεται τελικά κατά τθ διαδικαςία τθσ πιξθσ; Πώσ ονομάηεται το υγρό που 

παίρνουμε, όταν αφαιρεκεί θ πρωτεΐνθ αυτι από το πλάςμα; (3μ) 

β) Κατά τθν μετατροπι που αναφζρεται ςτο ερώτθμα α. ςθμαντικό ρόλο παίηει ζνα ζνηυμο. 

Πώσ ονομάηεται το ζνηυμο αυτό και ποιοι παράγοντεσ είναι απαραίτθτοι για το ςχθματιςμό 

του; (4μ) 

γ) Στουσ ανκρώπουσ που πάςχουν από μια ςυγκεκριμζνθ κλθρονομικι αςκζνεια, θ διαδικαςία 

τθσ πιξθσ του αίματοσ κακυςτερεί πάρα πολφ. Πώσ ονομάηεται θ αςκζνεια αυτι, ποια είναι θ 

ςυνζπειά τθσ, τι «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, με αποτζλεςμα τθν εκδιλωςθ τθσ αςκζνειασ; 

(3μ) 

δ) Εκτόσ από τθν προςταςία, τθν παροχι χριςιμων ςυςτατικών ςτουσ  ιςτοφσ και τθν 

απομάκρυνςθ άχρθςτων, το αίμα μασ ςυμμετζχει και ςε ρυκμίςεισ τθσ ομοιόςταςθσ. Να 

αναφζρετε παραδείγματα τζτοιων ρυκμίςεων. (3μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά τρία κφτταρα τα: Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδροφν ςε 

διαφορετικά ερεκίςματα το κακζνα. 

  

 Στο κφτταρο Α το ερζκιςμα είναι μια ορμόνθ που δεν ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του.  

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 103 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



 Στο κφτταρο Β το ερζκιςμα είναι μια χθμικι ουςία ςε αζρια μορφι. 

 Στο κφτταρο Γ το ερζκιςμα είναι μια νευρικι ώςθ που προκαλεί τθ ςυςτολι του, θ 

οποία όμωσ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ. 

 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ δρα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ορμόνθσ ςτο κφτταρο Α;  Ποιο από τα τρία κφτταρα 

ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ ειδικισ αίςκθςθσ. Να αναφζρετε τθν περιοχι του 

ανκρώπινου ςώματοσ από τθν  οποία μπορεί να αποςπάςτθκε το κφτταρο αυτό;  

II. Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ που μπορεί να ζχει το κφτταρο Γ; Σε ποιεσ 

διαφορετικζσ περιοχζσ του ςώματόσ μασ εντοπίηονται κφτταρα ςαν αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό μασ ςφςτημα περιλαμβάνει 3 κφρια είδη αγγείων. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

α) Ποιο είδοσ αγγείων μεταφζρει αίμα ςτθν καρδιά, ποιο απομακρφνει το αίμα από τθν 

καρδιά; (2μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα δφο είδθ αγγείων του προθγοφμενου ερωτιματοσ ωσ προσ: τον αρικμό 

τουσ, το αν εμφανίηουν ι όχι ςφυγμό, το αν διακζτουν ι όχι βαλβίδεσ, το πάχοσ του 

τοιχώματόσ τουσ, το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τουσ, τθν τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ 

ςτο εςωτερικό τουσ. (6μ) 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ αγγείων παρεμβάλλεται μεταξφ των άλλων δφο. Τι ιςχφει με 

τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών διευκολφνεται 

από τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτο εςωτερικό τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των παραγόντων που μποροφν να προκαλζςουν προβλήματα ςτην υγεία του 

εμβρφου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ  και οι ακτινοβολίεσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Πώσ καταφζρνουν οι ιοί να προςβάλουν το ζμβρυο; Ποιεσ μπορεί να είναι οι ςυνζπειεσ 

ςτθν υγεία του εμβρφου αν θ ζγκυοσ μολυνκεί από τον ιό τθσ ερυκράσ; Σε ποιό ςτάδιο τθσ 

εγκυμοςφνθσ ζνα τζτοιο ενδεχόμενο είναι πικανότερο; (6μ) 

β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεφγει θ ζγκυοσ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ ακτινογραφίεσ; 

(3μ) 

γ) Κατά το παρελκόν θ χριςθ ενόσ ιπιου θρεμιςτικοφ από εγκφουσ, προκάλεςε ςοβαρά 

προβλιματα ςτο παιδί που γεννικθκε. Ποιο ιταν το θρεμιςτικό αυτό; Ποια τα προβλιματα 

που δθμιοφργθςε; (4μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά τρία κφτταρα τα: Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδροφν ςε 

διαφορετικά ερεθίςματα το καθζνα. 

  

 Στο κφτταρο Α το ερζκιςμα είναι μια ορμόνθ που δεν ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του.  

 Στο κφτταρο Β το ερζκιςμα είναι μια χθμικι ουςία ςε αζρια μορφι. 

 Στο κφτταρο Γ το ερζκιςμα είναι μια νευρικι ώςθ που προκαλεί τθ ςυςτολι του, θ 

οποία όμωσ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ. 
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Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Πώσ δρα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ορμόνθσ ςτο κφτταρο Α;  Ποιο από τα τρία κφτταρα 

ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ ειδικισ αίςκθςθσ. Να αναφζρετε τθν περιοχι του 

ανκρώπινου ςώματοσ από τθν  οποία μπορεί να αποςπάςτθκε το κφτταρο αυτό;  

II. Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ που μπορεί να ζχει το κφτταρο Γ; Σε ποιεσ 

διαφορετικζσ περιοχζσ του ςώματόσ μασ εντοπίηονται κφτταρα ςαν αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Από κάθε τοκετό, ςυνήθωσ, προκφπτει ζνα βρζφοσ. Ωςτόςο είναι πιθανό να γεννηθοφν 

δφο ή και περιςςότερα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποιοσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο ςυνικωσ γεννιζται ζνα βρζφοσ ανά τοκετό; (2μ) 

β) Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διδφμων, τα δφο παιδιά ανικουν ςε διαφορετικό φφλο. Πϊσ 

ονομάηονται τα δίδυμα αυτά; Πϊσ προκφπτουν; (4μ) 

γ) Σε άλλεσ περιπτϊςεισ τα δίδυμα ανικουν ςτον ίδιο φφλο και μοιάηουν καταπλθκτικά μεταξφ 

τουσ. Ποιοσ είναι ο πικανόσ λόγοσ για τον οποίο ςυμβαίνει αυτό; Πϊσ ονομάηονται τα δίδυμα 

ςτθν περίπτωςθ αυτι; (4μ) 

δ) Στθν περίπτωςθ τθσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ αυξάνουν οι πικανότθτεσ για τθν φπαρξθ 

πολλαπλϊν κυιςεων. Ποφ οφείλεται αυτό; (2μ) 

 

ΙΙ. Το εξωτερικό αυτί είναι ζνα από τα τρία τμήματα του αυτιοφ μασ.  Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Ποια είναι τα επιμζρουσ τμιματα από τα οποία αποτελείται; Σε ποιο από αυτά υπάρχει 

χόνδρινοσ ιςτόσ, ςε ποιο κυψελίδα; (4μ) 

β) Ποια είναι θ ςθμαςία του τμιματοσ που περιζχει χόνδρινο ιςτό, για τθν αίςκθςθ τθσ ακοισ 

μασ; Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ κυψελίδασ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτο εξωτερικό αυτί και ςτο μζςο αυτί υπάρχει ζνασ υμζνασ. Πϊσ ονομάηεται ο 

υμζνασ αυτόσ; Πϊσ μεταβιβάηονται οι παλμικζσ κινιςεισ που κάνει ςτθν ωοειδι μεμβράνθ; 

(5μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Δφο φίλοι αποφάςιςαν να μετάςχουν ςε μια εθελοντική αιμοδοςία. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιεσ εξετάςεισ, εκτόσ από αυτζσ που αφοροφν ςτισ ομάδεσ αίματοσ, κα πρζπει να 

υποβλθκεί το αίμα των δφο υποψιφιων αιμοδοτϊν; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ.  

II. Αν ο ζνασ φίλοσ ανικει ςτθν Α ομάδα και ο άλλοσ ανικει ςτθν 0 ομάδα αίματοσ ποιου 

το αίμα μπορεί να δοκεί ςε κάποιον δζκτθ τθσ Β ομάδασ αίματοσ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην περιοχή του γόνατοσ, μεταξφ άλλων, υπάρχει ο τετρακζφαλοσ μυσ (ςκελετικόσ μυσ), 

το μηριαίο οςτό και ο πρόςθιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ. 

α) Να αναφζρεισ τον κφριο ιςτό που ςχθματίηει κακεμία από τισ τρεισ παραπάνω δομζσ. (3μ) 

 

β) Να προςδιορίςεισ τθ ςφςταςθ τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ που υπάρχει ςτον ιςτό του 

χιαςτοφ ςυνδζςμου. (4μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα που αποτελοφν τον κφριο ιςτό του τετρακζφαλου μυόσ; Ποια 

είναι θ μορφι των κυττάρων αυτϊν;   (5μ) 

 

ΙΙ. Ο τοκετόσ περιλαμβάνει 3 ςτάδια, ςτο πρώτο από τα οποία γίνεται διαςτολή του 

τραχήλου τησ μήτρασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια είναι θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ μιτρασ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχϊματά τθσ; Πϊσ 

ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που τα επενδφει εςωτερικά; (4μ) 

β) Τι αιςκάνεται θ γυναίκα κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ; (3μ) 

γ) Πϊσ μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα 

των ςυςπάςεων τθσ μιτρασ; (2μ) 

δ) Που οφείλεται θ αυξανόμενθ διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ κατά τθν πρόοδο του 1ου 

ςταδίου; Πϊσ ονομάηεται το υγρό που μπορεί να απελευκερωκεί κατά τθ διάρκεια του 

ςταδίου; Από ποφ προζρχεται; (4μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Δφο φίλοι αποφάςιςαν να μετάςχουν ςε μια εθελοντική αιμοδοςία. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιεσ εξετάςεισ, εκτόσ από αυτζσ που αφοροφν ςτισ ομάδεσ αίματοσ, κα πρζπει να 

υποβλθκεί το αίμα των δφο υποψιφιων αιμοδοτϊν; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ.  

II. Αν ο ζνασ φίλοσ ανικει ςτθν Α ομάδα και ο άλλοσ ανικει ςτθν 0 ομάδα αίματοσ ποιου 

το αίμα μπορεί να δοκεί ςε κάποιον δζκτθ τθσ Β ομάδασ αίματοσ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των δομών που ευκφνονται για τθ λειτουργία των όρχεων περιλαμβάνονται τα 

ςπερματικά ςωλθνάρια και θ επιδιδυμίδα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ μορφι  των ςπερματικϊν ςωλθναρίων και ποιοσ ο ρόλοσ τουσ; (4μ) 

β) Ποιοσ ο ρόλοσ και θ μορφι τθσ επιδιδυμίδασ; Πόςεσ επιδιδυμίδεσ υπάρχουν ςε κάκε 

φυςιολογικό άντρα; (4μ) 

γ) Μζςω ποιϊν τμθμάτων του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα θ επιδιδυμίδα 

ςυνδζεται με τθ βάλανο; (4μ) 

 

ΙΙ. Για να μπορζςουμε να μελετιςουμε τον ανκρώπινο οργανιςμό ταξινομοφμε τισ διάφορεσ 

δομζσ που τον αποτελοφν ςε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα (μόρια, κφτταρα, ιςτοί, όργανα, 

ςυςτιματα οργάνων). Όμωσ όλεσ οι παραπάνω δομζσ, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να 

πετφχουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του οργανιςμοφ. 

α) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτον ερειςτικό ιςτό και να 

περιγράψεισ τθ λειτουργία τουσ. (4μ) 

 

β) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικοφσ τφπουσ κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του 

νευρικοφ ιςτοφ. Ποιο από αυτά ςυμβάλλει ςτθ λειτουργία του άλλου; (3μ) 

 

γ) Να αναφζρεισ ζνα όργανο που ςυντίκεται και από τουσ τζςςερισ ιςτοφσ και να 

προςδιορίςεισ τθ λειτουργία του, κακϊσ και το ςφςτθμα οργάνων ςτο οποίο ανικει. (4μ)  

 

δ) Σε ποια κοινι λειτουργία ςυνεργάηονται το ερειςτικό και το μυϊκό ςφςτθμα; (2μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Στο χζρι ενόσ ανκρώπου υπάρχουν δφο μεγάλα αγγεία, ίδιου περίπου πάχουσ, το Α και το Β 

από τα οποία το Α ζχει ςφυγμό, ενώ το Β  δεν ζχει ςφυγμό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

  

I. Σε ποιο είδοσ αγγείων ανικει το κακζνα; Ποιο από αυτά ζχει περιςςότερο μυϊκό ιςτό 

ςτο τοίχωμά του; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

II. Σε ποιο από τα δφο αγγεία θ πίεςθ του αίματοσ είναι μικρότερθ; Πϊσ εξαςφαλίηεται θ 

προϊκθςθ του αίματοσ ςτο αγγείο Α, πϊσ εξαςφαλίηεται θ προϊκθςθ του αίματοσ ςτο 

αγγείο Β; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνασ αδζνασ παράγει μερικά προϊόντα που εκκρίνονται ςτο αίμα και άλλα που 

εκκρίνονται ςε μια εςωτερικι κοιλότθτα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικει ο αδζνασ αυτόσ;  Σε ποια κατθγορία ιςτοφ ανικουν τα 

κφτταρα  που εκκρίνουν τα προϊόντα του; (2μ) 

β) Ποια είναι θ ονομαςία του αδζνα που, μεταξφ άλλων προϊόντων, παράγει και ινςουλίνθ; 

Ποια άλλα προϊόντα παράγει; (6μ) 

γ) Ποφ απελευκερώνεται θ ινςουλίνθ, ποφ τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται από τον 

αδζνα του β. ερωτιματοσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των μυών περιλαμβάνονται μφεσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ 

κζλθςι μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Από ποια είδθ μυϊκών ιςτών αποτελοφνται οι μφεσ αυτοί; (2μ) 

 

β) Ποια είναι θ μορφι των μυϊκών ινών κακενόσ από τα είδθ των ιςτών του α. ερωτιματοσ; 

(4μ) 

 

γ) Σε ποια τμιματα του ςώματόσ μασ, βρίςκονται οι ιςτοί του ερωτιματοσ α; (3μ) 

 

δ) Να αναφζρετε δφο μυσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ και οι 

οποίοι βρίςκονται ςτο μάτι μασ(4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Αν για κάποιο λόγο φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τθν 

παρεγκεφαλίδα, ο άνκρωποσ αντιμετωπίηει προβλιματα, αλλά ςυνικωσ δεν πεκαίνει. Αν 

αντικζτωσ φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τον προμικθ, τότε ο 

άνκρωποσ πεκαίνει. 

 

I. Ποια προβλιματα ενδζχεται να αντιμετωπίςει ο άνκρωποσ ςτον οποίο ζφραξε το 

αιμοφόρο αγγείο που εφοδιάηει τθν παρεγκεφαλίδα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ. 

II. Για ποιουσ λόγουσ ζνα φράξιμο αγγείου που εφοδιάηει με αίμα τον προμικθ, προκαλεί 

κάνατο ςτον άνκρωπο. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτθν ιδιότθτα του αίματοσ να πιηει ςτουσ μικροφσ τραυματιςμοφσ, αποφεφγεται θ 
απώλεια αίματοσ, κλείνει θ πφλθ ειςόδου ςτα μικρόβια, ενώ αρχίηει να επουλώνεται το 
τραφμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
 
α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία αυτι; Πώσ 

ονομάηεται το ζνηυμο που ςυμβάλει ςτθ μετατροπι τθσ ςε ζνα μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνών. 

Πώσ ονομάηεται το μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνών; (3μ)  

β) Για το ςχθματιςμό του ενηφμου του ερωτιματοσ α. απαιτείται θ φπαρξθ πολλών 

παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ; (6μ) 

γ) Σε μερικοφσ ανκρώπουσ, για κλθρονομικοφσ λόγουσ, θ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ 

κακυςτερεί ςθμαντικά. Πώσ ονομάηεται το ςχετικό νόςθμα; Ποια είναι θ ςυνζπειά του; Τι είναι 

αυτό που «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, ώςτε να το εκδθλώνουν; (3μ) 

 

ΙΙ. Τα ςυςτιματα οργάνων του ςώματοσ μασ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του ςώματοσ μασ. 

α) Να αναφζρετε τα ςυςτιματα οργάνων μασ. (5μ) 

 

β) Ποια ςυςτιματα ςυνεργάηονται ςτο ςυντονιςμό και τθ ρφκμιςθ των λειτουργιών όλου του 

οργανιςμοφ; Ποιο είναι το κφριο είδοσ ιςτοφ από τον οποίο είναι δομθμζνα τα όργανα κακενόσ 

τουσ; (4μ) 

 

γ) Σε ποιο ςφςτθμα οργάνων ανικει κακζνα από τα ακόλουκα όργανά μασ: Αυτί, Οιςοφάγοσ, 
Πνευμονικι αρτθρία, Υπόφυςθ; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζνα πείραμα το ακουςτικό νεφρο ενόσ βατράχου αποςυνδζκθκε από το κζντρο τθσ 

ακοισ ςτον εγκζφαλο με το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο και ςυνδζκθκε με το κζντρο τθσ 

γεφςθσ.  Με δεδομζνο ότι τα κζντρα τθσ γεφςθσ και τθσ ακοισ βρίςκονται ςε αντίςτοιχουσ 

λοβοφσ τόςο ςτον εγκζφαλο του ανκρώπου όςο και του βατράχου, να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ κα ερμθνεφει πλζον το πειραματόηωο τα ακουςτικά ερεκίςματα; 

II. Ποια ιδιότθτα τθσ λειτουργίασ των υποδοχζων και του Νευρικοφ Συςτιματοσ ευκφνεται 

για τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο α. ερώτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτθν αίςκθςθ του πόνου ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ πλθροφορείται για τα 

ερεκίςματα που μποροφν να τον βλάψουν, όπωσ και για ενδεχόμενεσ δυςλειτουργίεσ και 

νοςιματα.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι και ποφ κατανζμονται οι υποδοχείσ του πόνου; (3μ) 

β) Από ποιου είδουσ ερεκίςματα διεγείρονται οι υποδοχείσ του πόνου και ςε ποιεσ 

περιπτώςεισ; (4μ) 

γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ πόνου; Ποφ διαφζρουν μεταξφ τουσ, ωσ προσ τθν ζνταςθ, τθ 

διάρκεια και τον εντοπιςμό τουσ; (5μ) 

 

ΙΙ. Τα όργανα αποτελοφνται από διαφορετικοφσ ιςτοφσ, ωςτόςο ζνασ από αυτοφσ είναι ο 

κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία κάκε οργάνου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Να αναφζρετε δφο ιςτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του δικζφαλου βραχιόνιου 

μυόσ (4μ) 

 

β) Ποιοσ από τουσ ιςτοφσ που αναφζρατε ςτο α. ερώτθμα είναι ο κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθ 

λειτουργία του μυόσ αυτοφ; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρά του; (4μ) 

 

γ) Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι μορφι των κυττάρων του ιςτοφ του β. ερωτιματοσ, ποια θ 

ιδιαίτερθ ικανότθτά τουσ; (5μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σασ δίνονται τρία κφτταρα του αίματοσ, το Α, το Β και το Γ. Το Α ηει 5 ζωσ 9 θμζρεσ, το Β 

τζςςερεισ μινεσ και το Γ ηει από λίγεσ θμζρεσ μζχρι λίγεσ εβδομάδεσ. 

 

I. Σε ποια από τισ 3 κφριεσ κατθγορίεσ εμμόρφων ςυςτατικών του αίματόσ μασ ανικει 

κάκε κφτταρο. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Ποιο από τα κφτταρα δεν ζχει πυρινα αλλά είναι ζγχρωμο, ποιο δεν ζχει πυρινα αλλά 

είναι άχρωμο; Αν το κφτταρο Γ είναι ικανό για το φαινόμενο τθσ διαπίδυςθσ ςε ποιεσ 

ιδιαίτερεσ κατθγορίεσ κυττάρων μπορεί να ανικει. Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο τοκετόσ ςυντελείται ςε 3 ςτάδια. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο από τα ςτάδια γίνεται διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ; Τι μπορεί να ςυμβεί ςτο 

τζλοσ του ςταδίου αυτοφ; (4μ) 

β) Σε ποιο ςτάδιο γίνεται θ γζννθςθ; Τι κάνει ο μαιευτιρασ μόλισ διαπιςτϊςει ότι το μωρό 

αναπνζει κανονικά; (4μ) 

γ) Σε ποιο ςτάδιο αποκολλάται ο πλακοφντασ; Τι προκαλεί τθν αποκόλλθςι του; (4μ) 

 

ΙΙ. Για να μπορζςουμε να μελετιςουμε τον ανκρώπινο οργανιςμό ταξινομοφμε τισ διάφορεσ 

δομζσ που τον αποτελοφν ςε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα (μόρια, κφτταρα, ιςτοί, όργανα, 

ςυςτιματα οργάνων). Όμωσ όλεσ οι παραπάνω δομζσ, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να 

πετφχουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του οργανιςμοφ. 

α) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτον ερειςτικό ιςτό και να 

περιγράψεισ τθ λειτουργία τουσ. (4μ) 

 

β) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικοφσ τφπουσ κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του 

νευρικοφ ιςτοφ. Ποιο από αυτά ςυμβάλλει ςτθ λειτουργία του άλλου; (3μ) 

 

γ) Να αναφζρεισ ζνα όργανο που ςυντίκεται και από τουσ τζςςερισ ιςτοφσ και να 

προςδιορίςεισ τθ λειτουργία του, κακϊσ και το ςφςτθμα οργάνων ςτο οποίο ανικει. (4μ)  

 

δ) Σε ποια κοινι λειτουργία ςυνεργάηονται το ερειςτικό και το μυϊκό ςφςτθμα; (2μ) 
 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο Κωςτισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ για τον παράγοντα Rhesus, εκδιλωςε τθν 

ανθςυχία του, για το ενδεχόμενο, θ ζγκυοσ μθτζρα του να γεννιςει ζνα παιδί ςτο οποίο τα 

ερυκρά αιμοςφαίρια κα καταςτραφοφν από τα αντιςώματά τθσ. Ο βιολόγοσ κακθγθτισ 

ρώτθςε τότε τον Κωςτι αν γνωρίηει τθν ομάδα αίματοσ του πατζρα του και ο Κωςτισ του 

απάντθςε ότι, μάλλον ο πατζρασ του είναι Rh-. 

 

I. Κατά τθν άποψι ςασ, ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι βάςιμθ θ ανθςυχία του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II.  Αν τελικά ο πατζρασ του Κωςτι είναι Rh+, ςε ποια ομάδα ςε ό,τι αφορά τον παράγοντα 

Rhesus πρζπει να ανικει θ μθτζρα του ϊςτε να είναι βάςιμοι οι φόβοι του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο τοκετόσ ςυντελείται ςε 3 ςτάδια. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο από τα ςτάδια γίνεται διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ; Τι μπορεί να ςυμβεί ςτο 

τζλοσ του ςταδίου αυτοφ; (4μ) 

β) Σε ποιο ςτάδιο γίνεται θ γζννθςθ; Τι κάνει ο μαιευτιρασ μόλισ διαπιςτϊςει ότι το μωρό 

αναπνζει κανονικά; (4μ) 

γ) Σε ποιο ςτάδιο αποκολλάται ο πλακοφντασ; Τι προκαλεί τθν αποκόλλθςι του; (4μ) 

 

ΙΙ. Για να μπορζςουμε να μελετιςουμε τον ανκρώπινο οργανιςμό ταξινομοφμε τισ διάφορεσ 

δομζσ που τον αποτελοφν ςε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα (μόρια, κφτταρα, ιςτοί, όργανα, 

ςυςτιματα οργάνων). Όμωσ όλεσ οι παραπάνω δομζσ, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να 

πετφχουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του οργανιςμοφ. 

α) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτον ερειςτικό ιςτό και να 

περιγράψεισ τθ λειτουργία τουσ. (4μ) 

 

β) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικοφσ τφπουσ κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του 

νευρικοφ ιςτοφ. Ποιο από αυτά ςυμβάλλει ςτθ λειτουργία του άλλου; (3μ) 

 

γ) Να αναφζρεισ ζνα όργανο που ςυντίκεται και από τουσ τζςςερισ ιςτοφσ και να 

προςδιορίςεισ τθ λειτουργία του, κακϊσ και το ςφςτθμα οργάνων ςτο οποίο ανικει. (4μ)  

 

δ) Σε ποια κοινι λειτουργία ςυνεργάηονται το ερειςτικό και το μυϊκό ςφςτθμα; (2μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν υποχρεωκεί να 

εφοδιάηουν τα αυτοκίνθτά τουσ με τα γνωςτά προςκζφαλα που υπάρχουν ςτο κάκιςμα 

του οδθγοφ και των επιβατών. Η γενικευμζνθ χριςθ τουσ, ζκτοτε, ζχει περιορίςει 

μοιραίουσ για τθν ηωι των επιβατών, τραυματιςμοφσ ςτθν αυχενικι περιοχι του νωτιαίου 

μυελοφ, αλλά και ςτο τμιμα του εγκεφάλου που «ςυνορεφει» άμεςα με αυτιν.  

 

I. Ποιο είναι το τμιμα  του εγκεφάλου που «ςυνορεφει» με τθν αυχενικι περιοχι του 

νωτιαίου μυελοφ; Ποιασ ανατομικισ περιοχισ του εγκεφάλου το τμιμα αυτό αποτελεί 

μζροσ;   

II. Για ποιο λόγο οι τραυματιςμοί ςτο τμιμα αυτό του εγκεφάλου, ςυνικωσ, αποβαίνουν 

μοιραίοι για τον άνκρωπο; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. To Νευρικό Σφςτθμα του ανκρώπου αλλά και το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων 

αποςτζλλουν «μθνφματα» ςτα διάφορα τμιματα του ςώματόσ μασ, ώςτε να ελζγχουν και 

να ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πϊσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα, πϊσ ονομάηονται τα 

«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (2μ). 

β) Μζςω ποιου ιςτοφ μεταβιβάηει κακζνα από τα δφο αυτά ςυςτιματα τα «μθνφματα» που 

αποςτζλλει ςτα τμιματα του ςϊματόσ μασ; (2μ) 

γ) Μερικζσ από τισ ρυκμίςεισ που γίνονται ςτον οργανιςμό μασ, με τθ ςυμβολι των δφο 

ςυςτθμάτων, πρζπει να γίνουν γριγορα ενϊ άλλεσ απαιτοφν περιςςότερο χρόνο. Ποιο 

ςφςτθμα από τα δφο είναι υπεφκυνο για το κάκε είδοσ ρφκμιςθσ; (2μ) 

δ) Το γεγονόσ ότι τα δφο ςυςτιματα ςυνεργάηονται, φαίνεται και από το ότι επθρεάηουν 

πολλζσ κοινζσ λειτουργίεσ αλλά και από το ότι ζνα τμιμα του εγκεφάλου ελζγχει ζναν 

ενδοκρινι αδζνα. Να αναφζρετε μία τουλάχιςτον λειτουργία θ οποία επθρεάηεται και από τα 

δφο ςυςτιματα και να ονομάςετε τον αδζνα και το τμιμα του εγκεφάλου που τον ελζγχει.  

(6μ). 

 

ΙΙ. Οι εξωκρινείσ αδζνεσ ανικουν ςτθν κατθγορία των αδζνων που απελευκερώνουν τισ 

εκκρίςεισ τουσ είτε ςτο εξωτερικό του ςώματοσ, είτε ςε κοιλότθτζσ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ:  

α) Πϊσ ονομάηεται θ δομι μζςω τθσ οποίασ ζνασ εξωκρινισ αδζνασ απελευκερϊνει τθν 

ζκκριςι του. (1μ) 

 

β) Από ποιο είδοσ ιςτοφ είναι δομθμζνοι οι αδζνεσ; Τι χαρακτθρίηει τον ιςτό αυτό από τθν 

άποψθ του τρόπου με τον οποίο ςυνδζονται τα κφτταρά του;  (4μ) 

 

γ) Μερικοί από τουσ εξωκρινείσ αδζνεσ αποτελοφνται από ζνα μόνο κφτταρο, ενϊ άλλοι από 

πολλά. Να παρακζςετε ζνα παράδειγμα για κάκε είδοσ αδζνα. (4μ) 

 

δ) Να αναφζρετε ζναν αδζνα που μπορεί να λειτουργεί ταυτοχρόνωσ ωσ εξωκρινισ και ωσ 

ενδοκρινισ; Ποια είναι τα διαφορετικά προϊόντα που παράγει; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζναν μακθτι δόκθκαν 3 διαφορετικά είδθ κυττάρων: 
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 Το κφτταρο Α δεν είχε πυρινα και είναι ζγχρωμο. 

 Το κφτταρο Β ζφερε γραμμώςεισ ενώ  

 Το κφτταρο Γ ζφερε βλεφαρίδεσ. 

 

         Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Τι είδοσ κυττάρου είναι το Α; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Β; Σε 

ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Γ; 

II. Σε ποιο τμιμα του οργανιςμοφ μασ παράγεται το κφτταρο Α, ςε ποιο καταςτρζφεται; 

Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του; Σε ποια πρωτεΐνθ τον οφείλει; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στον εγκζφαλό μασ, όπωσ και ςτο νωτιαίο μυελό υπάρχει τόςο φαιά, όςο και λευκή ουςία. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Από τι αποτελείται θ κάκε μια από τισ ουςίεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Πώσ κατανζμονται οι δφο ουςίεσ ςτα εγκεφαλικά θμιςφαίρια, πώσ ςτο νωτιαίο μυελό; (3μ) 

γ) Ποιο άλλο τμιμα του εγκεφάλου ζχει κατανεμθμζνθ τθ φαιά και τθ λευκι ουςία με τον 

τρόπο που είναι κατανεμθμζνθ ςτα εγκεφαλικά θμιςφαίρια; (3μ) 

δ) Ποιεσ λειτουργίεσ επιτελεί το τμιμα του εγκεφάλου τθσ  γ. ερώτθςθσ; (3μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των διαφορετικών ιςτών περιλαμβάνεται ο ςυνδετικόσ ιςτόσ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

 α) Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία από τισ κφριεσ κατθγορίεσ ιςτών ανικει ο ιςτόσ αυτόσ. Ποια 

είναι τα κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνεται ο ςυνδετικόσ ιςτόσ; (3μ) 

 

 β) Πώσ ονομάηεται ο τφποσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ που αποκθκεφει λίποσ; Πώσ ονομάηονται τα 

κφτταρα που τον αποτελοφν; Ποιοσ ιδιαίτεροσ τφποσ ςυνδετικοφ ιςτοφ ζχει κφτταρα που είναι 

επιφορτιςμζνα με τθ μεταφορά οξυγόνου; Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ κυττάρων, αυτοφ 

του ιδιαίτερου τφπου ςυνδετικοφ ιςτοφ;  (6μ) 

 

γ) Ποιου ιδιαίτερου τφπου ςυνδετικοφ ιςτοφ τα ινίδια κολλαγόνου ςχθματίηουν δεςμίδεσ; Που 

ςυναντάται ο ιςτόσ αυτόσ; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτηριςτικά των βιολογικών δομών, είτε είναι κφτταρα, είτε ιςτοί και 

όργανα, είναι ότι η καταςκευή τουσ τισ κάνει ικανζσ να εκτελοφν μια ςυγκεκριμζνη 

λειτουργία. Παίρνοντασ ωσ παράδειγμα τισ φλζβεσ και τα τριχοειδή αγγεία, να ςυντάξετε 

ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να αιτιολογείτε: 

 

I. Πώσ θ καταςκευι των φλεβών και ο αρικμόσ τουσ εξυπθρετεί τθν ανάγκθ να 

διοχετεφουν το αίμα προσ τθν καρδιά και να λειτουργοφν ωσ αποκικεσ αίματοσ;  

II. Το λόγο για τον οποίο θ καταςκευι των τριχοειδών αγγείων εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι 

ουςιών ανάμεςα ςτο αίμα και τουσ ιςτοφσ και ςυμβάλλει ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μποροφμε να καταλαβαίνουμε αν ζχουμε πυρετό, όπωσ επίςθσ και αν κάνει κρφο ι ηζςτθ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ χάρθ ςτουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε τθ μεταβολι τθσ 

εξωτερικισ ι εςωτερικισ κερμοκραςίασ; (4μ) 

β) Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ αυτοί και πϊσ διακρίνονται μεταξφ τουσ ανάλογα με το είδοσ 

του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Ποια είναι θ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ τισ οποίεσ παράγουν οι υποδοχείσ 

αυτοί, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευκοφν; (4μ) 

 
 
ΙΙ. Τα όργανα αποτελοφνται από διαφορετικοφσ ιςτοφσ, ωςτόςο ζνασ από αυτοφσ είναι ο 

κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία κάκε οργάνου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Να αναφζρετε δφο ιςτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του δικζφαλου βραχιόνιου 

μυόσ (4μ) 

 

β) Ποιοσ από τουσ ιςτοφσ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα είναι ο κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθ 

λειτουργία του μυόσ αυτοφ; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρά του; (4μ) 

 

γ) Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι μορφι των κυττάρων του ιςτοφ του β. ερωτιματοσ, ποια θ 

ιδιαίτερθ ικανότθτά τουσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςοβαρζσ αποκλίςεισ από το φυςιολογικό αρικμό χρωμοςωμάτων 

οδθγοφν ςε μθ βιϊςιμα ζμβρυα να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

I. Πόςα χρωμοςϊματα ζχουν το φυςιολογικό ςπερματοηωάριο και το φυςιολογικό ωάριο; 

Ποιο είναι το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ χάρθ ςτο οποίο οι δφο γαμζτεσ απζκτθςαν 

αυτόν τον αρικμό χρωμοςωμάτων; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα που υφίςτανται αυτό 

το είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ ϊςτε να προκφψει, αντίςτοιχα,  το ωάριο και το  

ςπερματοηωάριο; 

II. Τι κα μποροφςε να ςυμβεί αν ζνα ςπερματοηωάριο με δφο κεφαλζσ (και ςυνεπϊσ δφο 

πυρινεσ), ςε μια ςπάνια περίπτωςθ, γονιμοποιοφςε ζνα φυςιολογικό ωάριο; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το  νευρικό μασ ςφςτθμα μαηί με το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων ελζγχουν και 

ρυκμίηουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςϊματοσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα όργανα του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ; Ποια από τα όργανα αυτά αποτελοφν 

μζροσ του Κ.Ν.Σ. και ποια όργανα του Π.Ν.Σ. ; (5μ) 

 

β) Πώσ ονομάηεται θ άλλθ κατθγορία κυττάρων, εκτόσ από τα νευρικά κφτταρα που ζχει ο 

νευρικόσ ιςτόσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (7μ) 

ΙΙ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά των κθλαςτικϊν, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και ο 

άνκρωποσ, είναι θ φπαρξθ μαςτικϊν αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται κάκε μαςτικόσ αδζνασ; Τι αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτα μζρθ που τον 

αποτελοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ; (3μ) 

β) Ποιεσ ορμόνεσ αναμιγνφονται ςτθν παραγωγι και ζκκριςθ του γάλακτοσ; Από ποιον αδζνα 

παράγονται; (3μ) 

γ) Ποιασ από τισ ορμόνεσ του ερωτιματοσ β. αυξάνεται θ ζκκριςθ, όςο περιςςότερο κθλάηει το 

μωρό; Τι προκαλεί θ ορμόνθ αυτι μετά τθν εμφάνιςι τθσ ςτο μαςτό; (4μ) 

δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρζπει να αυτοεξετάηει τακτικά τουσ μαςτοφσ τθσ και να 

υποβάλλεται ςε μαςτογραφία μετά τθν θλικία των 40 ετών; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Οι λειτουργίεσ για τισ οποίεσ ευκφνεται ζνασ ιςτόσ, ωσ ζνα βακμό, εξαρτϊνται από το είδοσ 

των πρωτεϊνϊν που υπάρχουν ςτα κφτταρά του και ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προθγοφμενθ πρόταςθ να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:  

 

I. Να ςυςχετίςετε τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ, τθν ανκεκτικότθτα των τενόντων και 

των οςτών με τισ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτισ δομζσ αυτζσ.  

II. Να ςυςχετίςετε τισ ιδιότθτεσ του αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο, να αποτρζπει τθν 

αιμορραγία ςε μικροφσ τραυματιςμοφσ και να καταςτρζφει τα μικρόβια με τισ 

πρωτεΐνεσ που περιζχει. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτθν ιδιότθτα του αίματοσ να πιηει ςτουσ μικροφσ τραυματιςμοφσ, αποφεφγεται θ 
απώλεια αίματοσ, κλείνει θ πφλθ ειςόδου ςτα μικρόβια, ενώ αρχίηει να επουλώνεται το 
τραφμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία αυτι; Πϊσ 

ονομάηεται το ζνηυμο που ςυμβάλει ςτθ μετατροπι τθσ ςε ζνα μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνϊν. 

Πϊσ ονομάηεται το μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνϊν; (3μ)  

β) Για το ςχθματιςμό του ενηφμου του ερωτιματοσ α. απαιτείται θ φπαρξθ πολλϊν 

παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ; (6μ) 

γ) Σε μερικοφσ ανκρϊπουσ, για κλθρονομικοφσ λόγουσ, θ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ 

κακυςτερεί ςθμαντικά. Πϊσ ονομάηεται το ςχετικό νόςθμα; Ποια είναι θ ςυνζπειά του; Τι είναι 

αυτό που «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, ϊςτε να το εκδθλϊνουν; (3μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοκικεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται ςε κοιλότθτεσ του 

ςώματοσ αλλά και τθν ορμόνθ προγεςτερόνθ που ανικει ςτα ςτεροειδι. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 α) Ποιο προϊόν των ωοκθκϊν εκκρίνεται ςε κοιλότθτεσ του ςϊματοσ; Πϊσ ονομάηονται οι 

κοιλότθτεσ αυτζσ; (2μ) 

 β) Σε ποια χθμικι ιδιότθτα οφείλει θ προγεςτερόνθ τθ δυνατότθτα που ζχει να μπαίνει ςτο 

εςωτερικϊν των κυττάρων που αποτελοφν «ςτόχουσ» τουσ;  Σε ποιο τμιμα του κυττάρου 

επιδρά; Με ποιο τρόπο;  (5μ) 

 

γ) Από τθν άποψθ τθσ ταχφτθτασ δράςθσ τουσ, πϊσ διαφοροποιοφνται ορμόνεσ όπωσ θ 

προγεςτερόνθ ςε ςφγκριςθ με τισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Τα αιςκθτιρια όργανα είναι ικανά να λειτουργοφν ωσ τα «παράκυρα» του οργανιςμοφ μασ 

ςτον εξωτερικό κόςμο, αλλά και ςτο εςωτερικό περιβάλλον του οργανιςμοφ μασ διότι 

ςυνεργάηονται με το Νευρικό Σφςτθμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Ποια τμιματα του Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ ςυνεργάηονται με τα αιςκθτιρια 

όργανα; Εξθγιςτε με ποιο ακριβϊσ τρόπο. 

II. Με ποιο τρόπο ο νωτιαίοσ μυελόσ και ο εγκζφαλοσ ςυνεργάηονται με το ςφςτθμα των 

αιςκθτθρίων οργάνων, ϊςτε να αντιλαμβανόμαςτε τισ μεταβολζσ του περιβάλλοντόσ 

μασ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο ανθρώπινοσ οργανιςμόσ, όπωσ και κάθε πολυκφτταροσ οργανιςμόσ, είναι οργανωμζνοσ 

ιεραρχικά ςε διάφορα επίπεδα. Να ςυντάξετε ζναν οριςμό για καθζνα από τα ακόλουθα 

επίπεδα οργάνωςησ και να παραθζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για καθζνα από αυτά.  

 

α) Ιςτόσ,  

β) Όργανο,   

γ) Σφςτθμα οργάνων. (12μ) 

 

ΙΙ. Κατά την εκςπερμάτωςη ελευθερώνεται ςπζρμα ςτον γυναικεία κόλπο. Σε αυτό 

περιζχονται κφτταρα και ουςίεσ που βοηθοφν την γονιμοποίηςη. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που περιζχονται μζςα ςτο ςπζρμα; Ποια είναι τα μζρθ από τα 

οποία αποτελοφνται; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που ακολουκοφν τα κφτταρα του ερωτιματοσ α. προκειμζνου να 

μεταφερκοφν από το ςθμείο παραγωγισ τουσ ςτθ βάλανο; Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ οδοφ 

που καταλιγει ςτθ βάλανο; (2μ) 

γ) Ποιζσ δομζσ του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι των 

ουςιών που υπάρχουν ςτο ςπζρμα; (3μ) 

δ) Τι αλλαγζσ γίνονται ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ, κατά τθν ερωτικι διζγερςθ, προκειμζνου να 

διευκολυνκεί θ είςοδοσ του πζουσ ςε αυτόν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Σε ζναν μαθητή δόθηκαν 3 διαφορετικά είδη κυττάρων: 

 

 Το κφτταρο Α δεν είχε πυρήνα και είναι ζγχρωμο. 

 Το κφτταρο Β ζφερε γραμμώςεισ ενώ  

 Το κφτταρο Γ ζφερε βλεφαρίδεσ. 

 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 
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I. Τι είδοσ κυττάρου είναι το Α; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Β; Σε 

ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Γ; 

II. Σε ποιο τμιμα του οργανιςμοφ μασ παράγεται το κφτταρο Α, ςε ποιο καταςτρζφεται; 

Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του; Σε ποια πρωτεΐνθ τον οφείλει; (12+13μ) 
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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; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα από τα οποία 

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

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

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

γ) Από ποιο υποδεκτικό όργανο ξεκινοφν οι νευρικζσ ϊςεισ 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. Με την ςεξουαλική επαφή είναι δυνατή η μετάδοςη διαφόρων νοςημάτων. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα νοςιματα αυτά; (2μ) 

β) Ποια ςυμπτϊματα, που ςχετίηονται με τα νοςιματα αυτά, πρζπει να οδθγοφν χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςε ειδικό γιατρό; (6μ) 

γ) Σε ποια προβλιματα μπορεί να οδθγιςει θ μθ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των νοςθμάτων αυτϊν; 

(2μ) 

δ) Ποιοσ τρόποσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ αποτελεί τθν καλφτερθ «αςπίδα» προςταςίασ, 

από τα νοςιματα αυτά; Από τισ προςφερόμενεσ μεκόδουσ, ποια δρα και ωσ αντιςυλλθπτικό 

μζςο; (3μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Δφο φίλοι αποφάςιςαν να μετάςχουν ςε μια εθελοντική αιμοδοςία. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιεσ εξετάςεισ, εκτόσ από αυτζσ που αφοροφν ςτισ ομάδεσ αίματοσ, κα πρζπει να 

υποβλθκεί το αίμα των δφο υποψιφιων αιμοδοτϊν; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ.  
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II. Αν ο ζνασ φίλοσ ανικει ςτθν Α ομάδα και ο άλλοσ ανικει ςτθν 0 ομάδα αίματοσ 

ποιανοφ το αίμα μπορεί να δοκεί ςε κάποιον δζκτθ τθσ Β ομάδασ αίματοσ; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ 

μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποια είναι τα δφο κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι αδζνεσ, ανάλογα με το ποφ 

εκκρίνουν το προϊόν τουσ; Ποφ ςυγκεκριμζνα εκκρίνεται το προϊόν κάκε είδουσ;  (4μ) 

β) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πϊσ ζχει 

φτάςει θ ορμόνθ ς’ αυτά; (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο ειδϊν αδζνων που αναφζρατε ςτο 

ερϊτθμα α. Πϊσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν 

τθν κατθγορία.(4μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και ορμόνεσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ; (5μ) 

 

β) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που φιλοξενεί το 

ζμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πϊσ ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που το καλφπτει 

εςωτερικά (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ ορμονϊν παράγονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ τθσ γυναίκασ; Ποιο από 

αυτά, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου; Ποια είναι αυτά; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ο Κωςτισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ για τον παράγοντα Rhesus, εκδιλωςε τθν 

ανθςυχία του, για το ενδεχόμενο, θ ζγκυοσ μθτζρα του να γεννιςει ζνα παιδί ςτο οποίο τα 

ερυκρά αιμοςφαίρια κα καταςτραφοφν από τα αντιςώματά τθσ. Ο βιολόγοσ κακθγθτισ 

ρώτθςε τότε τον Κωςτι αν γνωρίηει τθν ομάδα αίματοσ του πατζρα του και ο Κωςτισ του 

απάντθςε ότι, μάλλον ο πατζρασ του είναι Rh-. 

 

I. Κατά τθν άποψι ςασ, ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι βάςιμθ θ ανθςυχία του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
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II.  Αν τελικά ο πατζρασ του Κωςτι είναι Rh+, ςε ποια ομάδα ςε ό,τι αφορά τον παράγοντα 

Rhesus πρζπει να ανικει θ μθτζρα του ϊςτε να είναι βάςιμοι οι φόβοι του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 127 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και οι αντρικζσ 

ορμόνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα;  (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα του ερωτιματοσ α.παράγει τα ςπερματοηωάρια; Να ονομάςετε μία 

ορμόνθ που παράγεται από το τμιμα αυτό; (2μ) 

γ)  Τα ςπερματοηωάρια, αφοφ παραχκοφν, αποκθκεφονται και ωριμάηουν ςε μια κακοριςμζνθ 

δομι. Πϊσ ονομάηεται θ δομι αυτι, ποφ βρίςκεται, τι μορφι ζχει; (3μ) 

δ) Πότε αρχίηει θ παραγωγι ςπερματοηωαρίων; Ποια είναι θ ιδανικι κερμοκραςία για τθν 

παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Το ςτζλεχοσ αποτελεί τθν περιοχι του εγκεφάλου που ςυνδζει τα θμιςφαίρια με τον 

νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανκρώπινου ςώματοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ του ςτελζχουσ; Ποια από αυτζσ 

διοχετεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που προζρχονται από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ ςτο φλοιό του 

εγκεφάλου; (4μ) 

β) Πϊσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που περιλαμβάνει 

ςθμαντικά κζντρα του Αυτόνομου Νευρικοφ Συςτιματοσ. Ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ φζρει ςε 

πζρασ; (5μ) 

γ) Πϊσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που είναι υπεφκυνθ για 

τθν ομοιόςταςθ; Για ποιο λόγο θ περιοχι αυτι αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του νευρικοφ 

ςυςτιματοσ με το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Στο τοπικό νοςοκομείο ζχει ςθμάνει ςυναγερμόσ. Μόλισ ζχουν μεταφζρει 5 φίλουσ που 

ενεπλάκθςαν ςε αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, οι οποίοι χρειάηονται επειγόντωσ μετάγγιςθ μιασ 

φιάλθσ αίματοσ ο κακζνασ. Το πρόβλθμα όμωσ είναι ότι ςτθν αιματολογικι μονάδα του 

νοςοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλεσ αίματοσ από τισ οποίεσ: Δφο (2) είναι τθσ  ΑΒ ομάδασ,  

δφο (2) τθσ 0 ομάδασ, μια (1) τθσ Α και μια (1) τθσ Β ομάδασ.  

Αν οι δφο από τουσ τραυματίεσ ανικουν ςτθν Α ομάδα αίματοσ, ζνασ ςτθν ΑΒ ομάδα, ζνασ 

ςτθν 0 ομάδα και ο ζνασ ςτθ Β ομάδα. 
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I. Τι είδουσ αντιγόνα και τι είδουσ αντιςϊματα ζχουν ςτο αίμα τουσ οι τραυματίεσ που 

ανικουν ςτθν ΑΒ και ςτθν 0 ομάδα αίματοσ;  

II. Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα ςασ, να βάλετε το ςφμβολο (+) 

ςε όποιο τετράγωνο αντιςτοιχεί ςτθν ομάδα αίματοσ που πρζπει να πάρει κακζνασ από 

τουσ φίλουσ, ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ όλων ςε αίμα και να μθν προκφψει 

πρόβλθμα αςυμβατότθτασ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0.  

 

Ομάδα αίματοσ 

τραυματιών 

Φιάλεσ αίματοσ 

1 (Α) 1(Β) 2(ΑΒ) 2 (0) 

Α (1οσ)     

Α (2οσ)     

ΑΒ     

0     

Β     

  

Να εξθγιςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτισ επιλογζσ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αίμα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ζνα απλό υγρό. Στθν πραγματικότθτα όμωσ 

πρόκειται για ζναν πολφ εξειδικευμζνο ιςτό, ο οποίοσ αποτελείται από πολλά είδθ 

κυττάρων, τα οποία αιωροφνται ς' ζνα υγρό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι είδουσ ιςτόσ κεωρείται το αίμα από τουσ περιςςότερουσ ερευνθτζσ; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το υγρό, μζςα ςτο οποίο αιωροφνται τα κφτταρα του αίματοσ, και ποιεσ 

είναι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι πρωτεΐνεσ που περιζχει; (5μ) 

γ) Ποιεσ είναι οι τρεισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται τα κφτταρα του αίματοσ; Ποια/εσ από 

τισ ομάδεσ αυτζσ ζχει/ουν εμπφρθνα, ποια/εσ ζχει/ουν  απφρθνα κφτταρα; (5μ)   

 

ΙΙ. Είμαςτε ικανοί να διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ χάρθ ςτουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ που 

υπάρχουν ςτο αυτί μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποφ βρίςκεται κακζνασ από αυτοφσ;  (4μ) 

β) Ποια είναι θ ειδικι κατθγορία κυττάρων από τθν οποία αποτελοφνται τα δφο είδθ 

υποδοχζων τθσ ιςορροπίασ. Σε ποιο άλλο τμιμα του αυτιοφ μασ υπάρχουν τζτοια κφτταρα; 

(2μ) 

γ) Κατά τθν περιςτροφι τθσ κεφαλισ ποιοσ από τουσ υποδοχείσ του α. ερωτιματοσ 

δραςτθριοποιείται; Τι ςυμβαίνει ςτον υποδοχζα αυτόν, ώςτε να παράγει νευρικζσ ώςεισ που 

κα ςυμβάλλουν ςτθν αντανακλαςτικι ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ μασ; (5μ) 

δ) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ 

ςτον εγκζφαλο; Ποφ, τελικώσ, κα καταλιξουν αυτζσ οι νευρικζσ ώςεισ ώςτε να ρυκμίςουμε 

αντανακλαςτικά τθν ιςορροπία μασ; (2μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνα καλό παράδειγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 

των ενδοκρινών αδζνων αποτελεί ο κθλαςμόσ. Κατά τθ λειτουργία αυτι παρατθρείται μια 

διαδοχι γεγονότων που αρχίηει όταν θ κθλαία άλωσ τθσ γυναίκασ θ οποία ζχει γεννιςει, 

ερεκίηεται από το μωρό που κθλάηει. 
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Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τθ διαδοχι των γεγονότων που 

ςυμβαίνουν κατά το κθλαςμό να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηονται οι υποδοχείσ που βρίςκονται ςτθ κθλαία άλω και ερεκίηονται με το 

κθλαςμό; Τι είδουσ μθνφματα μεταφζρουν ςτο τμιμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι θ 

ονομαςία του τμιματοσ αυτοφ; 

II. Το Χ διεγείρει τον αδζνα Υ που παράγει τθν ορμόνθ . Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Υ, 

πώσ θ ορμόνθ που παράγει; Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Ζ που δραςτθριοποιείται όταν 

φκάςει ςε αυτόν θ ορμόνθ  Γιατί όςο περιςςότερο κθλάηει το μωρό, τόςο 

περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οφκαλμικόσ βολβόσ μασ, θ πεπλατυςμζνθ ςφαίρα που αποτελεί τμιμα του ματιοφ μασ 

αποτελείται από 3 χιτώνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι χιτώνεσ αυτοί; (3μ) 

β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ περιζχει μεγάλο αρικμό αγγείων και χρωςτικζσ. Ποια είναι θ 

ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει; (4μ) 

γ) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ αποτελείται από πυκνό ςυνδετικό ιςτό; Πώσ ονομάηεται το 

πρόςκιο τμιμα του και ποιεσ οι ιδιότθτζσ του; (5μ) 

   

ΙΙ. Ανάμεςα ςτισ λειτουργίεσ που φζρει ςε πζρασ ο εγκζφαλόσ μασ περιλαμβάνονται οι 

ανώτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ λειτουργίεσ περιλαμβάνονται ςτισ ανώτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ; (3μ)  

β) Σε μια από τισ λειτουργίεσ αυτζσ θ απόκτθςθ καινοφργιασ γνώςθσ ςυμβάλλει ςτθν 

προςαρμογι τθσ ςυμπεριφοράσ μασ. Ποια είναι θ λειτουργία αυτι, ςε ποιουσ τφπουσ 

διακρίνεται (5μ) 

γ) Ποιοσ από τουσ τφπουσ που αναφζρατε ςτο β. ερώτθμα αφορά ςτο ςυςχετιςμό δφο ι 

περιςςότερων ερεκιςμάτων; Να παρακζςετε ζνα ςχετικό παράδειγμα. (2μ) 

δ) Ποιοσ από τουσ τφπουσ που αναφζρατε ςτο β. ερώτθμα χρθςιμοποιείται για τθν επίλυςθ 

ενόσ προβλιματοσ; Ποια δυνατότθτα κινθτοποιοφμε όποτε αξιοποιοφμε αυτόν τον τφπο 

μάκθςθσ; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Κατά κανόνα, οι αδζνεσ που δεν ζχουν εκφορθτικό πόρο εφοδιάηονται από πολυάρικμα 

τριχοειδι αγγεία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Σε ποια κατθγορία αδζνων κατατάςςονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο επιλζξατε να 

τουσ κατατάξετε ςτθν κατθγορία αυτι; Πώσ ονομάηεται το προϊόν τουσ; Να παρακζςετε 

δφο ςχετικά παραδείγματα τζτοιων αδζνων. 

II. Ποια ανάγκθ για τθ λειτουργία αυτών των αδζνων εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολυάρικμων 

αιμοφόρων αγγείων ςτουσ αδζνεσ αυτοφσ; Ποια ανάγκθ για τθ λειτουργία του 
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οργανιςμοφ μασ εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολυάρικμων αιμοφόρων αγγείων ςτουσ αδζνεσ 

αυτοφσ;  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ζνα από τα τρία τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα είναι το πζοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα τρία ςώματα που το αποτελοφν, πώσ το δζρμα που τα περιβάλλει; (4μ)  

β) Ποιεσ μεταβολζσ γίνονται ςτο πζοσ κατά τθ ςτφςθ; Ποφ οφείλονται; (4μ)  

γ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ πόςκθσ που καλφπτει τθ βάλανο του πζουσ; Πότε τραβιζται 

προσ τα πίςω αποκαλφπτοντασ τθ βάλανο; Τι ςυμβαίνει όταν το άνοιγμα του τμιματοσ αυτοφ 

είναι ςτενό; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι αδζνεσ αποτελοφν όργανα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που είναι ικανά να παράγουν 

και να εκκρίνουν ουςίεσ. 

α) Ποφ μποροφν να απελευκερώνονται οι ουςίεσ που παράγονται από τουσ αδζνεσ; (4μ) 

 

β) Για ποιο λόγο το πάγκρεασ χαρακτθρίηεται μεικτόσ αδζνασ;  Ποιζσ ουςίεσ παράγει; Από 

αυτζσ ποιεσ ανικουν ςτισ ορμόνεσ; (6μ). 

 

γ) Πώσ ονομάηονται οι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο; Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν; Τι 

ιςχφει αναφορικά με τον αρικμό των κυττάρων που τουσ αποτελοφν;  (3μ) 

 

 

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 
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθν εκτζλεςθ των κινιςεων εκτόσ από τον οςτίτθ ιςτό και το μυϊκό ιςτό που ςυνιςτοφν 

αντίςτοιχα τα οςτά και τουσ μυσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο νευρικόσ ιςτόσ αλλά και ο 

ςυνδετικόσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ ςυμβολι του νευρικοφ ιςτοφ ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (2μ) 

 

β) Ποια τμιματα των αρκρώςεων είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό, ποια θ ςθμαςία 

των τμθμάτων αυτών; (6μ) 

 

γ) Να αναφζρετε τα τμιματα του μυόσ που είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό (4μ) 

 

ΙΙ. Για να διατθρείται ςτθ ηωι ζνασ άνκρωποσ, κα πρζπει θ καρδιά του να πάλλεται ςυνεχώσ 

και ζχει υπολογιςκεί ότι οι ςυνολικοί παλμοί ενόσ εικοςιτετραώρου είναι περίπου 100.000. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 α)  Ποφ οφείλονται οι παλμοί τθσ καρδιάσ; (2μ) 

β) Ποιοσ είναι ο φυςιολογικόσ αρικμόσ των παλμών ςτουσ ενιλικεσ; Ποια ιδιότθτα τθσ καρδιάσ 

χαρακτθρίηουμε ωσ αυτορρφκμιςθ (4μ) 

γ) Ποιο τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ περιλαμβάνει κζντρα που ελζγχουν τθ 

λειτουργία τθσ καρδιάσ; Ποιο τμιμα του Α.Ν.Σ. επιταχφνει τον ρυκμό με τον οποίο κτυπά θ 

καρδιά, ποιο τον επιβραδφνει; (3μ) 

δ) Ανιχνεφουμε τουσ παλμοφσ τθσ καρδιάσ μετρώντασ τουσ ςφυγμοφσ των αρτθριών ςτον καρπό 

και ςε άλλα ςθμεία του ςώματοσ. Πώσ εξθγείται θ ταφτιςθ αυτι μεταξφ παλμών και ςφυγμών ; 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Όταν πιάνουμε ζνα ηεςτό αντικείμενο με το χζρι μασ, ξεκινά μια ςειρά από γεγονότα τα 

οποία περιλαμβάνουν τθν παραγωγι νευρικών ώςεων από ζναν υποδοχζα, τθ μεταβίβαςι 

τουσ μζςα ςτο νευρικό ςφςτθμα και τθν ερμθνεία τουσ ςτον εγκζφαλό μασ. 

 

I. Πώσ ονομάηεται ο υποδοχζασ από τον οποίο παράχκθκε θ νευρικι ώςθ; Πώσ 

ονομάηεται το τμιμα του ςώματοσ ςτο οποίο ανικει ο υποδοχζασ αυτόσ; Πώσ 

ονομάηεται θ διαδρομι που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ μζςα ςτο νευρικό 

ςφςτθμά μασ; Τι είδουσ νευρώνεσ περιλαμβάνει το τμιμα τθσ διαδρομισ αυτισ που 

βρίςκεται ζξω από το Κ.Ν.Σ. μασ;  
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II. Στο τμιμα τθσ διαδρομισ που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ ςτο εςωτερικό του Κ.Ν.Σ. 

περιλαμβάνεται ο νωτιαίοσ μυελόσ κακώσ και ο εγκζφαλοσ. Ποιο είδοσ ουςίασ του 

νωτιαίου μυελοφ μεταβίβαςε τισ νευρικζσ ώςεισ ςτον εγκζφαλο; Ποια είναι θ 

λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου ςτθν οποία μεταφζρκθκαν οι 

νευρικζσ ώςεισ από τον νωτιαίο μυελό; Ποιο είναι το κζντρο του εγκεφάλου που 

παρζλαβε τελικά τισ νευρικζσ ώςεισ για να τισ αναλφςει και να τισ ερμθνεφςει; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι κρεπτικζσ ουςίεσ και το  οξυγόνο μεταφζρονται ςε όλα τα όργανα μζςω του 

κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο αποτελείται από τθν καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και 

το αίμα που κυκλοφορεί μζςα ς' αυτά. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 α) Ποφ βρίςκεται θ καρδιά και από ποιο είδοσ ιςτοφ  αποτελείται; Ποια είναι θ μορφι των 

μυϊκών ινών του ςυγκεκριμζνου ιςτοφ;(5μ) 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία; Ποια από τα αγγεία αυτά 

επαναφζρουν το αίμα ςτθν καρδιά από τθν περιφζρεια, ποια από τα αγγεία αυτά 

απομακρφνουν το αίμα από τθν καρδιά, προσ τθν περιφζρεια; (5μ) 

γ) Τι είδοσ ιςτοφ κεωρείται το αίμα; Σε ποιο αγγείο από τα αγγεία του ερωτιματοσ β. αναλογικά 

με τα άλλα, βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι το περιςςότερο αίμα που κυκλοφορεί ςτον οργανιςμό 

μασ;  (2μ) 

 

ΙΙ. Ο τοκετόσ περιλαμβάνει τρία ςτάδια, ςτο πρϊτο από τα οποία γίνεται διαςτολι του 

τραχιλου τθσ μιτρασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ μιτρασ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τθσ; Πώσ 

ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που τα επενδφει εςωτερικά; (4μ) 

β) Τι αιςκάνεται θ γυναίκα κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ; (3μ) 

γ) Πώσ μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα 

των ςυςπάςεων τθσ μιτρασ; (2μ) 

δ) Ποφ οφείλεται θ αυξανόμενθ διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ κατά τθν πρόοδο του 1ου 

ςταδίου; Πώσ ονομάηεται το υγρό που μπορεί να απελευκερωκεί κατά τθ διάρκεια του 

ςταδίου; Από ποφ προζρχεται; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Εξαιτίασ τθσ κακοκαιρίασ γίνεται διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ, οπότε το ςπίτι ξαφνικά 

βυκίηεται ςτο απόλυτο ςκοτάδι. Αν και δεν διακρίνεισ τίποτε, είςαι ικανόσ ακουμπϊντασ με 

τα δάκτυλά ςου τουσ τοίχουσ του ςπιτιοφ, να ςτρίψεισ δεξιά ςτο διάδρομο, φςτερα αριςτερά 

ςτθν πρϊτθ πόρτα, μζχρι επιτζλουσ να φτάςεισ ςτο δωμάτιό ςου, όπου ςε κάποιο ςυρτάρι 

βρίςκεται ο φακόσ ςου.  
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I. Ποιο είδοσ μνιμθσ ςε βοικθςε να βρεισ το δρόμο ςου, ςτο ςκοτεινό δωμάτιο; Ποια 

ςωματικι αίςκθςθ, με τθ βοικεια ποιων υποδοχζων και ποιου κζντρου του 

εγκεφάλου, ενώ δεν ζβλεπεσ, ςε «πλθροφοροφςαν» κάκε φορά για το ποφ βριςκόςουν; 

II. Πώσ οι ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ςε βοικθςαν ώςτε να αντιλαμβάνεςαι αν ςτρίβεισ δεξιά 

ι αριςτερά; Ποιο νεφρο μεταβίβαηε τισ νευρικζσ ώςεισ από τισ ακουςτικζσ ακρολοφίεσ 

ςτον εγκζφαλο; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςου μεταφζρκθκαν οι νευρικζσ ώςεισ 

αρχικά και ςε ποιο τελικά; (12+13μ) 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 139 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το νευρικό ςφςτημα αποτελείται από το Κεντρικό Νευρικό Σφςτημα και το Περιφερικό 

Νευρικό Σφςτημα, το οποίο αποτελείται από νεφρα και γάγγλια. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α)  Από τι αποτελοφνται τα νεφρα, τι είναι τα γάγγλια (4μ) 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ; Από τι 

αποτελείται κακεμιά από τισ κατθγορίεσ αυτζσ ; (6μ) 

γ) Σε ποια είδθ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με το τμιμα του Κεντρικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ από το οποίο εκφφονται; (2μ) 

 

II. Μεταξφ των οργάνων του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτήματοσ περιλαμβάνονται τα αγγεία. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; (3μ) 

 

β) Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτών κατατάςςεται το αίμα που κυκλοφορεί ςτο εςωτερικό 

του; Ποια είναι τα είδθ κυττάρων που το αποτελοφν; (4μ) 

 

γ) Να ονομάςετε 2 διαφορετικά είδθ ιςτών που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των αγγείων. 

(2μ) 

 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα των ιςτών του γ. ερωτιματοσ; Ποια είναι θ μορφι τουσ; (4μ). 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά 3 αδζνεσ. Ο αδζνασ Α ζχει εκφορητικό πόρο, ο αδζνασ Β δεν ζχει 

εκφορητικό πόρο, ενώ ο αδζνασ Γ μερικζσ εκκρίςεισ τισ απελευθερώνει μζςω εκφορητικοφ 

πόρου, άλλεσ όχι. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

I. Σε ποιο είδοσ, από τα γνωςτά είδθ αδζνων ανικει ο κακζνασ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. 

II. Ο αδζνασ Β παράγει ζνα προϊόν το οποίο αρκετά μετά τον χρόνο ζκκριςισ του, 

εντοπίςτθκε ςτο εςωτερικό ενόσ κυττάρου. Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία προϊόντων, 

ανικει το προϊόν αυτό; Από τθ κζςθ του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίςτθκε, τι μπορείτε 

να υποκζςετε για τον τρόπο  με τον οποίο ειςιλκε ςτο κφτταρο, κακώσ και τον τρόπο 

δράςθσ ςε αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, το πάγκρεασ εκκρίνει τθν ορμόνθ 
ινςουλίνθ θ οποία φκάνοντασ ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ προκαλεί τθν απορρόφθςθ, 
από αυτά, τθσ γλυκόηθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Σε ποιο κατθγορία αδζνων κατατάςςεται το πάγκρεασ; (2μ) 

 

β) Ποια άλλα προϊόντα, εκτόσ από τθν ινςουλίνθ, παράγει το πάγκρεασ. Από ποια μοίρα του 

παγκρζατοσ εκκρίνεται κακζνα;  (4μ) 

 

γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ινςουλίνθ ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ, να περιγράψετε τον 

τρόπο με τον οποίο δρα ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ. (6μ) 

 

ΙΙ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά των κθλαςτικών, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και ο 

άνκρωποσ, είναι θ φπαρξθ μαςτικών αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται κάκε μαςτικόσ αδζνασ; Τι αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτα μζρθ που τον 

αποτελοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ; (3μ) 

β) Ποιεσ ορμόνεσ αναμιγνφονται ςτθν παραγωγι και ζκκριςθ του γάλακτοσ; Από ποιον αδζνα 

παράγονται; (3μ) 

γ) Ποιασ από τισ ορμόνεσ του ερωτιματοσ β. αυξάνεται θ ζκκριςθ, όςο περιςςότερο κθλάηει το 

μωρό; Τι προκαλεί θ ορμόνθ αυτι μετά τθν εμφάνιςι τθσ ςτο μαςτό; (4μ) 

δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρζπει να αυτοεξετάηει τακτικά τουσ μαςτοφσ τθσ και να 

υποβάλλεται ςε μαςτογραφία μετά τθν θλικία των 40 ετϊν; (3μ) 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Μετά από κάποιο τραυματιςμό ι λόγω κάποιασ πάκθςθσ των αγγείων είναι δυνατόσ ο 

ςχθματιςμόσ κρόμβου ςτο αίμα. Αν και θ δθμιουργία κρόμβου γενικά λειτουργεί κετικά για 

τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο κρόμβοσ να παραςυρκεί από τθν κυκλοφορία του 

αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του ανκρώπου;   

 

I. Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ για 

τον οργανιςμό;  

 

II. Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία 

προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι του 

με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα 
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βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν ενζταςςε 

ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στουσ μυϊκοφσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ μασ υπάρχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμώςεισ. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιζσ κατθγορίεσ μυϊν ςυναντϊνται; (2μ) 

β) Ποιοι από τουσ μυσ του ερωτιματοσ α. ςυςπϊνται με τθ κζλθςι μασ; Ποιοι χωρίσ τθ κζλθςι 

μασ; (2μ) 

γ) Οι μυϊκζσ ίνεσ των μυϊν που ςυςπϊνται με τθ κζλθςι μασ ςυναντϊνται ςε ομάδεσ. Πϊσ 

ονομάηονται οι ομάδεσ αυτζσ; Τι τισ περιβάλλει; (4μ) 

δ) Ο τρικζφαλοσ βραχιόνιοσ ςε ποια από τισ κατθγορίεσ μυϊν του ερωτιματοσ α. ανικει; Πϊσ 

ονομάηεται το κεντρικό τμιμα του, πϊσ τα άκρα του; (4μ).  

 

ΙΙ. Το πλάςμα αποτελεί τη μεςοκυττάρια ουςία του αίματόσ μασ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α. Πϊσ από το πλάςμα του αίματόσ μασ μπορεί να προκφψει ο ορρόσ του αίματόσ μασ; (3μ) 

 

β. Τι είναι και που παράγονται οι ςφαιρίνεσ; Να αναφζρετε τουσ κφριουσ ρόλουσ τουσ. (5μ) 

γ. Από τι αποτελείται το «ςυμπλιρωμα» και ποιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ακολουθεί και που προζρχεται από το ςχολικό 
ςασ βιβλίο, να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

  

«Όταν το μωρό κθλάηει, οι νευρικζσ απολιξεισ ςτθ κθλαία άλω ερεκίηονται και ςτζλνουν 

νευρικά μθνφματα ςτον υποκάλαμο, ο οποίοσ διεγείρει τθν υπόφυςθ για παραγωγι τθσ 

ωκυτοκίνθσ. Η ορμόνθ αυτι φτάνει με το αίμα ςτουσ μαςτοφσ και προκαλεί ςφςπαςθ των 

λοβών. Έτςι, το γάλα ρζει από τουσ γαλακτοφόρουσ πόρουσ ςτθ κθλι και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

νεογνό.» 

  

I. Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο λειτουργοφν ωσ υποδοχείσ που 
μεταβιβάηουν μθνφματα ςτο Νευρικό Σφςτθμα; Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται 
ςτο κείμενο λειτουργεί ωσ εκτελεςτικό όργανο που παίρνει μθνφματα-εντολζσ από το 
Νευρικό Σφςτθμα; 
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II. Μια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο παράγει και αυτι μθνφματα που 
όμωσ είναι διαφορετικισ φφςεωσ από τα μθνφματα που παράγει και μεταβιβάηει το 
Νευρικό Σφςτθμα. Πϊσ ονομάηεται θ δομι που τα παράγει, πϊσ θ δομι που τα 
προςλαμβάνει; Ποια από τισ δφο ρυκμίςεισ γίνεται γρθγορότερα; Αυτι που αναφζρεται 
ςτο Ι. ερϊτθμα ι αυτι που αναφζρεται ςτο ΙΙ. ερϊτθμα; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι 
ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ιςτοί μασ, με βάςη τα χαρακτηριςτικά τουσ διακρίνονται ςε διαφορετικά είδη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

 

α) Ποιο από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθν άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία του; 

Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελεί; (4μ) 

 

β) Σε ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνεται το είδοσ του ιςτοφ που απαντιςατε ςτο α. 

ερώτθμα;  Σε ποια από αυτζσ ανικει το αίμα;  (4μ)  

 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθ ςτενι ςφνδεςθ των κυττάρων του. 

Πώσ ονομάηεται ο ιςτόσ αυτόσ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; (4μ) 

 

ΙΙ. Η ωκυτοκίνη αποτελεί πρωτεΐνη, ενώ τα οιςτρογόνα και η τεςτοςτερόνη αποτελοφν 

ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ κάκε φφλου ςτο 

εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κοιλότθτεσ του οργανιςμοφ; (4μ) 

γ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ ωκυτοκίνθ, γενικώσ, δρα πιο γριγορα από ότι θ 

τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα. (6μ)   

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζνα πείραμα το ακουςτικό νεφρο ενόσ βατράχου αποςυνδζθηκε από το κζντρο τησ ακοήσ 

ςτον εγκζφαλο με το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο και ςυνδζθηκε με το κζντρο τησ γεφςησ.  Με 

δεδομζνο ότι τα κζντρα τησ γεφςησ και τησ ακοήσ βρίςκονται ςε αντίςτοιχουσ λοβοφσ τόςο 

ςτον εγκζφαλο του ανθρώπου όςο και του βατράχου, να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Πώσ κα ερμθνεφει πλζον το πειραματόηωο τα ακουςτικά ερεκίςματα; 

II. Ποια ιδιότθτα τθσ λειτουργίασ των υποδοχζων και του Νευρικοφ Συςτιματοσ ευκφνεται 

για τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο α. ερώτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κεντρικό μασ νευρικό ςφςτθμα (Κ.Ν.Σ.) αποτελείται από δφο όργανα που 

παρουςιάηουν αρκετζσ ομοιότθτεσ, αλλά και αρκετζσ διαφορζσ ςτθν καταςκευι τουσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι τα όργανα αυτά; Ποφ εντοπίηεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία ςτο όργανο από 

το οποίο εκφφονται τα νωτιαία νεφρα; Από τι αποτελείται θ ουςία αυτι;  (6μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το υγρό που υπάρχει ςτο εςωτερικό των οργάνων αυτών, αλλά και γφρω 

τουσ; Ποια θ ςθμαςία του;  (6μ) 

 

 

II. Μεταξφ των οργάνων του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτιματοσ περιλαμβάνονται τα αγγεία. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; (3μ) 

 

β) Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτών κατατάςςεται το αίμα που κυκλοφορεί ςτο εςωτερικό 

του; Ποια είναι τα είδθ κυττάρων που το αποτελοφν; (4μ) 

 

γ) Να ονομάςετε 2 διαφορετικά είδθ ιςτών που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των αγγείων. 

(2μ) 

 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα των ιςτών του γ. ερωτιματοσ; Ποια είναι θ μορφι τουσ; (4μ). 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Παρά το ότι οι μφεσ μασ λειτουργοφν ςυςπώμενοι, δθλαδι μικραίνοντασ και όχι 

μεγαλώνοντασ, είμαςτε ικανοί να εκτείνουμε τον πιχθ μασ ώςτε να απομακρφνεται από το 

βραχίονά μασ.  

 

I. Πώσ ονομάηονται οι μφεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ, πώσ ονομάηεται 

το είδοσ του γραμμωτοφ μυόσ ςτον οποίο ανικουν;  

II. Να εξθγιςετε ςυνοπτικά το πώσ γίνεται θ ζκταςθ του πιχθ, αναφζροντασ, ποιοσ είναι ο 

κφριοσ και ποιοσ ο ανταγωνιςτισ μυσ κατά τθν κίνθςθ αυτι. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η αιμοςφαιρίνη Α είναι η κφρια πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοςφαιρίων. Να απαντήςετε 

ςτισ ερωτήςεισ:  

α) Ποια ακριβϊσ λειτουργία φζρει ςε πζρασ θ πρωτεΐνθ αυτι; (3μ) 

β) Ποια πακολογικι κατάςταςθ ςτον οργανιςμό μασ, χαρακτθρίηεται ωσ αναιμία. Ποια είναι τα 

ςυμπτϊματά τθσ; (3μ) 

γ) Ποιο από τα είδθ αναιμίασ ςχετίηεται με ανεπάρκεια ςιδιρου; Πϊσ μπορεί να αποφευχκεί; 

(3μ) 

δ) Ένα άλλο είδοσ αναιμίασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία του εντζρου μασ. Ποια αδυναμία του 

οργανιςμοφ είναι υπεφκυνθ για τθν αναιμία αυτι; Πϊσ μπορεί να αποφευχκεί; (3μ) 

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτημα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρθρώςεισ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ)  

 

β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία 

κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ 

άρκρωςθσ; (3μ) 

 

γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο ςυντονιςμόσ και η ρφθμιςη των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανιςμοφ  γίνεται χάρη 

ςτην φπαρξη δφο διαφορετικών ςυςτημάτων οργάνων.  

 

I. Να αναφζρετε τισ ονομαςίεσ των δφο ςυςτθμάτων, τισ ονομαςίεσ των «μθνυμάτων» και 

των μζςων που χρθςιμοποιεί το κακζνα από αυτά, προκειμζνου να μεταβιβάςει τα 

μθνφματά του. 

II. Λαμβάνοντασ υπόψθ τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δρουν τα ςυςτιματα αυτά, 

να εξθγιςετε ςυνοπτικά το πλεονζκτθμα που εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ ζχοντασ 

και τα δφο, και όχι το ζνα μόνο από αυτά. (Στθν εξιγθςι ςασ μπορείτε να 

ςυμπεριλάβετε ζνα παράδειγμα που να δείχνει γιατί το ζνα ςφςτθμα είναι κατάλλθλο 

για τθ ρφκμιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, για τθν οποία δεν είναι το άλλο) 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ζνα από τα τρία τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα είναι το πζοσ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα τρία ςώματα που το αποτελοφν, πώσ το δζρμα που τα περιβάλλει; (4μ)  

β) Ποιεσ μεταβολζσ γίνονται ςτο πζοσ κατά τθ ςτφςθ; Ποφ οφείλονται; (4μ)  

γ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ πόςκθσ που καλφπτει τθ βάλανο του πζουσ; Πότε τραβιζται 

προσ τα πίςω αποκαλφπτοντασ τθ βάλανο; Τι ςυμβαίνει όταν το άνοιγμα του τμιματοσ αυτοφ 

είναι ςτενό; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι νευρϊνεσ αποτελοφν τθν κυριότερθ δομικι και λειτουργικι μονάδα του νευρικοφ μασ 

ςυςτιματοσ.  

 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αποφυάδων που ζχει ζνασ νευρώνασ; Σε ποιο τμιμα του 

υπάρχει πυρινασ; Σε ποιο τμιμα του υπάρχουν τα οργανίδιά του; (4μ) 

 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται οι νευρώνεσ; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ βρίςκεται 

αποκλειςτικά ςτον εγκζφαλο και ςτο νωτιαίο μυελό; (4μ)  

 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ των νευρώνων μεταφζρει μθνφματα ςτα εκτελεςτικά όργανα; Πώσ 

απαντοφν τα εκτελεςτικά όργανα όταν πάρουν τα μθνφματα αυτά;  (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα ανκρϊπινα αιμοςφαίρια κατά τθν ανάπτυξι τουσ χάνουν τον πυρινα τουσ και τα 

μιτοχόνδριά τουσ, αποκτοφν ζνα ιδιόμορφο ςχιμα, ενϊ ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ 

ςυςςωρεφεται μια εξειδικευμζνθ πρωτεΐνθ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και το γεγονόσ ότι ζνα 

κφτταρο δεν μπορεί να ηιςει για πολφ χωρίσ πυρινα, να εξθγιςετε ςυνοπτικά: 

 

I. Ποιο είναι το ςχιμα των ώριμων ερυκρών αιμοςφαιρίων και που οφείλεται; Ποια 

ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το κυτταρόπλαςμά τουσ κυριαρχείται από τθν 

ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ;  

II. Πώσ ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ «καταφζρνει» να διακζτει πάντα επαρκι αρικμό 

ερυκρών αιμοςφαιρίων, παρόλο που τα κφτταρα αυτά πεκαίνουν 120 θμζρεσ μετά τθ 

γζννθςι τουσ. Πωσ κα αξιοποιοφςατε τθν εξιγθςθ που δώςατε προκειμζνου να πείςετε 

ζναν δφςπιςτο υγιι ςυγγενι ςασ, να γίνει εκελοντισ αιμοδότθσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ςκελετικοί μφεσ είναι υπεφκυνοι για τισ κινιςεισ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ αρκρϊςεισ 

μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α)  Από ποιο ςφςτθμα παίρνουν εντολζσ για να ςυςταλοφν; (2μ) 

 

β) Τθ μορφι ζχουν οι μυϊκζσ ίνεσ που τουσ αποτελοφν; Πώσ διατάςςονται; (4μ) 

 

γ) Στουσ μακροφσ ςκελετικοφσ μυσ υπάρχουν δφο άκρα. Πώσ ονομάηονται τα άκρα αυτά; Από τι 

ςυνίςτανται; Ποια είναι θ ιδιαίτερθ ονομαςία του άκρου που ςυνδζεται με το ακίνθτο οςτό; 

(6μ) 

 

ΙΙ. Η λειτουργία του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ρυκμίηεται από το Νευρικό Σφςτθμα και το 

από το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Να αναφζρετε πζντε (5) ενδοκρινείσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ) 

β) Ποια λειτουργικι περιοχι  του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία 

του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (4μ) 

γ) Ποφ διαφζρουν οι ρυκμίςεισ που γίνονται από το Νευρικό Σφςτθμα και από το ςφςτθμα των 

ενδοκρινών αδζνων, ωσ προσ το είδοσ του μθνφματοσ που χρθςιμοποιεί το κακζνα, και ωσ 

προσ τθν ταχφτθτα με τθν οποία μεταβιβάηουν το μινυμα αυτό, ςτα κφτταρα και ςτα όργανα 

των οποίων ελζγχουν τθ λειτουργία; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το αίμα τριϊν υποψιφιων αιμοδοτϊν εξετάςτθκε ςε αιματολογικό εργαςτιριο. Τα 

αποτελζςματα των  αιματολογικϊν τουσ αναλφςεων ιταν τα ακόλουκα, όπωσ φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 Ερυκρά 

αιμοςφαίρια 

(εκατ./ mm3 

αίματοσ) 

Λευκά 

αιμοςφαίρια 

(Αρ.κυττάρων/ 

mm3 αίματοσ) 

Αιμοπετάλια   

/mm3 αίματοσ 

Αιμοςφαιρίνθ 

g/100 ml  

αίματοσ 

Ομάδα 

αίματοσ 
Λοιπά ςτοιχεία 
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Νίκοσ 5,6 8.000 350.000 11 0 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

με φυςιολογικό 

ςχιμα, αλλά ανοικτό 

κόκκινο χρϊμα. Ο   

Νίκοσ αιςκανόταν 

κοφραςθ και ατονία. 

Ελζνθ 4,7 6.000 300.000 14 Β 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχιματοσ, και με 

χαρακτθριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

Μαρία 5 17.000 280.000 14,5 ΑΒ 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχιματοσ και με 

χαρακτθριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

O φυςιολογικόσ αριθμόσ ερυθρών αιμοςφαιρίων ςτον άνθρωπο είναι 4,5-6 εκατ.κφτταρα/mm3 

αίματοσ. 

Η φυςιολογική τιμή τησ περιεχόμενησ  αιμοςφαιρίνησ  είναι ςτουσ ενήλικεσ 12-16 g/100ml 

αίματοσ. 

 

I. Ποιο άτομο παρουςιάηει μια αιματολογικι εικόνα, που τον κάνει  καταλλθλότερο δότθ 

αίματοσ, ςε ςχζςθ με τα άλλα; Σε ποιο άτομο κα ςυςτινατε να βελτιώςει τθ διατροφι του; 

Ποιο άτομο, πικανότατα, ζχει προςβλθκεί από κάποιο μικρόβιο; Να αιτιολογθκοφν οι 

απαντιςεισ ςασ. 

II. Το άτομο που ζχει τθν καταλλθλότερθ αιματολογικι εικόνα για να αξιοποιθκεί ωσ 

αιμοδότθσ, κα μποροφςε να δώςει αίμα ςε κάποιον που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; Αν 

ναι ςε ποιεσ πρόςκετεσ εξετάςεισ κα ζπρεπε να υποβλθκεί το αίμα του; Να αιτιολογθκοφν 

οι απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Από κάθε τοκετό, ςυνήθωσ, προκφπτει ζνα βρζφοσ. Ωςτόςο είναι πιθανό να γεννηθοφν 

δφο ή και περιςςότερα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο ςυνικωσ γεννιζται ζνα βρζφοσ ανά τοκετό; (2μ) 

β) Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διδφμων, τα δφο παιδιά ανικουν ςε διαφορετικό φφλο. Πϊσ 

ονομάηονται τα δίδυμα αυτά; Πϊσ προκφπτουν; (4μ) 

γ) Σε άλλεσ περιπτϊςεισ τα δίδυμα ανικουν ςτον ίδιο φφλο και μοιάηουν καταπλθκτικά μεταξφ 

τουσ. Ποιοσ είναι ο πικανόσ λόγοσ για τον οποίο ςυμβαίνει αυτό; Πϊσ ονομάηονται τα δίδυμα 

ςτθν περίπτωςθ αυτι; (4μ) 

δ) Στθν περίπτωςθ τθσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ αυξάνουν οι πικανότθτεσ για τθν φπαρξθ 

πολλαπλϊν κυιςεων. Ποφ οφείλεται αυτό; (2μ) 

 

ΙΙ. Το τίναγμα τησ κνήμησ μασ, όταν το γόνατό μασ υποςτεί ζνα ελαφρό κτφπημα ςτο φψοσ 

τησ επιγονατίδασ, ανήκει ςε μια ιδιαίτερη κατηγορία απαντήςεων του νευρικοφ μασ 

ςυςτήματοσ ςτα ερεθίςματα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πϊσ ονομάηονται τζτοιεσ αυτόματεσ και ακοφςιεσ απαντιςεισ του οργανιςμοφ μασ; Να 

δϊςετε τρία παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων που ςχετίηονται με τθν ομοιόςταςθ. (5μ)  

β) Να αναφζρετε  δφο παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο 

εγκζφαλοσ. (2μ) 

γ) Ποια είναι θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ, ϊςτε να τιναχτεί θ 

κνιμθ μασ, μετά από κάποιο ερζκιςμα ςτον ςφνδεςμο τθσ επιγονατίδασ; (6μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ςφςτημα των ενδοκρινϊν αδζνων του ανθρϊπινου οργανιςμοφ παράγει και εκκρίνει 

τόςο ςτεροειδείσ όςο και πεπτιδικζσ ορμόνεσ.  

 

I.  Περιγράψτε, ςυνοπτικά, τθ γενικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ενδοκρινϊν αδζνων. 

II. Αφοφ περιγράψετε ςυνοπτικά, τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι ςτεροειδείσ και οι 

πεπτιδικζσ ορμόνεσ, εξθγείςτε ποια πλεονεκτιματα εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ 

ζχοντασ και τισ δφο κατθγορίεσ ορμονϊν και όχι μόνο μια κατθγορία; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ερειςτικό ςφςτημα του ανθρϊπου αποτελείται από τα οςτά και τισ αρθρϊςεισ που τα 
ςυνδζουν. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 
 
α)  Πώσ ονομάηεται ο κφριοσ ιςτόσ από τον οποίο αποτελοφνται τα οςτά μασ; Σε ποια ευρφτερθ 

κατθγορία ιςτών ανικει;  (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του ιςτοφ του α. ερωτιματοσ; Τι περιζχει θ μεςοκυττάρια 

ουςία εντόσ τθσ οποίασ βρίςκονται; Ποια είναι θ υφι τθσ; (4μ) 

γ)  Σε ποιο τμιμα  του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ προςτατεφεται ο εγκζφαλοσ, ςε ποιο ο νωτιαίοσ 

μυελόσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η απόλαυςη που αιςθανόμαςτε όταν γευόμαςτε το αγαπημζνο μασ φαγητό θα ήταν 

αδφνατη χωρίσ τισ αιςθήςεισ τησ γεφςησ και τησ όςφρηςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είναι το αιςκθτιριο τθσ γεφςθσ και ποιο το ειδικό όργανο για τθν όςφρθςθ; Σε ποιο 

κοινό είδοσ υποδοχζων ανικουν οι υποδοχείσ για αυτζσ τισ δφο αιςκιςεισ; (3μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από το αιςκθτιριο τθσ 

όςφρθςθσ ςτον εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ 

όςφρθςθσ ςτον ανκρώπινο εγκζφαλο; (3μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τα όργανα τθσ γεφςθσ ςτον 

εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ γεφςθσ ςτον ανκρώπινο 

εγκζφαλο; (3μ) 

δ) Τι εννοοφμε όταν λζμε ότι οι υποδοχείσ τθσ γεφςθσ εξοικειώνονται με τισ χθμικζσ ενώςεισ; 

Πώσ μπορεί να αποφευχκεί αυτι θ εξοικείωςθ; (4μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ανθρϊπινο ςϊμα, όπωσ και το ςϊμα κάθε πολυκφτταρου οργανιςμοφ αποτελείται από 

πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων, ιςτϊν, οργάνων και ςυςτημάτων και όχι μόνο από ζνα 

είδοσ κυττάρου, ιςτοφ κ.ο.κ. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο: 

 

i. Να δίνετε 4 παραδείγματα τθσ ποικιλομορφίασ των κυττάρων που ζχει το ανκρώπινο 

ςώμα και 

ii. Να αναπτφςςετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτι θ εκπλθκτικι ποικιλία δομών δεν 

αποτελεί ςπατάλθ, αλλά αντικζτωσ αναγκαιότθτα για τθ διεκπεραίωςθ των 

λειτουργιών του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (12+13μ) 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 152 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Πολλά ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν εκτζλεςθ μιασ ευρφτερθσ 

λειτουργίασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυμβάλλουν ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ του 

ανκρϊπινου ςϊματοσ; (2μ) 

β) Ποιο ςφςτθμα οργάνων προςλαμβάνει ερεκίςματα από το εξωτερικό και το εςωτερικό 

περιβάλλον; Ποιο ςφςτθμα οργάνων τα αναλφει και τα ερμθνεφει, ποιεσ είναι οι δφο 

κατθγορίεσ κυττάρων του; (4μ) 

γ) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται ϊςτε οι κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτθν 

τροφι μασ να γίνουν διακζςιμεσ ςε όλα τα όργανα του ςϊματόσ μασ; Ποιο ςφςτθμα 

απομακρφνει τισ άχρθςτεσ ι επιβλαβείσ ουςίεσ από το ςϊμα μασ; (3μ) 

δ) Το πάγκρεασ αν και ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ πζψθσ με τα ζνηυμα που παράγει,  

παράγει και ορμόνεσ. Πϊσ ονομάηονται οι ορμόνεσ αυτζσ, ποια είναι θ λειτουργία που 

επιτελοφν; (3μ) 

   

ΙΙ. Στθν καταςκευι του μυϊκοφ ςυςτιματοσ μετζχουν αυτοτελι όργανα που  υπακοφουν ςτθ 

κζλθςι μασ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Τι μορφι ζχουν τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ ςτα όργανα αυτά; (2μ) 

 

β)  Σε ποια είδθ διακρίνονται τα όργανα αυτά ανάλογα με τθ μορφολογία τουσ; Να 

παρακζςετε δφο ςχετικά παραδείγματα. (5μ) 

 

γ)  Ένα από τα  αυτοτελι όργανα που αναφζρονται ςτθν εκφϊνθςθ είναι ο τρικζφαλοσ 

βραχιόνιοσ. Σε ποια τμιματα του μυόσ αυτοφ υπάρχουν τζνοντεσ. Από τι είδοσ ιςτοφ είναι 

καταςκευαςμζνοι οι τζνοντεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ο αιματοκρίτθσ είναι θ εκατοςτιαία αναλογία του όγκου που καταλαμβάνουν τα ερυκρά 

μασ αιμοςφαίρια, ανά μονάδα όγκου αίματοσ. Ζτςι όταν λζμε ότι ο αιματοκρίτθσ μασ είναι 

45%, αυτό ςθμαίνει ότι ςε 100 mL αίματόσ μασ τα 45 mL καταλαμβάνονται από τα ερυκρά 

αιμοςφαίρια. 

Από μετριςεισ που ζγιναν ςε περιοχζσ διαφορετικοφ υψομζτρου ςυντάχκθκε ο ακόλουκοσ 

πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ μεταβολι των φυςιολογικϊν τιμϊν του αιματοκρίτθ ςε 

ςχζςθ με το υψόμετρο: 
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Αιματοκρίτθσ (%) 45 46 47 48 49 50 51 

Υψόμετρο (m) 500 1000 1500 2.000 2.500 3.000 3.500 

  

Με βάςθ τον πίνακα που ςασ δίνετε, να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε: 

 

I. Πϊσ μεταβάλλεται θ τιμι του αιματοκρίτθ, με τθν αφξθςθ του υψομζτρου; Πϊσ 

μεταβάλλεται ο αρικμόσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων μασ, με τθν αφξθςθ του 

υψομζτρου; 

II. Τθν ανάγκθ που εξυπθρετεί θ αφξθςθ του αιματοκρίτθ με τον τρόπο που 

προςδιορίςατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μποροφμε να καταλαβαίνουμε αν ζχουμε πυρετό, όπωσ επίςθσ και αν κάνει κρφο ι ηζςτθ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ χάρθ ςτουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε τθ μεταβολι τθσ 

εξωτερικισ ι εςωτερικισ κερμοκραςίασ; (4μ) 

β) Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ αυτοί και πώσ διακρίνονται μεταξφ τουσ ανάλογα με το είδοσ 

του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Ποια είναι θ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ώςεισ τισ οποίεσ παράγουν οι υποδοχείσ 

αυτοί, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευκοφν; (4μ) 

   

ΙΙ. Ζνα ςπερματοηωάριο προκειμζνου να γονιμοποιιςει ζνα ωάριο πρζπει, πρώτον να το 

ςυναντιςει και δεφτερον να καταφζρει να ειςζλκει ςτο εςωτερικό του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από ποιο οργανίδιό του αντλεί ενζργεια το ςπερματοηωάριο προκειμζνου να διανφςει το 

δρόμο που το χωρίηει από το ωάριο; (2μ) 

β)  Ποιο τμιμα του ςπερματοηωαρίου ειςδφει ςτο εςωτερικό του ωαρίου; Πώσ το καταφζρνει;  

Είναι δυνατι θ είςοδοσ και άλλου ςπερματοηωαρίου ςτο εςωτερικό ενόσ ωαρίου; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ; (4μ) 

γ) Ποια διαδρομι ακολουκοφν τα ςπερματοηωάρια από τότε που απελευκερώνονται με τθν 

εκςπερμάτωςθ, ωσ τον τελικό προοριςμό τουσ; (3μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τα οποία προζρχονται κατευκείαν τα ςπερματοηωάρια; 

Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των χρωμοςωμάτων τουσ; Τι είδουσ μεταβολζσ υφίςτανται ώςτε να 

αποκτιςουν τθ μορφι των ςπερματοηωαρίων; (4μ). 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Η κρομβοκυτταροπενία είναι μια διαταραχι ςτθν οποία ο αρικμόσ των αιμοπεταλίων 

μειώνεται κάτω από τα 50.000 ανά mm3 αίματοσ. Η διαταραχι αυτι μπορεί να οφείλεται 

ςε διάφορα αίτια, ενώ μπορεί να ζχει διάφορεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία μασ, από ςχετικά 

ιπιεσ μζχρι και ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ.  

 

I. Ποια είναι θ διάρκεια ηωισ των αιμοπεταλίων; Πώσ ο οργανιςμόσ μασ, φυςιολογικά, 

εξαςφαλίηει τον «ςωςτό» αρικμό αιμοπεταλίων ςτο αίμα του, παρά τθν περιοριςμζνθ 

διάρκεια ηωισ τουσ;  Με βάςθ τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα, 
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εξθγείςτε το λόγο για τον οποίο οι ενιλικεσ υγιείσ άνκρωποι, δεν πρζπει να διςτάηουν 

να γίνουν δότεσ αιμοπεταλίων, φοβοφμενοι πικανζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία τουσ.  

II. Εξθγιςτε αναλυτικά πώσ γίνεται θ πιξθ του αίματοσ και πώσ μπορεί να επθρεαςτεί ςε 

ζναν άνκρωπο που πάςχει από κρομβοκυτταροπενία; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα των ιςτϊν περιβάλλονται από μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α)   Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ των πρωτεϊνικϊν ινιδίων που υπάρχουν ςτθ μεςοκυττάρια 

ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ; (4μ) 

β) Ποια χαρακτθριςτικά προςδίδει ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ κακζνα από 

τα είδθ πρωτεϊνικϊν ινιδίων που περιζχει; (4μ) 

γ) Πϊσ ονομάηεται θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ. Να ονομάςετε 4 διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ πρωτεϊνϊν που περιζχει. (4μ) 

  

ΙΙ. Όταν ειςάγουμε τθν τροφι ςτο ςτόμα μασ οι ςιελογόνοι αδζνεσ εκκρίνουν  ςάλιο 

προκειμζνου να αρχίςει θ διαδικαςία τθσ πζψθσ και να διευκολυνκεί θ κατάποςθ τθσ 

τροφισ. Όμωσ και ςτο εςωτερικό του γαςτρεντερικοφ ςωλινα υπάρχουν αδζνεσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτιματόσ μασ, με τθν παραγωγι βλζννασ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Οι αδζνεσ που παράγουν ςάλιο και οι αδζνεσ που παράγουν βλζννα, ςε ποια κατθγορία 

αδζνων ανικουν; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ) 

β) Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ των αδζνων του ερωτιματοσ α., ωσ προσ τον αρικμό των 

κυττάρων που τουσ αποτελοφν; (3μ) 

γ) Στθ λειτουργία του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ, εκτόσ από τουσ ςιελογόνουσ και τουσ 

βλεννογόνουσ αδζνεσ ςυμμετζχει και το πάγκρεασ παράγοντασ ζνα υγρό. δ)Πϊσ ονομάηεται το 

υγρό αυτό; Ποφ εκκρίνεται; Πϊσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που το εκκρίνει;  (6μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Μια γυναίκα  θλικίασ  45 ετϊν, καπνίςτρια με ιπια αναιμία (ςιδθροπενία) διαπιςτϊνει ότι,  

ςε αυτιν τθν ςχετικά μεγάλθ θλικία,  είναι  ζγκυοσ για πρϊτθ φορά  και επιςκζπτεται τον 

γυναικολόγο τθσ. Εκείνοσ αφοφ τθν εξζταςε τθν παρζπεμψε ςε ζναν γενετιςτι, προκειμζνου 

να τθσ δϊςει γενετικι ςυμβουλι, τθσ ςυνταγογράφθςε ζνα ςυμπλιρωμα ςιδιρου, και τθσ 

ςυνζςτθςε να υιοκετιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο 

ηωισ. 

  

I. Εξθγιςτε το λόγο για τον οποίο ο γιατρόσ ςυνταγογράφθςε ςτθν ζγκυο το ςυμπλιρωμα 

ςιδιρου και το λόγο για τον οποίο τθσ ςυνζςτθςε να ηθτιςει γενετικι ςυμβουλι;  
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II. Τι κα ζπρεπε να προςζξει θ γυναίκα ςτθ διατροφι τθσ, ϊςτε να γεννιςει ζνα υγιζσ 

ζμβρυο και να παραμείνει θ ίδια υγιισ; Αν θ γυναίκα δεν διακόψει το κάπνιςμα, ποιεσ 

μπορεί να είναι οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του εμβρφου; (12+13μ) 
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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. Η λειτουργία του Νευρικοφ Συςτήματοσ θα ήταν αδφνατη, αν δεν υπήρχαν οι νευρικζσ 

οδοί. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Τι ονομάηουμε νευρικι οδό; Πώσ διακρίνονται οι νευρικζσ οδοί ανάλογα με τθ λειτουργία 

τουσ; (5μ) 

β) Αν μια οδόσ μεταβιβάηει ζνα μινυμα προσ ζναν μυ, ςε ποια κατθγορία ανικει; Αν μια οδόσ 

μεταβιβάηει ζνα μινυμα που προζρχεται από ζνα αιςκθτιριο όργανο, ςε ποια κατθγορία 

ανικει; (4μ) 

γ) Ποια είναι απλοφςτερθ νευρικι οδόσ και από τι αποτελείται; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά 3 αδζνεσ. Ο αδζνασ Α ζχει εκφορητικό πόρο, ο αδζνασ Β δεν ζχει 

εκφορητικό πόρο, ενώ ο αδζνασ Γ μερικζσ εκκρίςεισ τισ απελευθερώνει μζςω εκφορητικοφ 

πόρου, άλλεσ όχι. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο είδοσ, από τα γνωςτά είδθ αδζνων ανικει ο κακζνασ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. 

II. Ο αδζνασ Β παράγει ζνα προϊόν το οποίο αρκετά μετά τον χρόνο ζκκριςισ του, 

εντοπίςτθκε ςτο εςωτερικό ενόσ κυττάρου. Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία προϊόντων, 

ανικει το προϊόν αυτό; Από τθ κζςθ του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίςτθκε, τι μπορείτε 

να υποκζςετε για τον τρόπο  με τον οποίο ειςιλκε ςτο κφτταρο, κακώσ και τον τρόπο 

δράςθσ ςε αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οργανιςμόσ μασ αποτελείται από κφτταρα, όργανα, ιςτοφσ και ςυςτιματα οργάνων.  

α) Να τοποκετιςετε τισ δομζσ που αναφζρονται ςτθν εκφώνθςθ κατά ςειρά αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ. (4μ) 

β) Πώσ ορίηεται ο ιςτόσ, ποια είναι τα κφρια είδθ ιςτών;  (4μ) 

γ) Να αναφζρετε δφο όργανα του Νευρικοφ Συςτιματοσ, κακώσ και δφο διαφορετικά είδθ 

κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων αυτών. (4μ) 

 

ΙΙ. Τα δφο φφλα διακρίνονται και ωσ προσ το είδοσ των αναπαραγωγικών αδζνων που ζχουν, 

αλλά και από ζναν αρικμό χαρακτθριςτικών που ονομάηονται δευτερεφοντα 

χαρακτθριςτικά του φφλου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιο είδοσ αναπαραγωγικών αδζνων υπάρχει ςε κάκε φφλο; (2μ) 

β) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από τουσ αδζνεσ του α. ερωτιματοσ  (3μ) 

γ) Ποια είναι τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτισ γυναίκεσ. Ποφ, κυρίωσ, 

οφείλονται; (3μ) 

δ) Ποια είναι τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτουσ άνδρεσ; Ποφ οφείλονται; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ βιολόγοσ ςτο εργαςτιριο του πειραματίηεται με 3 διαφορετικά κφτταρα του 

ανκρώπου, τα Α, Β, και Γ, κακζνα από τα οποία είναι ικανό να ανιχνεφει ζνα διαφορετικό 

είδοσ ερεκίςματοσ και να αντιδρά ςε αυτό. 

 

 Το κφτταρο Α είναι ικανό να αντιδρά ςτθν επίδραςθ μιασ πεπτιδικισ ορμόνθσ. 

 Το κφτταρο Β που ζχει ατρακτοειδζσ ςχιμα, είναι ικανό να ςυςπάται όταν επιδρά 

πάνω του μια νευρικι ώςθ. 

 Το κφτταρο Γ χάρθ ςτισ απολιξεισ του, είναι ικανό να αντιδρά ςτισ μεταβολζσ του 

φωτόσ και να παράγει νευρικζσ ώςεισ. 

 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Ποφ πικανόν βρίςκονται οι υποδοχείσ ςτουσ οποίουσ προςδζκθκε θ ορμόνθ ςτο 

κφτταρο Α; Ποιο μπορεί να είναι το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ τθσ ςτο κφτταρο αυτό;  

II. Από ποιο είδοσ ιςτοφ προζρχεται το κφτταρο Β; Σε ποια μζρθ του ςώματόσ μασ μπορεί 

να υπάρχει τζτοιοσ ιςτόσ; Από ποιο ςυγκεκριμζνο μζροσ του ςώματόσ μασ μπορεί να 

προζρχεται το κφτταρο Γ; Ποιοσ είναι ο πικανόσ τφποσ των απολιξεων που ζχει; 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η καρδιά μασ αποτελεί μια μυώδθ αντλία χάρθ ςτουσ παλμοφσ τισ οποίασ το ςώμα μασ 

τροφοδοτείται με αίμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Πώσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ μυϊκοφ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται; Ποια είναι  θ 

μορφι των μυϊκών ινών που αποτελοφν τον ιςτό αυτό; (3μ) 

β) Από πόςουσ επιμζρουσ χώρουσ αποτελείται θ καρδιά; Ποιοι από αυτοφσ επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ και ποιοι όχι; (4μ) 

γ) Σε ποιουσ από τουσ χώρουσ του ερωτιματοσ β. ειςζρχεται το αίμα ςτθν καρδιά και από  

ποιουσ από τουσ χώρουσ του ερωτιματοσ β. εξζρχεται το αίμα από τθν καρδιά; (2μ) 

δ) Τα τοιχώματα των χώρων τθσ καρδιάσ που βρίςκονται ςτο κατώτερο τμιμα τθσ δεν ζχουν το 

ίδιο πάχοσ. Ποια ςκοπιμότθτα εξυπθρετεί αυτι θ διαφορά; (3μ). 

 

ΙΙ. Οι διαρκρώςεισ είναι είδοσ αρκρώςεων που επιτρζπουν ςχετικά μεγάλθ κινθτικότθτα. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποφ βρίςκεται ο μαλακότεροσ ιςτόσ που ςυμμετζχει ςτθν καταςκευι τουσ; (3μ) 

 

β) Σε ποια από τα τμιματα των διαρκρώςεων υπάρχει χόνδροσ; Ποια από αυτά είναι κφρια, 

ποια επικουρικά; (6μ) 

 

γ) Σε ποιο από τα τμιματα μιασ διάρκρωςθσ υπάρχει αρκρικό υγρό; Ποια είναι θ ςθμαςία του 

υγροφ αυτοφ;  (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ βιολόγοσ ςτο εργαςτιριο του πειραματίηεται με 3 διαφορετικά κφτταρα του 

ανκρώπου, τα Α, Β, και Γ, κακζνα από τα οποία είναι ικανό να ανιχνεφει ζνα διαφορετικό 

είδοσ ερεκίςματοσ και να αντιδρά ςε αυτό. 

 

 Το κφτταρο Α είναι ικανό να αντιδρά ςτθν επίδραςθ μιασ πεπτιδικισ ορμόνθσ. 

 Το κφτταρο Β που ζχει ατρακτοειδζσ ςχιμα, είναι ικανό να ςυςπάται όταν επιδρά 

πάνω του μια νευρικι ώςθ. 

 Το κφτταρο Γ χάρθ ςτισ απολιξεισ του, είναι ικανό να αντιδρά ςτισ μεταβολζσ του 

φωτόσ και να παράγει νευρικζσ ώςεισ. 
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Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Ποφ πικανόν βρίςκονται οι υποδοχείσ ςτουσ οποίουσ προςδζκθκε θ ορμόνθ ςτο 

κφτταρο Α; Ποιο μπορεί να είναι το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ τθσ ςτο κφτταρο αυτό;  

II. Από ποιο είδοσ ιςτοφ προζρχεται το κφτταρο Β; Σε ποια μζρθ του ςώματόσ μασ μπορεί 

να υπάρχει τζτοιοσ ιςτόσ; Από ποιο ςυγκεκριμζνο μζροσ του ςώματόσ μασ μπορεί να 

προζρχεται το κφτταρο Γ; Ποιοσ είναι ο πικανόσ τφποσ των απολιξεων που ζχει; 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ωσ ςφςτθμα οργάνων κεωροφμε ζνα ςφνολο από όργανα που ςυνεργάηονται για τθν 

πραγματοποίθςθ μιασ λειτουργίασ. 

α)  Να ονομάςετε τα ςυςτιματα οργάνων που υπάρχουν ςτον ανκρώπινο οργανιςμό (4μ) 

β)  Ποιο ςφςτθμα οργάνων είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά οξυγόνου και κρεπτικών ουςιών, 

ποιο για τθν ςτιριξθ και τθν προςταςία του οργανιςμοφ; (4μ) 

γ)  Σε πολλζσ περιπτώςεισ είναι δυνατό δφο διαφορετικά ςυςτιματα να ςυνεργάηονται για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ίδιασ λειτουργίασ. Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα τζτοιασ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ δφο διαφορετικών ςυςτθμάτων.(4μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, εκτόσ από τθν παραγωγι των κθλυκών 

γαμετών, γίνεται και θ γονιμοποίθςι τουσ, όπωσ και θ ανάπτυξθ του εμβρφου. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 α) Σε ποιο τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ; Πώσ 

ονομάηονται οι γαμζτεσ αυτοί; (2μ) 

β) Σε ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ γονιμοποίθςθ 

του κθλυκοφ γαμζτθ από το ςπερματοηωάριο; Από ποφ ξεκινοφν και ποφ καταλιγουν τα 

τμιματα αυτά; (3μ)  

γ) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα κφτταρα από τα οποία προζρχονται οι κθλυκοί γαμζτεσ; Με 

ποιο είδοσ διαίρεςθσ πολλαπλαςιάηονται και ςε ποιο ςτάδιο τθσ ηωισ; (3μ) 

δ) Τι είναι θ γονιμοποίθςθ; Πώσ γίνεται; Τι είδουσ αλλαγζσ προκαλεί θ γονιμοποίθςθ ςτο 

κθλυκό γαμζτθ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ νευροβιολόγοσ μελετά τθ δράςθ 3 διαφορετικών αναιςκθτικών ςε ζνα είδοσ 

πειραματόηωων, ςτα  οποία το νευρικό ςφςτθμα και το ςφςτθμα των αιςκθτθρίων οργάνων 

λειτουργοφν με παρόμοιο τρόπο με τα αντίςτοιχα του ανκρώπου.  

 Το αναιςκθτικό Α αναςτζλλει τθ δράςθ ενόσ υποδοχζα των πειραματόηωων. 

 Το αναιςκθτικό Β αναςτζλλει τθ λειτουργία τθσ νευρικισ οδοφ θ οποία  μεταφζρει τισ 

νευρικζσ ώςεισ από τον υποδοχζα ςτο κζντρο ερμθνείασ τουσ, που βρίςκεται ςτον 

εγκζφαλο των πειραματόηωων. 
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 Το αναιςκθτικό Γ αναςτζλλει τθ λειτουργία του κζντρου του εγκεφάλου των 

πειραματόηωων ςτο οποίο καταλιγει θ νευρικι οδόσ.  

                  I.         Κακζνα από τα διαφορετικά είδθ υποδοχζων των πειραματόηωων, αλλά και 

των ανκρώπων είναι ικανό να διεγείρεται από όλα τα είδθ των ερεκιςμάτων; Τι ακριβώσ 

παράγουν οι υποδοχείσ όταν διεγείρονται από ζνα ερζκιςμα;  

                II.         Αν ο νευροβιολόγοσ χορθγιςει ςτο πειραματόηωο Χ το αναιςκθτικό Α, ςτο 

πειραματόηωο Υ το αναιςκθτικό Β, και ςτο πειραματόηωο Ζ, το αναιςκθτικό Γ, και επιδράςει ςε 

κακζνα από αυτά με ζνα ερζκιςμα, κα αιςκανκεί κάποιο πειραματόηωο το ερζκιςμα; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ.  (12+13μ)      
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά των 
κρεπτικών ουςιών ςτουσ ιςτοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι τα 3 τμιματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό ςφςτθμα; (3μ) 

β) Ποιο είναι το κφριο όργανο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; Ποφ βρίςκεται, τι ςχιμα ζχει; 

Ποιο είναι το κφριο είδοσ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται το όργανο αυτό;  (4μ) 

γ) Ποια άλλθ λειτουργία φζρει ςε πζρασ το κυκλοφορικό ςφςτθμα πζραν αυτισ που 

αναφζρεται ςτθν εκφώνθςθ; Με ποιο ςφςτθμα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα; Πώσ ονομάηεται το υγρό που κυκλοφορεί ςτο ςφςτθμα αυτό; (3μ) 

δ) Να αναφζρετε το αζριο που το κυκλοφορικό ςφςτθμα μεταφζρει από τουσ ιςτοφσ ςτουσ 

πνεφμονεσ. Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που μεταφζρουν το αζριο αυτό από τουσ ιςτοφσ; 

(2μ) 

 

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

αιμοποιθτικό ρόλο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

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: 

 

Ζνασ νευροβιολόγοσ μελετά τθ δράςθ 3 διαφορετικών αναιςκθτικών ςε ζνα είδοσ 

πειραματόηωων, ςτα  οποία το νευρικό ςφςτθμα και το ςφςτθμα των αιςκθτθρίων οργάνων 

λειτουργοφν με παρόμοιο τρόπο με τα αντίςτοιχα του ανκρώπου.  

 Το αναιςκθτικό Α αναςτζλλει τθ δράςθ ενόσ υποδοχζα των πειραματόηωων. 
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 Το αναιςκθτικό Β αναςτζλλει τθ λειτουργία τθσ νευρικισ οδοφ θ οποία  μεταφζρει τισ 

νευρικζσ ώςεισ από τον υποδοχζα ςτο κζντρο ερμθνείασ τουσ, που βρίςκεται ςτον 

εγκζφαλο των πειραματόηωων. 

 

 Το αναιςκθτικό Γ αναςτζλλει τθ λειτουργία του κζντρου του εγκεφάλου των 

πειραματόηωων ςτο οποίο καταλιγει θ νευρικι οδόσ.  

                  I.         Κακζνα από τα διαφορετικά είδθ υποδοχζων των πειραματόηωων, αλλά και 

των ανκρώπων είναι ικανό να διεγείρεται από όλα τα είδθ των ερεκιςμάτων; Τι ακριβώσ 

παράγουν οι υποδοχείσ όταν διεγείρονται από ζνα ερζκιςμα;  

                II.         Αν ο νευροβιολόγοσ χορθγιςει ςτο πειραματόηωο Χ το αναιςκθτικό Α, ςτο 

πειραματόηωο Υ το αναιςκθτικό Β, και ςτο πειραματόηωο Ζ, το αναιςκθτικό Γ, και επιδράςει ςε 

κακζνα από αυτά με ζνα ερζκιςμα, κα αιςκανκεί κάποιο πειραματόηωο το ερζκιςμα; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ.  (12+13μ)      

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 167 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρη ςτην αίςθηςη του πόνου ο ανθρϊπινοσ οργανιςμόσ πληροφορείται για τα 

ερεθίςματα που μποροφν να τον βλάψουν, όπωσ και για ενδεχόμενεσ δυςλειτουργίεσ και 

νοςήματα.  Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοι είναι και ποφ κατανζμονται οι υποδοχείσ του πόνου; (3μ) 

β) Από ποιου είδουσ ερεκίςματα διεγείρονται οι υποδοχείσ του πόνου και ςε ποιεσ 

περιπτώςεισ; (4μ) 

γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ πόνου; Ποφ διαφζρουν μεταξφ τουσ, ωσ προσ τθν ζνταςθ, τθ 

διάρκεια και τον εντοπιςμό τουσ; (5μ) 

 

ΙΙ. Τα οιςτρογόνα και η τεςτοςτερόνη αποτελοφν ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από 

τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων, ενϊ η ινςουλίνη αποτελεί πρωτεΐνη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από κάκε είδοσ αδζνα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ; 

(2μ) 

γ) Σε ποια κατθγορία ορμονών ανικει θ ινςουλίνθ με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τθσ; (2μ)  

δ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα, γενικώσ, δρουν πιο 

αργά από ότι θ ινςουλίνθ. (6μ)   

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνα μόριο διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε ςε ζναν ιςτό μετά από κάποιο χρονικό 

διάςτημα ζφταςε ςτουσ πνεφμονεσ, οπότε απελευθερϊθηκε με την εκπνοή μασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

  

     I.         Πώσ ονομάηεται το είδοσ του αγγείου ςτο οποίο «μεταπιδθςε» το μόριο αυτό από 

τον ιςτό; Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ καταςκευισ αυτοφ του αγγείου διευκόλυνε τθν 

ειςαγωγι του μορίου ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ; Έπαιξε κάποιο ρόλο θ ταχφτθτα του 

αίματοσ ςτθ διαδικαςία αυτι; Αν ναι ποιο ακριβώσ; 
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              II.         Το μόριο του διοξειδίου του άνκρακα μπαίνοντασ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 

προςλιφκθκε από ζνα κφτταρο του αίματόσ μασ. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο αυτό; Γιατί 

είναι ικανό να δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα; Σε ποια κατθγορία ανικει το αγγείο που 

μετζφερε το κφτταρο αυτό ςτθν καρδιά μασ; Πώσ ονομάηεται το αγγείο που μετζφερε το 

κφτταρο αυτό, από τθν καρδιά μασ ςτουσ πνεφμονεσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτημα, του οποίου ο βαςικότεροσ ιςτόσ είναι ο μυϊκόσ, είναι υπεφθυνο για τισ 

κινήςεισ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:   

 

α) Ποιο άλλο ςφςτθμα οργάνων, μαηί με το μυϊκό, ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των 

κινιςεων; (4μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι  ικανότθτα που 

ζχουν; (4μ) 

 

γ) Ποια διαφορετικά είδθ μυϊκοφ ιςτοφ υπάρχουν ςτον ανκρώπινο οργανιςμό;  (3μ) 

 

δ) Τα όργανα του μυϊκοφ ςυςτιματοσ εκτελοφν εντολζσ τισ οποίεσ λαμβάνουν από ζνα άλλο 

ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ. Ποιο είναι το ςφςτθμα αυτό; (1μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτημα τησ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και ορμόνεσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ; (5μ) 

 

β) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που φιλοξενεί το 

ζμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πώσ ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που το καλφπτει 

εςωτερικά (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ ορμονών παράγονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ τθσ γυναίκασ; Ποιο από 

αυτά, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου; Ποια είναι αυτά; (5μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνα μόριο διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε ςε ζναν ιςτό μετά από κάποιο χρονικό 

διάςτημα ζφταςε ςτουσ πνεφμονεσ, οπότε απελευθερώθηκε με την εκπνοή μασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

  

     I.         Πώσ ονομάηεται το είδοσ του αγγείου ςτο οποίο «μεταπιδθςε» το μόριο αυτό από 

τον ιςτό; Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ καταςκευισ αυτοφ του αγγείου διευκόλυνε τθν 
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ειςαγωγι του μορίου ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ; Έπαιξε κάποιο ρόλο θ ταχφτθτα του 

αίματοσ ςτθ διαδικαςία αυτι; Αν ναι ποιο ακριβώσ; 

              II.         Το μόριο του διοξειδίου του άνκρακα μπαίνοντασ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 

προςλιφκθκε από ζνα κφτταρο του αίματόσ μασ. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο αυτό; Γιατί 

είναι ικανό να δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα; Σε ποια κατθγορία ανικει το αγγείο που 

μετζφερε το κφτταρο αυτό ςτθν καρδιά μασ; Πώσ ονομάηεται το αγγείο που μετζφερε το 

κφτταρο αυτό, από τθν καρδιά μασ ςτουσ πνεφμονεσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών περιλαμβάνεται η λειτουργία τησ 

μάθηςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ορίηεται θ μάκθςθ; (3μ) 

β) Όταν ζνα ερζκιςμα αναγνωρίηεται ωσ μθ ςθμαντικό, ο οργανιςμόσ μασ ςταματά να αντιδρά 

ςε αυτό. Πώσ ονομάηεται αυτόσ ο τφποσ μάκθςθσ; Να παρακζςετε ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα. (3μ) 

γ) Ποιο τφπο μάκθςθσ χρθςιμοποιοφμε όταν χρειάηεται να επιλφςουμε ζνα πρόβλθμα; Ποια 

δυνατότθτα κινθτοποιοφμε όποτε αξιοποιοφμε αυτόν τον τφπο μάκθςθσ; (3μ) 

δ) Τι είναι θ ςυνειρμικι μάκθςθ; Να παρακζςετε ζνα ςχετικό παράδειγμα.(3μ) 

 

ΙΙ. Οι αδζνεσ αποτελοφν όργανα του ανθρώπινου οργανιςμοφ που είναι ικανά να παράγουν 

και να εκκρίνουν ουςίεσ. 

α) Ποφ μποροφν να απελευκερώνονται οι ουςίεσ που παράγονται από τουσ αδζνεσ; (4μ) 

 

β) Για ποιο λόγο το πάγκρεασ χαρακτθρίηεται μεικτόσ αδζνασ;  Ποιζσ ουςίεσ παράγει; Από 

αυτζσ ποιεσ ανικουν ςτισ ορμόνεσ; (6μ). 

 

γ) Πώσ ονομάηονται οι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο; Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν; Τι 

ιςχφει αναφορικά με τον αρικμό των κυττάρων που τουσ αποτελοφν;  (3μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Οι βιολογικζσ δομζσ είναι καταςκευαςμζνεσ με τρόπο ώςτε να εκτελοφν τη λειτουργία για 

την οποία είναι υπεφθυνεσ. Με γνώμονα, αυτή την αρχή τησ Βιολογίασ να εξηγήςετε: 

 

I. Για ποιο λόγο θ ςτθν καρδιά θ αριςτερι κοιλία ζχει παχφτερα τοιχώματα από τθ δεξιά; 

Για ποιο λόγο οι αρτθρίεσ ζχουν πιο πλοφςιο μυϊκό ιςτό από τισ φλζβεσ; 

II. Για ποιο λόγο οι φλζβεσ ζχουν βαλβίδεσ, ενώ οι αρτθρίεσ όχι; Για ποιο λόγο το τοίχωμα 

των τριχοειδών είναι πολφ λεπτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των αδζνων, περιλαμβάνονται ο κυρεοειδισ, οι ςιελογόνοι αδζνεσ, το πάγκρεασ 

και θ υπόφυςθ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ) 

β) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ εξωκρινείσ αδζνεσ ; (4μ) 

γ) Ένασ από τουσ αδζνεσ τθσ εκφώνθςθσ είναι μεικτόσ. Ποιοσ είναι αυτόσ και για ποιο λόγο 

χαρακτθρίηεται ζτςι; (4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των τμθμάτων του εςωτερικοφ αυτιοφ περιλαμβάνεται ο κοχλίασ, το τμιμα 

δθλαδι του αυτιοφ ςτο οποίο εντοπίηεται το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Ποια είναι τα υπόλοιπα τμιματα του εςωτερικοφ αυτιοφ;  (2μ) 

β) Ποιο είναι το ςχιμα του κοχλία, πώσ ονομάηονται τα τρία κανάλια που τον διαςχίηουν 

εςωτερικά; (4μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ, από τι είδουσ κφτταρα αποτελείται, ποφ 

βρίςκονται τα κφτταρα αυτά; (5μ) 

δ) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από το όργανο τθσ ακοισ ςτον 

εγκζφαλο; Ποια είναι θ περιοχι του εγκεφάλου ςτθν οποία ερμθνεφονται αυτζσ οι νευρικζσ 

ώςεισ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Οι βιολογικζσ δομζσ είναι καταςκευαςμζνεσ με τρόπο ώςτε να εκτελοφν τθ λειτουργία για 

τθν οποία είναι υπεφκυνεσ. Με γνώμονα, αυτι τθν αρχι τθσ Βιολογίασ να εξθγιςετε: 

 

I. Για ποιο λόγο θ ςτθν καρδιά θ αριςτερι κοιλία ζχει παχφτερα τοιχώματα από τθ δεξιά; 

Για ποιο λόγο οι αρτθρίεσ ζχουν πιο πλοφςιο μυϊκό ιςτό από τισ φλζβεσ; 

II. Για ποιο λόγο οι φλζβεσ ζχουν βαλβίδεσ, ενώ οι αρτθρίεσ όχι; Για ποιο λόγο το τοίχωμα 

των τριχοειδών είναι πολφ λεπτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα του ανθρώπινου οργανιςμοφ ζχουν ποικίλα μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτηριςτικά. 

α) Ένα κφτταρο δεν ζχει πυρινα και το ςχιμα του είναι αμφίκοιλου δίςκου. Ποιο κφτταρο 

μπορεί να είναι αυτό; Ποια θ λειτουργία του; (4μ) 

β) Ένα είδοσ ιςτοφ ζχει πεπλατυςμζνα κφτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδοσ ιςτοφ; Σε 

ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ ςυναντιζται; (4μ) 

γ) Ένα κφτταρο δεν φζρει γραμμώςεισ και ζχει τθν ικανότθτα να ςυςπάται. Σε ποιο ιδιαίτερο 

είδοσ ιςτοφ ανικει; Ποιο είναι το ςχιμα του; Σε ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ 

ςυναντάται; (4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των μυών περιλαμβάνονται μφεσ των οποίων η ςφςπαςη δεν ελζγχεται από τη 

θζληςή μασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Από ποια είδθ μυϊκών ιςτών αποτελοφνται οι μφεσ αυτοί; (2μ) 

 

β) Ποια είναι θ μορφι των μυϊκών ινών κακενόσ από τα είδθ των ιςτών του α. ερωτιματοσ; 

(4μ) 

 

γ) Σε ποια τμιματα του ςώματόσ μασ, βρίςκονται οι ιςτοί του ερωτιματοσ α; (3μ) 

 

δ) Να αναφζρετε δφο μυσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ και οι 

οποίοι βρίςκονται ςτο μάτι μασ(4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Η διεξαγωγή των περιςςότερων από τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ μασ απαιτεί τη 

ςυνεργαςία 2 ή και περιςςότερων ςυςτημάτων.  

 

I. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: Ποια είναι τα δφο 

ςυςτιματα που κατά κφριο λόγο ρυκμίηουν και ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ 

μασ, αναφζροντασ: 

 

 Το είδοσ των μθνυμάτων που χρθςιμοποιοφν,  

 το είδοσ των κυττάρων που παράγουν τα μθνφματα αυτά, κακώσ και  
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 τον τρόπο με τον οποίο τα μθνφματα κακενόσ από τα ςυςτιματα αυτά, φκάνει ςτουσ 

αποδζκτεσ του. 

 

II. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά γιατί θ αναπαραγωγικι 

λειτουργία δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςυμμετοχι του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών 

αδζνων, ςυμπεριλαμβάνοντασ: 

 

 Είδθ αδζνων και των προϊόντων  που παράγουν κακώσ και  

 ςθμαντικζσ διεργαςίεσ τθσ αναπαραγωγισ που γίνονται χάρθ ςτα προϊόντα που 

αναφζρατε. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην καταςκευή των οςτών μασ ςυμμετζχει ο μυελόσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

β) Ποια είναι τα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνεται ο μυελόσ; Σε ποιο από αυτά παράγονται τα 

κφτταρα του αίματόσ μασ; (2μ) 

γ) Ποιο από τα δφο είδθ μυελοφ του ερωτιματοσ β. υπάρχει ςε όλα τα οςτά του νεογνοφ; Σε τι 

μετατρζπεται βακμιαία το είδοσ αυτό, από τθν παιδικι θλικία και μετά; Πώσ γίνεται θ 

μετατροπι αυτι; (5μ)  

δ) Να ονομάςετε δφο τμιματα του ςκελετοφ μασ ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (2μ) 

 

ΙΙ. Το πλάςμα του αίματόσ μασ αποτελείται από ςυςτατικά μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ςημαντικζσ πρωτεΐνεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ; Πώσ 

ονομάηεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεκεί από το πλάςμα θ πρωτεΐνθ αυτι; (4μ) 

β) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνεσ. Τι ακριβώσ 

κάνουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςφαιρίνεσ. Ποφ 

παράγονται; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Η διεξαγωγή των περιςςότερων από τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ μασ απαιτεί τη 

ςυνεργαςία 2 ή και περιςςότερων ςυςτημάτων.  

 

I. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: Ποια είναι τα δφο 

ςυςτιματα που κατά κφριο λόγο ρυκμίηουν και ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ 

μασ, αναφζροντασ: 

 

 Το είδοσ των μθνυμάτων που χρθςιμοποιοφν,  

 το είδοσ των κυττάρων που παράγουν τα μθνφματα αυτά, κακώσ και  
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 τον τρόπο με τον οποίο τα μθνφματα κακενόσ από τα ςυςτιματα αυτά, φκάνει ςτουσ 

αποδζκτεσ του. 

 

II. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά γιατί θ αναπαραγωγικι 

λειτουργία δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςυμμετοχι του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών 

αδζνων, ςυμπεριλαμβάνοντασ: 

 

 Είδθ αδζνων και των προϊόντων  που παράγουν κακώσ και  

 ςθμαντικζσ διεργαςίεσ τθσ αναπαραγωγισ που γίνονται χάρθ ςτα προϊόντα που 

αναφζρατε. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, το πάγκρεασ εκκρίνει τθν ορμόνθ 

ινςουλίνθ θ οποία φκάνοντασ ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ προκαλεί τθν απορρόφθςθ, 

από αυτά, τθσ γλυκόηθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Σε ποιο κατθγορία αδζνων κατατάςςεται το πάγκρεασ; (2μ) 

 

β) Ποια άλλα προϊόντα, εκτόσ από τθν ινςουλίνθ, παράγει το πάγκρεασ. Από ποια μοίρα του 

παγκρζατοσ εκκρίνεται κακζνα;  (4μ) 

 

γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ινςουλίνθ ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ, να περιγράψετε τον 

τρόπο με τον οποίο δρα ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ. (6μ)  

 

ΙΙ. Οι αρκρώςεισ μαηί  με τα οςτά αποτελοφν τον ςκελετό μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Τι είναι άρκρωςθ; (3 μόρια) 

β) Ποφ διαφζρουν οι διαρκρϊςεισ από τισ ςυναρκρϊςεισ, ωσ προσ τθ κζςθ του μαλακότερου 

ιςτοφ που παίρνει μζροσ ςτθν καταςκευι τουσ και ωσ προσ τθν κινθτικότθτά τουσ; Να 

ονομάςετε δφο είδθ κινιςεων που εκτελοφν οι διαρκρϊςεισ (6 μ) 

γ) Να αναφζρετε ζνα αίτιο αρκροπακειϊν ςε μεγάλεσ θλικίεσ και τισ ςυνζπειεσ τουσ για τον 

άνκρωπο. (4 μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Στο χζρι ενόσ ανκρώπου υπάρχουν δφο μεγάλα αγγεία, ίδιου περίπου πάχουσ, το Α και το Β 

από τα οποία το Α ζχει ςφυγμό, ενώ το Β  δεν ζχει ςφυγμό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

  

I. Σε ποιο είδοσ αγγείων ανικει το κακζνα; Ποιο από αυτά ζχει περιςςότερο μυϊκό ιςτό 

ςτο τοίχωμά του; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

II. Σε ποιο από τα δφο αγγεία θ πίεςθ του αίματοσ είναι μικρότερθ; Πϊσ εξαςφαλίηεται θ 

προϊκθςθ του αίματοσ ςτο αγγείο Α, πϊσ εξαςφαλίηεται θ προϊκθςθ του αίματοσ ςτο 

αγγείο Β; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το γυναικείο αναπαραγωγικό ςφςτημα διαθζτει οργάνωςη που εξυπηρετεί την 

αναπαραγωγή και την ανάπτυξη του εμβρφου. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ από τισ δομζσ που αποτελοφν το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, βρίςκονται 

ςτο εςωτερικό του ςώματόσ τθσ; Ποιοσ είναι (φυςιολογικά) ο αρικμόσ κάκε μιασ από τισ δομζσ 

αυτζσ ςτο ςώμα μιασ γυναίκασ; (4μ) 

β) Ποιο είναι το εξωτερικό γεννθτικό όργανο τθσ γυναίκασ; Ποιεσ επιμζρουσ δομζσ 

περιλαμβάνει;  (5μ) 

γ) Ποια από τισ δομζσ των ερωτθμάτων α. και β. αποτελοφν αδζνα;  Σε ποια κατθγορία αδζνων 

ανικει; Να ονομάςετε ζνα από τα προϊόντα του. (3μ) 

 

ΙΙ. Το ςτζλεχοσ αποτελεί την περιοχή του εγκεφάλου που ςυνδζει τα ημιςφαίρια με τον 

νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανθρώπινου ςώματοσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ του ςτελζχουσ; Ποια από αυτζσ 

διοχετεφει τισ νευρικζσ ώςεισ που προζρχονται από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ ςτο φλοιό του 

εγκεφάλου; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που περιλαμβάνει 

ςθμαντικά κζντρα του Αυτόνομου Νευρικοφ Συςτιματοσ. Ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ φζρει ςε 

πζρασ; (5μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που είναι υπεφκυνθ για 

τθν ομοιόςταςθ; Για ποιο λόγο θ περιοχι αυτι αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του νευρικοφ 

ςυςτιματοσ με το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Κατά τη διάρκεια μιασ μικρήσ επζμβαςησ ςτο πόδι ενόσ αςθενοφσ, αποκαταςτάθηκε η 

λειτουργία δφο αγγείων του Α και του Β, από τα οποία, το Α διαθζτει βαλβίδεσ, ενώ το Β όχι. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο από τα είδθ αγγείων ανικει κακζνα από τα αγγεία αυτά; Ποιο από τα δφο είδθ 

αγγείων ζχει τοίχωμα με περιςςότερο μυϊκό ιςτό. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
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II. Ποια μορφι αιμοςφαιρίνθσ  κυκλοφορεί ςε κάκε αγγείο. Σε ποιο από τα δφο θ 

ταχφτθτα του αίματοσ είναι μεγαλφτερθ; Σε ποιό όργανο του ςώματοσ κα καταλιξει το 

αίμα που κυκλοφορεί ςτο αγγείο Α; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η ικανότητα να διατηροφμε την ιςορροπία μασ οφείλεται ςτην φπαρξη των ακουςτικών 

ακρολοφιών και των ακουςτικών κηλίδων που βρίςκονται ςτο αυτί μασ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α)  Από τι αποτελείται  μια ακουςτικι κθλίδα; (3μ) 

β) Από τι αποτελείται  μια ακουςτικισ ακρολοφία; (3μ) 

γ) Τι ςυμβαίνει ςτισ ακουςτικζσ κθλίδεσ ώςτε να παράγουν νευρικζσ ώςεισ, όποτε κάμπτουμε 

το κεφάλι μασ; (3μ) 

δ) Τι ςυμβαίνει ςτισ ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ώςτε να παράγουν νευρικζσ ώςεισ, όποτε 

περιςτρζφουμε το κεφάλι μασ; (3μ) 

 

ΙΙ. Οι αδζνεσ αποτελοφν όργανα του ανθρώπινου οργανιςμοφ που είναι ικανά να παράγουν 

και να εκκρίνουν ουςίεσ. 

α) Ποφ μποροφν να απελευκερώνονται οι ουςίεσ που παράγονται από τουσ αδζνεσ; (4μ) 

 

β) Για ποιο λόγο το πάγκρεασ χαρακτθρίηεται μεικτόσ αδζνασ;  Ποιζσ ουςίεσ παράγει; Από 

αυτζσ ποιεσ ανικουν ςτισ ορμόνεσ; (6μ). 

 

γ) Πώσ ονομάηονται οι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο; Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν; Τι 

ιςχφει αναφορικά με τον αρικμό των κυττάρων που τουσ αποτελοφν;  (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Κατά τη διάρκεια μιασ μικρήσ επζμβαςησ ςτο πόδι ενόσ αςθενοφσ, αποκαταςτάθηκε η 

λειτουργία δφο αγγείων του Α και του Β, από τα οποία, το Α διαθζτει βαλβίδεσ, ενώ το Β όχι. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο από τα είδθ αγγείων ανικει κακζνα από τα αγγεία αυτά; Ποιο από τα δφο είδθ 

αγγείων ζχει τοίχωμα με περιςςότερο μυϊκό ιςτό. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Ποια μορφι αιμοςφαιρίνθσ  κυκλοφορεί ςε κάκε αγγείο. Σε ποιο από τα δφο θ 

ταχφτθτα του αίματοσ είναι μεγαλφτερθ; Σε ποιό όργανο του ςώματοσ κα καταλιξει το 

αίμα που κυκλοφορεί ςτο αγγείο Α; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό μασ ςφςτημα περιλαμβάνει 3 κφρια είδη αγγείων. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είδοσ αγγείων μεταφζρει αίμα ςτθν καρδιά, ποιο απομακρφνει το αίμα από τθν 

καρδιά; (2μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα δφο είδθ αγγείων του προθγοφμενου ερωτιματοσ ωσ προσ: τον αρικμό 

τουσ, το αν εμφανίηουν ι όχι ςφυγμό, το αν διακζτουν ι όχι βαλβίδεσ, το πάχοσ του 

τοιχώματόσ τουσ, το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τουσ, τθν τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ 

ςτο εςωτερικό τουσ. (6μ) 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ αγγείων παρεμβάλλεται μεταξφ των άλλων δφο. Τι ιςχφει με 

τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών διευκολφνεται 

από τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτο εςωτερικό τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η ωογζνεςη και η ςπερματογζνεςη είναι οι διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ παράγονται οι 

θηλυκοί και οι αρςενικοί γαμζτεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Σε ποιουσ αδζνεσ γίνεται θ ςπερματογζνεςθ; Από ποια ορμόνθ διεγείρονται οι αδζνεσ αυτοί, 

ώςτε να παράγουν ςπερματοηωάρια, και ςε ποια θλικία; (3μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα από τα οποία προζρχονται τα ωάρια; Πώσ 

ονομάηονται τα κφτταρα ςτα οποία μεταμορφώνονται και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

(5μ) 

 

γ) Τι «πιγε ςτραβά» ώςτε να υπάρχει πρόβλθμα γονιμότθτασ ςτον άνδρα; Να αναφζρετε 3 

αίτια που μποροφν να οδθγιςουν ςε ζνα τζτοιο πρόβλθμα; (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.  
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτημα ςυμβάλει ςτην εκτζλεςη των κινήςεων. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Πώσ ονομάηονται τα όργανα και πώσ τα κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του; 

(4μ) 

β) Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των κυττάρων του ερωτιματοσ α.; (2μ)  

γ) Ποιο είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ επενδφει τα τοιχώματα των αγγείων και του γαςτρεντερικοφ 

ςωλινα; Ποια είναι θ μορφι των κυττάρων του; (6μ)  

 

ΙΙ. Η ωκυτοκίνη αποτελεί πρωτεΐνη, ενϊ τα οιςτρογόνα και η τεςτοςτερόνη αποτελοφν 

ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ κάκε φφλου ςτο 

εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κοιλότθτεσ του οργανιςμοφ; (4μ) 

γ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ ωκυτοκίνθ, γενικώσ, δρα πιο γριγορα από ότι θ 

τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα. (6μ)   

 

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;  
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αίμα μασ αποτελείται από το πλάςμα και από τα ζμμορφα ςυςτατικά που αιωροφνται 

μζςα ςε αυτό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι τρεισ κατθγορίεσ κυττάρων που αποτελοφν τα ζμμορφα ςυςτατικά του 

αίματοσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. ςυμμετζχει ςτθν πιξθ του αίματοσ; 

Ποια είναι θ μορφι τουσ; (3μ) 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν άμυνα 

του οργανιςμοφ μασ; Ποια από αυτά είναι ικανά για τθ διαδικαςία τθσ διαπίδυςθσ; (3μ) 

δ) Ποια από τισ 3 κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. διακζτουν πυρινα, ποια όχι; (3μ) 

 

ΙΙ. Μια πολλαπλι κφθςθ ζχει ςυνικωσ ωσ αποτζλεςμα τθ γζννθςθ διδφμων που μπορεί να 

είναι του ίδιου ι διαφορετικοφ φφλου.  

α) Αν τα δφο δίδυμα είναι διαφορετικοφ φφλου, ςε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία διδφμων 

ανικουν; Πϊσ προκφπτουν δίδυμα που ανικουν ςε αυτιν τθν κατθγορία;  (5μ) 

β) Αν τα δίδυμα είναι του ίδιου φφλου και μοιάηουν «ςαν δφο ςταγόνεσ νερό» ςε ποια 

κατθγορία διδφμων ανικουν; Πϊσ προζκυψαν τα δίδυμα αυτά; (5μ) 

γ) Σε ποια περίπτωςθ αυξάνεται θ πικανότθτα για πολλαπλζσ κυιςεισ; Για ποιο λόγο; (3μ)  

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά τθ δράςθ δφο ουςιϊν, τθσ αδρεναλίνθσ και τθσ πιλοκαρπίνθσ ςτο 

Α.Ν.Σ. δφο πειραματόηωων.  

 Στο πειραματόηωο Α χορθγεί αδρεναλίνθ, ενϊ  

 Στο πειραματόηωο Β χορθγεί πιλοκαρπίνθ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το Α.Ν.Σ. των πειραματόηωων λειτουργεί όπωσ το Α.Ν.Σ. του 

ανκρϊπου και ότι θ αδρεναλίνθ διεγείρει τθ δράςθ του Συμπακθτικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ, ενϊ θ πιλοκαρπίνθ τθ δράςθ του Παραςυμπακθτικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ, να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

I. Ποια επίδραςθ κα ζχει θ χοριγθςθ τθσ αδρεναλίνθσ ςτθν ςυχνότθτα του καρδιακοφ 

παλμοφ και ςτο εφροσ τθσ κόρθσ του πειραματόηωου Α, ποια επίδραςθ κα ζχει θ 

χοριγθςθ πιλοκαρπίνθσ ςτθν ςυχνότθτα του καρδιακοφ παλμοφ και ςτο εφροσ τθσ 

κόρθσ του πειραματόηωου Β. Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ.   
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II. Το Α.Ν.Σ. των πειραματόηωων, αν και διατθρεί κάποιο βακμό ελευκερίασ ελζγχεται από 

τον εγκζφαλο. Να αναφζρετε δφο τμιματα του εγκεφάλου που ελζγχουν τθ δράςθ του 

Α.Ν.Σ. παρακζτοντασ ςχετικά παραδείγματα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στθν αίςκθςθ τθσ γεφςθσ και τθσ όςφρθςθσ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατό θ 

αίςκθςθ ενόσ ερεκίςματοσ να μειωκεί ι και να χακεί. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηεται το φαινόμενο αυτό; Τι πρζπει να κάνουμε ώςτε να το αποφεφγουμε ςτθν 

περίπτωςθ τθσ γεφςθσ; (4μ) 

β) Τι πρζπει να ςυμβεί για να εκδθλωκεί το φαινόμενο αυτό ςτθν περίπτωςθ τθσ όςφρθςθσ; 

(4μ)  

γ) Τι κοινό ζχουν τα υποδεκτικά κφτταρα των αιςκιςεων αυτών όςον αφορά τθν καταςκευι 

τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Στον ανκρϊπινο οργανιςμό ςχθματίηονται όργανα και ςυςτιματα οργάνων. 

α) Τι είναι ζνα όργανο; (3μ) 

 

β) Τι είναι ζνα ςφςτθμα οργάνων; (3μ). 

 

γ) Να αναφζρεισ τα όργανα που αποτελοφν το πεπτικό ςφςτθμα. (5μ) 

 

δ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που φζρει ςε πζρασ το πεπτικό ςφςτθμα; (2μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά τθ δράςθ δφο ουςιϊν, τθσ αδρεναλίνθσ και τθσ πιλοκαρπίνθσ ςτο 

Α.Ν.Σ. δφο πειραματόηωων.  

 Στο πειραματόηωο Α χορθγεί αδρεναλίνθ, ενϊ  

 Στο πειραματόηωο Β χορθγεί πιλοκαρπίνθ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το Α.Ν.Σ. των πειραματόηωων λειτουργεί όπωσ το Α.Ν.Σ. του 

ανκρϊπου και ότι θ αδρεναλίνθ διεγείρει τθ δράςθ του Συμπακθτικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ, ενϊ θ πιλοκαρπίνθ τθ δράςθ του Παραςυμπακθτικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ, να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

I. Ποια επίδραςθ κα ζχει θ χοριγθςθ τθσ αδρεναλίνθσ ςτθν ςυχνότθτα του καρδιακοφ 

παλμοφ και ςτο εφροσ τθσ κόρθσ του πειραματόηωου Α, ποια επίδραςθ κα ζχει θ 

χοριγθςθ πιλοκαρπίνθσ ςτθν ςυχνότθτα του καρδιακοφ παλμοφ και ςτο εφροσ τθσ 

κόρθσ του πειραματόηωου Β. Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ.   
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II. Το Α.Ν.Σ. των πειραματόηωων, αν και διατθρεί κάποιο βακμό ελευκερίασ ελζγχεται από 

τον εγκζφαλο. Να αναφζρετε δφο τμιματα του εγκεφάλου που ελζγχουν τθ δράςθ του 

Α.Ν.Σ. παρακζτοντασ ςχετικά παραδείγματα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των κυττάρων του νευρικοφ ιςτοφ περιλαμβάνονται και κφτταρα που αποτελοφν 

τθ δομικι και λειτουργικι μονάδα του Νευρικοφ Συςτιματοσ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτά; Ποια είναι θ βαςικι ιδιότθτά τουσ; (3μ) 

β) Ποιεσ είναι οι βαςικζσ κατθγορίεσ τουσ, ανάλογα με τθ λειτουργία που επιτελοφν; (3μ)  

γ) Ποια κατθγορία από αυτζσ βρίςκεται αποκλειςτικά ςτον Εγκζφαλο και ςτο Νωτιαίο Μυελό; 

Ποιζσ ακριβώσ λειτουργίεσ επιτελοφν τα κφτταρα τθσ κατθγορίασ αυτισ; (6μ) 

 

ΙΙ. To ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων αλλά και το Νευρικό Σφςτθμα ςυντονίηουν τισ 

λειτουργίεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ  αποςτζλλοντασ «μθνφματα» ςτα διάφορα 

τμιματα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πώσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα; Πώσ ονομάηονται τα 

«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ). 

 

β) Ποιο από τα δφο ςυςτιματα είναι υπεφκυνο για τθ γριγορθ ρφκμιςθ και ποιο είναι 

υπεφκυνο για τισ αλλαγζσ που απαιτοφν περιςςότερο χρόνο; (2μ) 

 

γ) Πώσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ ςυνδετικοφ ιςτοφ που μεταφζρει τα «μθνφματα» του 

ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων ςε όλο το ςώμα;  Πώσ ονομάηεται το τμιμα του ςτο οποίο 

περιζχονται  τα «μθνφματα» αυτά ςε διαλυμζνθ μορφι; (4μ) 

 

δ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί το κζντρο ςφνδεςθσ 

του Νευρικοφ Συςτιματοσ και του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί 

να φζρει ςε πζρασ αυτι τθ λειτουργία; (3μ).   

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μετά από κάποιο τραυματιςμό ι λόγω κάποιασ πάκθςθσ των αγγείων είναι δυνατόσ ο 

ςχθματιςμόσ κρόμβου ςτο αίμα. Αν και θ δθμιουργία κρόμβου γενικά λειτουργεί κετικά για 

τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο κρόμβοσ να παραςυρκεί από τθν κυκλοφορία του 

αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του ανκρώπου;   

 

I. Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ για 

τον οργανιςμό;  
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II. Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία 

προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι του 

με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα 

βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν ενζταςςε 

ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στουσ μυϊκοφσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ μασ υπάρχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμώςεισ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Σε ποιεσ κατθγορίεσ μυών ςυναντώνται; (2μ) 

β) Ποιοι από τουσ μυσ του ερωτιματοσ α. ςυςπώνται με τθ κζλθςι μασ; Ποιοι χωρίσ τθ κζλθςι 

μασ; (2μ) 

γ) Οι μυϊκζσ ίνεσ των μυών που ςυςπώνται με τθ κζλθςι μασ ςυναντώνται ςε ομάδεσ. Πώσ 

ονομάηονται οι ομάδεσ αυτζσ; Τι τισ περιβάλλει; (4μ) 

δ) Ο τρικζφαλοσ βραχιόνιοσ ςε ποια από τισ κατθγορίεσ μυών του ερωτιματοσ α. ανικει; Πώσ 

ονομάηεται το κεντρικό τμιμα του, πώσ τα άκρα του; (4μ) 

 

ΙΙ. Η ωκυτοκίνθ αποτελεί πρωτεΐνθ, ενώ τα οιςτρογόνα και θ τεςτοςτερόνθ αποτελοφν 

ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ κάκε φφλου ςτο 

εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κοιλότθτεσ του οργανιςμοφ; (4μ) 

γ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ ωκυτοκίνθ, γενικώσ, δρα πιο γριγορα από ότι θ 

τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα. (6μ) 

   

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο κανόνασ είναι ότι οι ιςτοί αποτελοφνται από κφτταρα που ζχουν όμοια μορφολογία και 

ςυμμετζχουν ςτθν ίδια λειτουργία. Ωςτόςο ςτθ Βιολογία οι κανόνεσ παρουςιάηουν πολλζσ 

εξαιρζςεισ. Να ςυντάξετε λοιπόν ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: 

 

I. Γιατί ο νευρικόσ ιςτόσ «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν, και ωσ προσ τθ μορφι των 

κυττάρων που τον αποτελοφν και ωσ προσ τθ λειτουργία που εκτελεί κακζνα από αυτά; 

II. Γιατί το αίμα, ωσ ιςτόσ, «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν και ωσ προσ τθ μορφι, και ωσ 

προσ τθ λειτουργία των κυττάρων που τον αποτελοφν; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στθν κίνθςθ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ διαρκρώςεισ, λόγω τθσ δφναμθσ που τουσ αςκοφν 

οι μφεσ, ςθμαντικό ρόλο παίηουν διάφορεσ μορφζσ ςυνδετικοφ ιςτοφ, αλλά και ο χόνδρινοσ 

ιςτόσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από ςυνδετικό ιςτό κακορίηει τθν κατεφκυνςθ 

των κινιςεων; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ)  

 

β) Πϊσ ονομάηονται τα τμιματα του μυόσ που αποτελοφνται από ςυνδετικό ιςτό και ςυνδζουν 

το μυ με το οςτό; (2μ) 

 

γ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρινο ιςτό, αυξάνει το μζγεκοσ τθσ 

αρκρικισ επιφάνειασ; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ)  

 

δ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρο ζχει μορφι πλάκασ; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοκικεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται ςε κοιλότθτεσ του 

ςώματοσ αλλά και τθν ορμόνθ προγεςτερόνθ που ανικει ςτα ςτεροειδι. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 α) Ποιο προϊόν των ωοκθκϊν εκκρίνεται ςε κοιλότθτεσ του ςϊματοσ; Πϊσ ονομάηονται οι 

κοιλότθτεσ αυτζσ; (2μ) 

 β) Σε ποια χθμικι ιδιότθτα οφείλει θ προγεςτερόνθ τθ δυνατότθτα που ζχει να μπαίνει ςτο 

εςωτερικϊν των κυττάρων που αποτελοφν «ςτόχουσ» τουσ;  Σε ποιο τμιμα του κυττάρου 

επιδρά; Με ποιο τρόπο;  (5μ) 

γ) Από τθν άποψθ τθσ ταχφτθτασ δράςθσ τουσ, πϊσ διαφοροποιοφνται ορμόνεσ όπωσ θ 

προγεςτερόνθ ςε ςφγκριςθ με τισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο κανόνασ είναι ότι οι ιςτοί αποτελοφνται από κφτταρα που ζχουν όμοια μορφολογία και 

ςυμμετζχουν ςτθν ίδια λειτουργία. Ωςτόςο ςτθ Βιολογία οι κανόνεσ παρουςιάηουν πολλζσ 

εξαιρζςεισ. Να ςυντάξετε λοιπόν ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: 

 

I. Γιατί ο νευρικόσ ιςτόσ «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν, και ωσ προσ τθ μορφι των 

κυττάρων που τον αποτελοφν και ωσ προσ τθ λειτουργία που εκτελεί κακζνα από αυτά; 
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II. Γιατί το αίμα, ωσ ιςτόσ, «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν και ωσ προσ τθ μορφι, και ωσ 

προσ τθ λειτουργία των κυττάρων που τον αποτελοφν; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ιςτοί μασ, με βάςη τα χαρακτηριςτικά τουσ διακρίνονται ςε διαφορετικά είδη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

α) Ποιο από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθν άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία του; 

Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελεί; (4μ) 

β) Σε ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνεται το είδοσ του ιςτοφ που απαντιςατε ςτο α. 

ερώτθμα;  Σε ποια από αυτζσ ανικει το αίμα;  (4μ)  

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ ιςτών διακρίνεται για τθ ςτενι ςφνδεςθ των κυττάρων του. 

Πώσ ονομάηεται ο ιςτόσ αυτόσ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; (4μ) 

 

ΙΙ. Ο οφθαλμόσ μασ είναι το αιςθητήριο όργανο που είναι υπεφθυνο για την αίςθηςη τησ 

όραςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ονομάηεται το νεφρο μζςω του οποίου οδθγοφνται οι νευρικζσ ώςεισ από τον κάκε 

οφκαλμό μασ ςτο κζντρο τθσ όραςθσ; Πώσ ονομάηεται το άνοιγμα του αμφιβλθςτροειδοφσ 

μασ χιτώνα από το οποίο εξζρχεται το νεφρο αυτό; (4μ) 

 

β) Σε ποιο χιτώνα του ματιοφ μασ βρίςκονται τα ραβδία και τα κωνία; Τι περιζχουν τα ραβδία 

και τα κωνία; Πώσ ονομάηεται θ περιοχι του χιτώνα ςτθν οποία εντοπίηονται, κυρίωσ, τα 

κωνία; (6μ) 

 

γ) Μζςω ποιων υγρών των οφκαλμών μασ διζρχεται το φωσ που φτάνει ςτο μάτι μασ, ώςτε να 

καταλιξει ςτον αμφιβλθςτροειδι χιτώνα; Ποιο από τα υγρά αυτά βρίςκεται πίςω από το 

φακό; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά 3 αδζνεσ. Ο αδζνασ Α ζχει εκφορητικό πόρο, ο αδζνασ Β δεν ζχει 

εκφορητικό πόρο, ενώ ο αδζνασ Γ μερικζσ εκκρίςεισ τισ απελευθερώνει μζςω εκφορητικοφ 

πόρου, άλλεσ όχι. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο είδοσ, από τα γνωςτά είδθ αδζνων ανικει ο κακζνασ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. 

II. Ο αδζνασ Β παράγει ζνα προϊόν το οποίο αρκετά μετά τον χρόνο ζκκριςισ του, 

εντοπίςτθκε ςτο εςωτερικό ενόσ κυττάρου. Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία προϊόντων, 

ανικει το προϊόν αυτό; Από τθ κζςθ του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίςτθκε, τι μπορείτε 

να υποκζςετε για τον τρόπο  με τον οποίο ειςιλκε ςτο κφτταρο, κακώσ και τον τρόπο 

δράςθσ ςε αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην καταςκευή των οςτών μασ ςυμμετζχει ο μυελόσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

β) Ποια είναι τα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνεται ο μυελόσ; Σε ποιο από αυτά παράγονται τα 

κφτταρα του αίματόσ μασ; (2μ) 

γ) Ποιο από τα δφο είδθ μυελοφ του ερωτιματοσ β. υπάρχει ςε όλα τα οςτά του νεογνοφ; Σε τι 

μετατρζπεται βακμιαία το είδοσ αυτό, από τθν παιδικι θλικία και μετά; Πϊσ γίνεται θ 

μετατροπι αυτι; (5μ)  

δ) Να ονομάςετε δφο τμιματα του ςκελετοφ μασ ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (2μ) 

 

ΙΙ. Ο νωτιαίοσ μυελόσ αποτελεί το ζνα από τα δφο όργανα του Κ.Ν.Σ. μασ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

α) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, εντόσ του οποίου προφυλάςςεται; Πϊσ 

ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; (2μ) 

 

β) Ποφ βρίςκεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία του νωτιαίου μυελοφ; Από τι αποτελείται θ 

κάκε μια; (8μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται από αυτόν; Ποιοσ είναι ο αρικμόσ τουσ; Σε ποια 

κατθγορία νεφρων ανικουν, από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ που επιτελοφν; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά 3 αδζνεσ. Ο αδζνασ Α ζχει εκφορητικό πόρο, ο αδζνασ Β δεν ζχει 

εκφορητικό πόρο, ενώ ο αδζνασ Γ μερικζσ εκκρίςεισ τισ απελευθερώνει μζςω εκφορητικοφ 

πόρου, άλλεσ όχι. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο είδοσ, από τα γνωςτά είδθ αδζνων ανικει ο κακζνασ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. 

II. Ο αδζνασ Β παράγει ζνα προϊόν το οποίο αρκετά μετά τον χρόνο ζκκριςισ του, 

εντοπίςτθκε ςτο εςωτερικό ενόσ κυττάρου. Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία προϊόντων, 

ανικει το προϊόν αυτό; Από τθ κζςθ του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίςτθκε, τι μπορείτε 

να υποκζςετε για τον τρόπο  με τον οποίο ειςιλκε ςτο κφτταρο, κακϊσ και τον τρόπο 

δράςθσ ςε αυτό; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα των ιςτϊν περιβάλλονται από μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)   Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ των πρωτεϊνικών ινιδίων που υπάρχουν ςτθ μεςοκυττάρια 

ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ; (4μ) 

 

β) Ποια χαρακτθριςτικά προςδίδει ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ κακζνα από 

τα είδθ πρωτεϊνικών ινιδίων που περιζχει; (4μ) 

 

γ) Πώσ ονομάηεται θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ. Να ονομάςετε 4 διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ πρωτεϊνών που περιζχει. (4μ) 

 

ΙΙ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να γεννθκοφν, ςε μια γζννα, δφο μωρά που να 

ανικουν ςε διαφορετικό φφλο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι είδοσ διδφμων κα αποτελοφν τα μωρά αυτά; (2μ) 

β) Πώσ εξθγείται θ γζννθςι τουσ; (6μ) 

γ) Για ποιο λόγο αυξάνεται θ πικανότθτα για πολλαπλζσ κυιςεισ κατά τθν εφαρμογι μεκόδων 

εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Εξαιτίασ τθσ κακοκαιρίασ γίνεται διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ, οπότε το ςπίτι ξαφνικά 

βυκίηεται ςτο απόλυτο ςκοτάδι. Αν και δεν διακρίνεισ τίποτε, είςαι ικανόσ ακουμπϊντασ με 

τα δάκτυλά ςου τουσ τοίχουσ του ςπιτιοφ, να ςτρίψεισ δεξιά ςτο διάδρομο, φςτερα αριςτερά 

ςτθν πρϊτθ πόρτα, μζχρι επιτζλουσ να φτάςεισ ςτο δωμάτιό ςου, όπου ςε κάποιο ςυρτάρι 

βρίςκεται ο φακόσ ςου.  

 

I. Ποιο είδοσ μνιμθσ ςε βοικθςε να βρεισ το δρόμο ςου, ςτο ςκοτεινό δωμάτιο; Ποια 

ςωματικι αίςκθςθ, με τθ βοικεια ποιων υποδοχζων και ποιου κζντρου του 

εγκεφάλου, ενώ δεν ζβλεπεσ, ςε «πλθροφοροφςαν» κάκε φορά για το ποφ βριςκόςουν; 

II. Πώσ οι ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ςε βοικθςαν ώςτε να αντιλαμβάνεςαι αν ςτρίβεισ δεξιά 

ι αριςτερά; Ποιο νεφρο μεταβίβαηε τισ νευρικζσ ώςεισ από τισ ακουςτικζσ ακρολοφίεσ 

ςτον εγκζφαλο; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςου μεταφζρκθκαν οι νευρικζσ ώςεισ 

αρχικά και ςε ποιο τελικά; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα λευκοκφτταρα διακρίνονται ςε δφο επιμζρουσ κατθγορίεσ, τα κοκκιϊδθ και ςτα μθ 

κοκκιϊδθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι χαρακτθρίηει τα κφτταρα που ανικουν ςτθν ομάδα των κοκκιωδών λευκοκυττάρων; Σε 

ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα κοκκιώδθ; (4μ) 

 

β) Ποια από τα κοκκιώδθ λευκοκφτταρα μποροφν να περνοφν το τοίχωμα των τριχοειδών 

αιμοφόρων αγγείων για να φκάςουν ςτο ςθμείο τθσ μόλυνςθσ; Τι ακριβώσ κάνουν όταν 

φκάςουν εκεί; (6μ) 

 

γ) Σε ποιεσ περιπτώςεισ, φυςιολογικά, αυξάνεται ο αρικμόσ των λευκοκυττάρων;  

(2μ)  

 

ΙΙ. Οι ςκελετικοί μφεσ αποτελοφν τα αυτοτελι όργανα χάρθ ςτα οποία εκτελοφνται οι 

κινιςεισ των οςτϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ διατάςςονται οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ; (2μ) 

 

β) Σε ποια τμιματά τουσ ςυναντάται ςυνδετικόσ ιςτόσ; (3μ) 

 

γ) Για ποιο λόγο οι μφεσ δρουν ςε ηεφγθ, κατά τθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (8μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Εξαιτίασ τθσ κακοκαιρίασ γίνεται διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ, οπότε το ςπίτι ξαφνικά 

βυκίηεται ςτο απόλυτο ςκοτάδι. Αν και δεν διακρίνεισ τίποτε, είςαι ικανόσ ακουμπϊντασ με 

τα δάκτυλά ςου τουσ τοίχουσ του ςπιτιοφ, να ςτρίψεισ δεξιά ςτο διάδρομο, φςτερα αριςτερά 

ςτθν πρϊτθ πόρτα, μζχρι επιτζλουσ να φτάςεισ ςτο δωμάτιό ςου, όπου ςε κάποιο ςυρτάρι 

βρίςκεται ο φακόσ ςου.  

 

I. Ποιο είδοσ μνιμθσ ςε βοικθςε να βρεισ το δρόμο ςου, ςτο ςκοτεινό δωμάτιο; Ποια 

ςωματικι αίςκθςθ, με τθ βοικεια ποιων υποδοχζων και ποιου κζντρου του 

εγκεφάλου, ενώ δεν ζβλεπεσ, ςε «πλθροφοροφςαν» κάκε φορά για το ποφ βριςκόςουν; 

II. Πώσ οι ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ςε βοικθςαν ώςτε να αντιλαμβάνεςαι αν ςτρίβεισ δεξιά 

ι αριςτερά; Ποιο νεφρο μεταβίβαηε τισ νευρικζσ ώςεισ από τισ ακουςτικζσ ακρολοφίεσ 

ςτον εγκζφαλο; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςου μεταφζρκθκαν οι νευρικζσ ώςεισ 

αρχικά και ςε ποιο τελικά; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αίμα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ζνα απλό υγρό. Στθν πραγματικότθτα όμωσ 

πρόκειται για ζναν πολφ εξειδικευμζνο ιςτό, ο οποίοσ αποτελείται από πολλά είδθ 

κυττάρων, τα οποία αιωροφνται ς' ζνα υγρό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

      α) Τι είδουσ ιςτόσ κεωρείται το αίμα από τουσ περιςςότερουσ ερευνθτζσ; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το υγρό, μζςα ςτο οποίο αιωροφνται τα κφτταρα του αίματοσ, και ποιεσ 

είναι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι πρωτεΐνεσ που περιζχει; (5μ)  

γ) Ποιεσ είναι οι τρεισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται τα κφτταρα του αίματοσ; Ποια/εσ από τισ 

ομάδεσ αυτζσ ζχει/ουν εμπφρθνα, ποια/εσ ζχει/ουν  απφρθνα κφτταρα; (5μ)  

 

ΙΙ. Ζνασ από τουσ χιτώνεσ του ματιοφ μασ, ο χοριοειδισ περιζχει λείουσ μυσ που είναι 

απαραίτθτοι για τθ λειτουργία τθσ όραςθσ και χρωςτικζσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποφ βρίςκεται ο χιτώνασ αυτόσ ςε ςχζςθ με τον ςκλθρό χιτώνα του ματιοφ; (3μ) 

β) Σε ποια τμιματα του χοριοειδοφσ χιτώνα περιζχονται λείοι μφεσ; Ποιοι από αυτοφσ 

ρυκμίηουν το εφροσ τθσ κόρθσ του ματιοφ; (6μ) 

γ) Ποια είναι θ ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει ο χοριοειδισ χιτώνασ; (4μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν πιάνουμε ζνα ηεςτό αντικείμενο με το χζρι μασ, ξεκινά μια ςειρά από γεγονότα τα 

οποία περιλαμβάνουν τθν παραγωγι νευρικών ώςεων από ζναν υποδοχζα, τθ μεταβίβαςι 

τουσ μζςα ςτο νευρικό ςφςτθμα και τθν ερμθνεία τουσ ςτον εγκζφαλό μασ. 

 

I. Πώσ ονομάηεται ο υποδοχζασ από τον οποίο παράχκθκε θ νευρικι ώςθ; Πώσ 

ονομάηεται το τμιμα του ςώματοσ ςτο οποίο ανικει ο υποδοχζασ αυτόσ; Πώσ 

ονομάηεται θ διαδρομι που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ μζςα ςτο νευρικό 

ςφςτθμά μασ; Τι είδουσ νευρώνεσ περιλαμβάνει το τμιμα τθσ διαδρομισ αυτισ που 

βρίςκεται ζξω από το Κ.Ν.Σ. μασ;  

II. Στο τμιμα τθσ διαδρομισ που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ ςτο εςωτερικό του Κ.Ν.Σ. 

περιλαμβάνεται ο νωτιαίοσ μυελόσ κακώσ και ο εγκζφαλοσ. Ποιο είδοσ ουςίασ του 

νωτιαίου μυελοφ μεταβίβαςε τισ νευρικζσ ώςεισ ςτον εγκζφαλο; Ποια είναι θ 

λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου ςτθν οποία μεταφζρκθκαν οι 
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νευρικζσ ώςεισ από τον νωτιαίο μυελό; Ποιο είναι το κζντρο του εγκεφάλου που 

παρζλαβε τελικά τισ νευρικζσ ώςεισ για να τισ αναλφςει και να τισ ερμθνεφςει; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ, όπωσ και κάκε πολυκφτταροσ οργανιςμόσ, είναι οργανωμζνοσ 

ιεραρχικά ςε διάφορα επίπεδα. Να ςυντάξετε ζναν οριςμό για κακζνα από τα ακόλουκα 

επίπεδα οργάνωςθσ και να παρακζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για κακζνα από αυτά.  

 

α) Ιςτόσ,  

β) Όργανο,   

γ) Σφςτθμα οργάνων. (12μ) 

 

ΙΙ. Μια πολλαπλι κφθςθ ζχει ςυνικωσ ωσ αποτζλεςμα τθ γζννθςθ διδφμων που μπορεί να 

είναι του ίδιου ι διαφορετικοφ φφλου.  

 

α) Αν τα δφο δίδυμα είναι διαφορετικοφ φφλου, ςε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία διδφμων 

ανικουν; Πϊσ προκφπτουν δίδυμα που ανικουν ςε αυτιν τθν κατθγορία;  (5μ) 

β) Αν τα δίδυμα είναι του ίδιου φφλου και μοιάηουν «ςαν δφο ςταγόνεσ νερό» ςε ποια 

κατθγορία διδφμων ανικουν; Πϊσ προζκυψαν τα δίδυμα αυτά; (5μ) 

γ) Σε ποια περίπτωςθ αυξάνεται θ πικανότθτα για πολλαπλζσ κυιςεισ; Για ποιο λόγο; (3μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν πιάνουμε ζνα ηεςτό αντικείμενο με το χζρι μασ, ξεκινά μια ςειρά από γεγονότα τα 

οποία περιλαμβάνουν τθν παραγωγι νευρικών ώςεων από ζναν υποδοχζα, τθ μεταβίβαςι 

τουσ μζςα ςτο νευρικό ςφςτθμα και τθν ερμθνεία τουσ ςτον εγκζφαλό μασ. 

 

I. Πϊσ ονομάηεται ο υποδοχζασ από τον οποίο παράχκθκε θ νευρικι ϊςθ; Πϊσ 

ονομάηεται το τμιμα του ςϊματοσ ςτο οποίο ανικει ο υποδοχζασ αυτόσ; Πϊσ 

ονομάηεται θ διαδρομι που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ϊςεισ μζςα ςτο νευρικό 

ςφςτθμά μασ; Τι είδουσ νευρϊνεσ περιλαμβάνει το τμιμα τθσ διαδρομισ αυτισ που 

βρίςκεται ζξω από το Κ.Ν.Σ. μασ;  

II. Στο τμιμα τθσ διαδρομισ που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ϊςεισ ςτο εςωτερικό του Κ.Ν.Σ. 

περιλαμβάνεται ο νωτιαίοσ μυελόσ κακϊσ και ο εγκζφαλοσ. Ποιο είδοσ ουςίασ του 

νωτιαίου μυελοφ μεταβίβαςε τισ νευρικζσ ϊςεισ ςτον εγκζφαλο; Ποια είναι θ 

λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου ςτθν οποία μεταφζρκθκαν οι 
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νευρικζσ ϊςεισ από τον νωτιαίο μυελό; Ποιο είναι το κζντρο του εγκεφάλου που 

παρζλαβε τελικά τισ νευρικζσ ϊςεισ για να τισ αναλφςει και να τισ ερμθνεφςει; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι υποδοχείσ τθσ γεφςθσ και τθσ όςφρθςθσ είναι χθμειοχποδοχείσ. Ερεκίηονται από ζνα 

πλικοσ διαφορετικϊν ουςιϊν και οι παραγόμενεσ νευρικζσ ϊςεισ ερμθνεφονται ςτο 

αντίςτοιχο εγκεφαλικό κζντρο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων μασ εντοπίηεται το κζντρο τθσ όςφρθςθσ, ςε ποιο το κζντρο 

τθσ γεφςθσ; (2μ) 

 

β) Πωσ ονομάηονται τα ειδικά όργανα τθσ γεφςθσ; Ποιο είναι το αιςκθτιριο τθσ όςφρθςθσ; Που 

βρίςκονται τα ειδικά όργανα τθσ γεφςθσ; Που βρίςκεται το αιςκθτιριο τθσ όςφρθςθσ;  (6μ) 

 

γ) Τι ονομάηουμε «εξοικείωςθ του υποδοχζα» ςτθν περίπτωςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ όςφρθςθσ; 

(4μ) 

 

ΙΙ. Οι αδζνεσ μασ ανάλογα με το ποφ εκκρίνουν το προϊόν τουσ, διακρίνονται ςε τρεισ κφριεσ 

κατθγορίεσ: Τουσ εξωκρινείσ, τουσ ενδοκρινείσ και τουσ μεικτοφσ.  

 

α) Να αναφζρετε τρία παραδείγματα ενδοκρινϊν και τρία παραδείγματα  εξωκρινϊν αδζνων. 

(6μ) 

 

β) Να αναφζρετε 3 παραδείγματα μεικτϊν αδζνων του ςϊματοσ μασ. Τι εκκρίνει κακζνασ από 

αυτοφσ; (7μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μια γυναίκα  θλικίασ  45 ετϊν, καπνίςτρια με ιπια αναιμία (ςιδθροπενία) διαπιςτϊνει ότι,  

ςε αυτιν τθν ςχετικά μεγάλθ θλικία,  είναι  ζγκυοσ για πρϊτθ φορά  και επιςκζπτεται τον 

γυναικολόγο τθσ. Εκείνοσ αφοφ τθν εξζταςε τθν παρζπεμψε ςε ζναν γενετιςτι, προκειμζνου 

να τθσ δϊςει γενετικι ςυμβουλι, τθσ ςυνταγογράφθςε ζνα ςυμπλιρωμα ςιδιρου, και τθσ 

ςυνζςτθςε να υιοκετιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο 

ηωισ. 

  

I. Εξθγιςτε το λόγο για τον οποίο ο γιατρόσ ςυνταγογράφθςε ςτθν ζγκυο το ςυμπλιρωμα 

ςιδιρου και το λόγο για τον οποίο τθσ ςυνζςτθςε να ηθτιςει γενετικι ςυμβουλι;  

II. Τι κα ζπρεπε να προςζξει θ γυναίκα ςτθ διατροφι τθσ, ϊςτε να γεννιςει ζνα υγιζσ 

ζμβρυο και να παραμείνει θ ίδια υγιισ; Αν θ γυναίκα δεν διακόψει το κάπνιςμα, ποιεσ 

μπορεί να είναι οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του εμβρφου; (12+13μ) 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 203 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα λευκοκφτταρα διακρίνονται ςε δφο επιμζρουσ κατθγορίεσ, τα κοκκιϊδθ και ςτα μθ 

κοκκιϊδθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι χαρακτθρίηει τα κφτταρα που ανικουν ςτθν ομάδα των κοκκιωδϊν λευκοκυττάρων; Σε 

ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα κοκκιϊδθ; (4μ) 

 

β) Ποια από τα κοκκιϊδθ λευκοκφτταρα μποροφν να περνοφν το τοίχωμα των τριχοειδϊν 

αιμοφόρων αγγείων για να φκάςουν ςτο ςθμείο τθσ μόλυνςθσ; Τι ακριβϊσ κάνουν όταν 

φκάςουν εκεί; (6μ) 

 

γ) Σε ποιεσ περιπτϊςεισ, φυςιολογικά, αυξάνεται ο αρικμόσ των λευκοκυττάρων;  

(2μ)  

 

ΙΙ. Ο νωτιαίοσ μυελόσ αποτελεί το ζνα από τα δφο όργανα του Κ.Ν.Σ. μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, εντόσ του οποίου προφυλάςςεται; Πϊσ 

ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; (2μ) 

 

β) Ποφ βρίςκεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία του νωτιαίου μυελοφ; Από τι αποτελείται θ 

κάκε μια; (8μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται από αυτόν; Ποιοσ είναι ο αρικμόσ τουσ; Σε ποια 

κατθγορία νεφρων ανικουν, από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ που επιτελοφν; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μια γυναίκα  θλικίασ  45 ετϊν, καπνίςτρια με ιπια αναιμία (ςιδθροπενία) διαπιςτϊνει ότι,  

ςε αυτιν τθν ςχετικά μεγάλθ θλικία,  είναι  ζγκυοσ για πρϊτθ φορά  και επιςκζπτεται τον 

γυναικολόγο τθσ. Εκείνοσ αφοφ τθν εξζταςε τθν παρζπεμψε ςε ζναν γενετιςτι, προκειμζνου 

να τθσ δϊςει γενετικι ςυμβουλι, τθσ ςυνταγογράφθςε ζνα ςυμπλιρωμα ςιδιρου, και τθσ 

ςυνζςτθςε να υιοκετιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο 

ηωισ. 

  

I. Εξθγιςτε το λόγο για τον οποίο ο γιατρόσ ςυνταγογράφθςε ςτθν ζγκυο το ςυμπλιρωμα 

ςιδιρου και το λόγο για τον οποίο τθσ ςυνζςτθςε να ηθτιςει γενετικι ςυμβουλι;  

II. Τι κα ζπρεπε να προςζξει θ γυναίκα ςτθ διατροφι τθσ, ϊςτε να γεννιςει ζνα υγιζσ 

ζμβρυο και να παραμείνει θ ίδια υγιισ; Αν θ γυναίκα δεν διακόψει το κάπνιςμα, ποιεσ 

μπορεί να είναι οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του εμβρφου; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι αδζνεσ μασ από τθν άποψθ του αρικμοφ των κυττάρων που τουσ αποτελοφν 

διακρίνονται ςτουσ μονοκφτταρουσ και ςτουσ πολυκφτταρουσ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Από ποιο είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται οι αδζνεσ; Τι χαρακτθρίηει τον τρόπο με τον οποίο 

ςυνδζονται τα κφτταρα του ιςτοφ αυτοφ; (4μ) 

 

β) Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα αδζνα μονοκφτταρου και ζνα παράδειγμα πολυκφτταρου 

αδζνα, κακϊσ, κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο προϊόν που παράγει ο κακζνασ. (6μ) 

 

γ) Τι είναι ο εκφορθτικόσ πόροσ των αδζνων; (2μ) 

 

ΙΙ. Το πλάςμα αποτελεί τθ μεςοκυττάρια ουςία του αίματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α. Πϊσ από το πλάςμα του αίματόσ μασ μπορεί να προκφψει ο ορρόσ του αίματόσ μασ; (3μ) 

 

β. Τι είναι και που παράγονται οι ςφαιρίνεσ; Να αναφζρετε τουσ κφριουσ ρόλουσ τουσ. (5μ) 

 

γ. Από τι αποτελείται το «ςυμπλιρωμα» και ποιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (5μ) 

 

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 παλμϊν τθσ 
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καρδιάσ του, όταν ζτρεξε και ποιο, όταν ο ςυμμακθτισ ςασ θρεμοφςε ςτθ ςτάςθ; 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αίμα αποτελείται από το πλάςμα και τα ζμμορφα ςυςτατικά του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο τμιμα του ςώματόσ μασ παράγονται τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ; (2μ) 

 

β) Σε ποιο από τα τμιματα του αίματοσ υπάρχουν ςυγκολλθτίνεσ, ςε ποιο από τα ζμμορφα 

ςυςτατικά του υπάρχουν ςυγκολλθτινογόνα; (2μ) 

 

γ) Ποιο από τα ζμμορφα ςυςτατικά του είναι απαραίτθτο για τθν παραγωγι τθσ κρομβίνθσ; 

Ποια είναι θ μορφι με τθν οποία γίνονται αντιλθπτά ςτο μικροςκόπιο αυτά τα ζμμορφα 

ςυςτατικά;  (4μ) 

 

δ) Τι είναι θ οξυαιμοςφαιρίνθ; Σε ποιο από τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ ςυναντάται; 

(4μ) 

 

ΙΙ. Το ερειςτικό και το μυϊκό μασ ςφςτθμα ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν 

πραγματοποίθςθ των κινιςεων  των οςτών μασ ςτισ αρκρώςεισ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ:  

α) Σε ποιο τφπο άρκρωςθσ κατατάςςεται θ άρκρωςθ του γόνατοσ;  Ποια είδθ κινιςεων 

επιτρζπουν, γενικά, αυτοφ του τφπου οι αρκρώςεισ; (6μ) 

β) Σε ποια μζρθ μιασ διάρκρωςθσ ςυναντάται χόνδροσ; Σε ποια από τα μζρθ μιασ διάρκρωςθσ 

ςυναντάται ςυνδετικόσ ιςτόσ; (5μ) 

γ) Σε ποιο μζροσ τθσ διάρκρωςθσ υπάρχει αρκρικό υγρό; Ποια θ ςθμαςία του; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Κατά κανόνα, οι αδζνεσ που δεν ζχουν εκφορθτικό πόρο εφοδιάηονται από πολυάρικμα 

τριχοειδι αγγεία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Σε ποια κατθγορία αδζνων κατατάςςονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο επιλζξατε να 

τουσ κατατάξετε ςτθν κατθγορία αυτι; Πώσ ονομάηεται το προϊόν τουσ; Να παρακζςετε 

δφο ςχετικά παραδείγματα τζτοιων αδζνων. 

II. Ποια ανάγκθ για τθ λειτουργία αυτών των αδζνων εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολυάρικμων 

αιμοφόρων αγγείων ςτουσ αδζνεσ αυτοφσ; Ποια ανάγκθ για τθ λειτουργία του 
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οργανιςμοφ μασ εξυπθρετεί θ φπαρξθ πολυάρικμων αιμοφόρων αγγείων ςτουσ αδζνεσ 

αυτοφσ;  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι κινιςεισ του ςώματόσ μασ επιτυγχάνονται γιατί ςυνεργάηονται δφο κυρίωσ ςυςτιματα 

για τθν εκτζλεςι τουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι κφριοι ιςτοί που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων των ςυςτθμάτων 

αυτών; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτών των ιςτών (4μ) 

 

β) Τι είναι οι αρκρώςεισ; Όλα τα είδθ αρκρώςεων επιτρζπουν μεγάλθ κινθτικότθτα; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (6μ) 

 

γ) Ένα τμιμα που αποτελεί τισ αρκρώςεισ οι οποίεσ επιτρζπουν μεγάλθ κινθτικότθτα, 

κακορίηει τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ. Ποιο είναι το τμιμα αυτό;  Από τι είδοσ ιςτοφ 

αποτελείται; (2μ) 

 

ΙΙ. Οι νευρώνεσ αποτελοφν τθν κυριότερθ δομικι και λειτουργικι μονάδα του νευρικοφ μασ 

ςυςτιματοσ.  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αποφυάδων που ζχει ζνασ νευρώνασ; Σε ποιο τμιμα του 

υπάρχει πυρινασ; Σε ποιο τμιμα του υπάρχουν τα οργανίδιά του; (4μ) 

 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται οι νευρώνεσ; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ βρίςκεται 

αποκλειςτικά ςτον εγκζφαλο και ςτο νωτιαίο μυελό; (4μ)  

 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ των νευρώνων μεταφζρει μθνφματα ςτα εκτελεςτικά όργανα; Πώσ 

απαντοφν τα εκτελεςτικά όργανα όταν πάρουν τα μθνφματα αυτά;  (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η κρομβοκυτταροπενία είναι μια διαταραχι ςτθν οποία ο αρικμόσ των αιμοπεταλίων 

μειώνεται κάτω από τα 50.000 ανά mm3 αίματοσ. Η διαταραχι αυτι μπορεί να οφείλεται 

ςε διάφορα αίτια, ενώ μπορεί να ζχει διάφορεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία μασ, από ςχετικά 

ιπιεσ μζχρι και ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ.  

 

I. Ποια είναι θ διάρκεια ηωισ των αιμοπεταλίων; Πώσ ο οργανιςμόσ μασ, φυςιολογικά, 

εξαςφαλίηει τον «ςωςτό» αρικμό αιμοπεταλίων ςτο αίμα του, παρά τθν περιοριςμζνθ 

διάρκεια ηωισ τουσ;  Με βάςθ τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα, 

εξθγείςτε το λόγο για τον οποίο οι ενιλικεσ υγιείσ άνκρωποι, δεν πρζπει να διςτάηουν 

να γίνουν δότεσ αιμοπεταλίων, φοβοφμενοι πικανζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία τουσ.  
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II. Εξθγιςτε αναλυτικά πώσ γίνεται θ πιξθ του αίματοσ και πώσ μπορεί να επθρεαςτεί ςε 

ζναν άνκρωπο που πάςχει από κρομβοκυτταροπενία; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι.  Ζνα από τα τρία είδη οργάνων που αποτελοφν το Νευρικό Σφςτημα μασ,     είναι τα νεφρα. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Από τι αποτελοφνται τα νεφρα μασ; Πώσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται από τον 

εγκζφαλο, πώσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται από το νωτιαίο μυελό; (6μ) 

 

β) Σε ποιεσ κατθγόριεσ διακρίνονται τα νεφρα μασ αναφορικά με τθ λειτουργία που επιτελοφν;  

Από ποιο είδοσ αποφυάδων αποτελοφνται τα νεφρα κάκε μιασ κατθγορίασ; (6μ) 

 

ΙΙ. Τα οιςτρογόνα και η τεςτοςτερόνη αποτελοφν ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από 

τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων, ενώ η ινςουλίνη αποτελεί πρωτεΐνη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από κάκε είδοσ αδζνα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ; 

(2μ) 

γ) Σε ποια κατθγορία ορμονών ανικει θ ινςουλίνθ με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τθσ; (2μ)  

 

δ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα, γενικώσ, δρουν πιο 

αργά από ότι θ ινςουλίνθ. (6μ)   

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η θρομβοκυτταροπενία είναι μια διαταραχή ςτην οποία ο αριθμόσ των αιμοπεταλίων 

μειώνεται κάτω από τα 50.000 ανά mm3 αίματοσ. Η διαταραχή αυτή μπορεί να οφείλεται 

ςε διάφορα αίτια, ενώ μπορεί να ζχει διάφορεσ ςυνζπειεσ για την υγεία μασ, από ςχετικά 

ήπιεσ μζχρι και ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ.  

 

I. Ποια είναι θ διάρκεια ηωισ των αιμοπεταλίων; Πώσ ο οργανιςμόσ μασ, φυςιολογικά, 

εξαςφαλίηει τον «ςωςτό» αρικμό αιμοπεταλίων ςτο αίμα του, παρά τθν περιοριςμζνθ 

διάρκεια ηωισ τουσ;  Με βάςθ τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα, 

εξθγείςτε το λόγο για τον οποίο οι ενιλικεσ υγιείσ άνκρωποι, δεν πρζπει να διςτάηουν 

να γίνουν δότεσ αιμοπεταλίων, φοβοφμενοι πικανζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία τουσ.  

II. Εξθγιςτε αναλυτικά πώσ γίνεται θ πιξθ του αίματοσ και πώσ μπορεί να επθρεαςτεί ςε 

ζναν άνκρωπο που πάςχει από κρομβοκυτταροπενία; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το δζρμα μασ, που χαρακτθρίηεται ωσ το μεγαλφτερο αιςκθτιριο όργανο του ςώματόσ 

μασ, μάσ βοθκά να αντιλαμβανόμαςτε ζνα πλικοσ διαφορετικών ερεκιςμάτων. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ υποδοχζων υπάρχουν ςε αυτό; (4μ) 

β) Σε ποια από τισ δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι αιςκιςεισ, ανικουν οι 

αιςκιςεισ που οφείλονται ςτο δζρμα; Σε ποια περιοχι του εγκεφάλου ερμθνεφονται οι 

νευρικζσ ώςεισ ςτισ οποίεσ οφείλονται οι αιςκιςεισ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ποιεσ περιοχζσ του δζρματοσ ζχουν μεγαλφτερθ πυκνότθτα οι υποδοχείσ που μασ βοθκοφν 

να αντιλαμβανόμαςτε τθν υφι των αντικειμζνων. Να παρακζςετε μερικά παραδείγματα 

τζτοιων περιοχών. (4μ) 

 

ΙΙ. Με τθν πιξθ του αίματοσ ο οργανιςμόσ μασ αντιμετωπίηει μικροφσ τραυματιςμοφσ, ώςτε 

να μθν οδθγοφν ςε ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποιο όφελοσ εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ από τθν πιξθ του αίματοσ ςτισ περιπτώςεισ 

μικρών τραυματιςμών; (3μ) 

 

β) Τι είναι το ινώδεσ, πώσ ςχθματίηεται,  και πώσ ςυμβάλλει ςε ζνα από τα οφζλθ που 

ςυμπεριλάβατε ςτθν απάντθςθ του α. ερωτιματοσ; (6μ) 

 

γ) Ποια κλθρονομικι πάκθςθ ςχετίηεται με προβλιματα ςτθν πιξθ του αίματοσ μασ; Ποιο 

πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτα άτομα με αυτι τθν πάκθςθ; (4μ)   

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ακολουκεί και που προζρχεται από το ςχολικό 

ςασ βιβλίο, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

  

«Όταν το μωρό κθλάηει, οι νευρικζσ απολιξεισ ςτθ κθλαία άλω ερεκίηονται και ςτζλνουν 

νευρικά μθνφματα ςτον υποκάλαμο, ο οποίοσ διεγείρει τθν υπόφυςθ για παραγωγι τθσ 

ωκυτοκίνθσ. Η ορμόνθ αυτι φτάνει με το αίμα ςτουσ μαςτοφσ και προκαλεί ςφςπαςθ των 

λοβών. Έτςι, το γάλα ρζει από τουσ γαλακτοφόρουσ πόρουσ ςτθ κθλι και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

νεογνό.» 
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I. Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο λειτουργοφν ωσ υποδοχείσ που 

μεταβιβάηουν μθνφματα ςτο Νευρικό Σφςτθμα; Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται 

ςτο κείμενο λειτουργεί ωσ εκτελεςτικό όργανο που παίρνει μθνφματα-εντολζσ από το 

Νευρικό Σφςτθμα; 

II. Μια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο παράγει και αυτι μθνφματα που 
όμωσ είναι διαφορετικισ φφςεωσ από τα μθνφματα που παράγει και μεταβιβάηει το 
Νευρικό Σφςτθμα. Πώσ ονομάηεται θ δομι που τα παράγει, πώσ θ δομι που τα 
προςλαμβάνει; Ποια από τισ δφο ρυκμίςεισ γίνεται γρθγορότερα; Αυτι που αναφζρεται 
ςτο Ι. ερώτθμα ι αυτι που αναφζρεται ςτο ΙΙ. ερώτθμα; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι 
ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Σε ζνα μεγάλο βακμό, ο βιολογικόσ ρόλοσ των ερυκρών αιμοςφαιρίων οφείλεται ςτο 

χαρακτθριςτικό ςχιμα τουσ και ςτο είδοσ τθσ πρωτεΐνθσ που κυριαρχεί ςτο κυτταρόπλαςμά 

τουσ. Παράλλθλα ςτθν επιφάνειά τουσ, τα αντιγόνα κακορίηουν τθν ομάδα αίματοσ ςτθν 

οποία ανικουμε και ςυνεπώσ τθν ςυμβατότθτα κατά τισ μεταγγίςεισ αίματοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο είναι το φυςιολογικό ςχιμα των ώριμων ερυκρών αιμοςφαιρίων; Σε ποια 

κλθρονομικι πάκθςθ το ςχιμα αυτό μεταβάλλεται ώςτε να γίνει δρεπανοειδζσ; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ πρωτεΐνθ που βρίςκεται ςτο εςωτερικό τουσ; Ποια αζρια μποροφν να 

ςυνδζονται με αυτιν; Να αναφζρετε μια αιτία για τθν οποία τα επίπεδα τθσ πρωτεΐνθσ αυτισ, 

μπορεί να είναι μειωμζνα. (4μ) 

 

γ) Ποια αντιγόνα ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0 υπάρχουν ςτθν επιφάνεια των ερυκρών 

αιμοςφαιρίων και ποια αντιςώματα ςτο πλάςμα του αίματοσ: 

 

 ενόσ ατόμου που ανικει ςτθν Α ομάδα αίματοσ και 

 ενόσ ατόμου που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; (6μ) 

 
 

ΙΙ. Οι νευρώνεσ αποτελοφν τθν κυριότερθ δομικι και λειτουργικι μονάδα του νευρικοφ μασ 

ςυςτιματοσ.  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αποφυάδων που ζχει ζνασ νευρώνασ; Σε ποιο τμιμα του 

υπάρχει πυρινασ; Σε ποιο τμιμα του υπάρχουν τα οργανίδιά του; (4μ) 

 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται οι νευρώνεσ; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ βρίςκεται 

αποκλειςτικά ςτον εγκζφαλο και ςτο νωτιαίο μυελό; (4μ)  

 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ των νευρώνων μεταφζρει μθνφματα ςτα εκτελεςτικά όργανα; Πώσ 

απαντοφν τα εκτελεςτικά όργανα όταν πάρουν τα μθνφματα αυτά;  (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ακολουκεί και που προζρχεται από το ςχολικό 

ςασ βιβλίο, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

  

«Όταν το μωρό κθλάηει, οι νευρικζσ απολιξεισ ςτθ κθλαία άλω ερεκίηονται και ςτζλνουν 

νευρικά μθνφματα ςτον υποκάλαμο, ο οποίοσ διεγείρει τθν υπόφυςθ για παραγωγι τθσ 

ωκυτοκίνθσ. Η ορμόνθ αυτι φτάνει με το αίμα ςτουσ μαςτοφσ και προκαλεί ςφςπαςθ των 
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λοβών. Έτςι, το γάλα ρζει από τουσ γαλακτοφόρουσ πόρουσ ςτθ κθλι και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

νεογνό.» 

  

I. Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο λειτουργοφν ωσ υποδοχείσ που 

μεταβιβάηουν μθνφματα ςτο Νευρικό Σφςτθμα; Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται 

ςτο κείμενο λειτουργεί ωσ εκτελεςτικό όργανο που παίρνει μθνφματα-εντολζσ από το 

Νευρικό Σφςτθμα; 

II. Μια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο παράγει και αυτι μθνφματα που 
όμωσ είναι διαφορετικισ φφςεωσ από τα μθνφματα που παράγει και μεταβιβάηει το 
Νευρικό Σφςτθμα. Πώσ ονομάηεται θ δομι που τα παράγει, πώσ θ δομι που τα 
προςλαμβάνει; Ποια από τισ δφο ρυκμίςεισ γίνεται γρθγορότερα; Αυτι που αναφζρεται 
ςτο Ι. ερώτθμα ι αυτι που αναφζρεται ςτο ΙΙ. ερώτθμα; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι 
ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

I. Η καρδιά μασ, θ μυώδθσ αντλία που πάλλεται ςυνεχώσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ, 

είναι υπεφκυνθ για τθ μεταφορά του οξυγονωμζνου αίματοσ από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ 

ιςτοφσ και, αντίςτροφα, για τθ μεταφορά του πλοφςιου ςε διοξείδιο του άνκρακα αίματοσ 

από τουσ ιςτοφσ ςτουσ πνεφμονεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Από ποιουσ από τουσ χώρουσ τθσ καρδιάσ μασ ειςζρχεται το αίμα ςε αυτιν, από ποιουσ 

εξζρχεται; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται οι αρτθρίεσ ςτισ οποίεσ διοχετεφεται το αίμα από τθν καρδιά μασ; (4μ)  

γ) Σε ποιουσ από τουσ χώρουσ τθσ καρδιάσ μασ κυκλοφορεί οξυγονωμζνο αίμα και ςε ποιουσ 

κυκλοφορεί αίμα πλοφςιο ςε διοξείδιο του άνκρακα; (4μ) 

 
 

ΙΙ. Ο οφκαλμόσ μασ είναι το αιςκθτιριο όργανο που είναι υπεφκυνο για τθν αίςκθςθ τθσ 

όραςθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηεται το νεφρο μζςω του οποίου οδθγοφνται οι νευρικζσ ώςεισ από τον κάκε 

οφκαλμό μασ ςτο κζντρο τθσ όραςθσ; Πώσ ονομάηεται το άνοιγμα του αμφιβλθςτροειδοφσ 

μασ χιτώνα από το οποίο εξζρχεται το νεφρο αυτό; (4μ) 

 

β) Σε ποιο χιτώνα του ματιοφ μασ βρίςκονται τα ραβδία και τα κωνία; Τι περιζχουν τα ραβδία 

και τα κωνία; Πώσ ονομάηεται θ περιοχι του χιτώνα ςτθν οποία εντοπίηονται, κυρίωσ, τα 

κωνία; (6μ) 

 

γ) Μζςω ποιων υγρών των οφκαλμών μασ διζρχεται το φωσ που φτάνει ςτο μάτι μασ, ώςτε να 

καταλιξει ςτον αμφιβλθςτροειδι χιτώνα; Ποιο από τα υγρά αυτά βρίςκεται πίςω από το 

φακό; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα καλό παράδειγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 

των ενδοκρινών αδζνων αποτελεί ο κθλαςμόσ. Κατά τθ λειτουργία αυτι παρατθρείται μια 

διαδοχι γεγονότων που αρχίηει όταν θ κθλαία άλωσ τθσ γυναίκασ θ οποία ζχει γεννιςει, 

ερεκίηεται από το μωρό που κθλάηει. 
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Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τθ διαδοχι των γεγονότων που 

ςυμβαίνουν κατά το κθλαςμό να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηονται οι υποδοχείσ που βρίςκονται ςτθ κθλαία άλω και ερεκίηονται με το 

κθλαςμό; Τι είδουσ μθνφματα μεταφζρουν ςτο τμιμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι θ 

ονομαςία του τμιματοσ αυτοφ; 

II. Το Χ διεγείρει τον αδζνα Υ που παράγει τθν ορμόνθ . Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Υ, 

πώσ θ ορμόνθ που παράγει; Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Ζ που δραςτθριοποιείται όταν 

φκάςει ςε αυτόν θ ορμόνθ  Γιατί όςο περιςςότερο κθλάηει το μωρό, τόςο 

περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κεντρικό μασ νευρικό ςφςτθμα (Κ.Ν.Σ.) αποτελείται από δφο όργανα που παρουςιάηουν 

αρκετζσ ομοιότθτεσ, αλλά και αρκετζσ διαφορζσ ςτθν καταςκευι τουσ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα όργανα αυτά; Ποφ εντοπίηεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία ςτο όργανο από 

το οποίο εκφφονται τα νωτιαία νεφρα; Από τι αποτελείται θ ουςία αυτι;  (6μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το υγρό που υπάρχει ςτο εςωτερικό των οργάνων αυτών, αλλά και γφρω 

τουσ; Ποια θ ςθμαςία του;  (6μ) 

 
 
ΙΙ. Τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματόσ μασ παράγονται από τον ερυκρό μυελό. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ κυττάρων αποτελοφν τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματόσ μασ; (3μ) 

 

β) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ των οςτών; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ εμμόρφων ςυςτατικών του αίματοσ παράγει ο ερυκρόσ μυελόσ προσ το τζλοσ τθσ 

εμβρυικισ ηωισ; Ποια πρόςκετα είδθ εμμόρφων ςυςτατικών παράγει μετά τθ γζννθςθ; (3μ)  

 

δ) Γιατί ςτθ διάφυςθ ενόσ ανκρώπου 20 ετών ζχει ςταματιςει θ παραγωγι εμμόρφων 

ςυςτατικών του αίματόσ μασ; Να αναφζρετε 2 οςτά που ςτθν θλικία αυτι ςυνεχίηουν να 

παράγουν ζμμορφα ςυςτατικά. (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα καλό παράδειγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 

των ενδοκρινών αδζνων αποτελεί ο κθλαςμόσ. Κατά τθ λειτουργία αυτι παρατθρείται μια 

διαδοχι γεγονότων που αρχίηει όταν θ κθλαία άλωσ τθσ γυναίκασ θ οποία ζχει γεννιςει, 

ερεκίηεται από το μωρό που κθλάηει. 
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Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τθ διαδοχι των γεγονότων που 

ςυμβαίνουν κατά το κθλαςμό να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηονται οι υποδοχείσ που βρίςκονται ςτθ κθλαία άλω και ερεκίηονται με το 

κθλαςμό; Τι είδουσ μθνφματα  μεταφζρουν ςτο τμιμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι θ 

ονομαςία του τμιματοσ αυτοφ; 

II. Το Χ διεγείρει τον αδζνα Υ που παράγει τθν ορμόνθ . Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Υ, 

πώσ θ ορμόνθ που παράγει; Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Ζ που δραςτθριοποιείται όταν 

φκάςει ςε αυτόν θ ορμόνθ ; Γιατί όςο περιςςότερο κθλάηει το μωρό, τόςο 

περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ) 

 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 219 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτο ςυνδυαςμό τθσ μείωςθσ και τθσ γονιμοποίθςθσ το ηυγωτό, από το οποίο 

προκφπτει ο νζοσ άνκρωποσ ζχει τον ςωςτό, για το είδοσ μασ,  αρικμό των 46 

χρωμοςωμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα και τθσ γυναίκασ γίνεται θ 

μείωςθ; Σε ποιο τμιμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμβαίνει θ 

γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Τι ακριβϊσ κάνει θ μείωςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του ανκρϊπου, 

ςωςτόσ ο αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

γ) Τι ακριβϊσ κάνει θ γονιμοποίθςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του 

ανκρϊπου, ο ςωςτόσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

δ) Σε ποια πακολογικι κατάςταςθ μπορεί να οδθγιςει θ ανεπάρκεια παραγωγισ ωαρίων; Πϊσ 

μπορεί γενικά να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ αυτι; (3μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των ορμονών που παράγει το πάγκρεάσ μασ περιλαμβάνεται και θ πρωτεΐνθ 

ινςουλίνθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Πϊσ ονομάηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που είναι υπεφκυνθ για τθν παραγωγι τθσ 

ινςουλίνθσ; Ποια είναι θ λειτουργία αυτισ τθσ ορμόνθσ; (4μ) 

 

β) Ποια άλλα προϊόντα παράγει το πάγκρεασ; Ποιο από τα προϊόντα αυτά απελευκερϊνεται ςε 

κοιλότθτα του ςϊματόσ μασ; (3μ) 

 

γ) Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ με  τουσ οποίουσ  ςυνδζονται  οι ορμόνεσ που ανικουν ςτθν 

ίδια κατθγορία ορμονϊν με τθν ινςουλίνθ; Ποια είναι θ ςυνζπεια τθσ δράςθσ των ορμονϊν 

αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ:  

Βιοεπιςτιμονεσ προςπακοφν να αναπτφξουν ζναν τφπο ςυνκετικοφ  «αίματοσ» ωσ 

υποκατάςτατου ι ςυμπλθρωματικοφ του κανονικοφ αίματοσ, προκειμζνου να 

 αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ του κανονικοφ αίματοσ, 

αλλά και να περιορίςουν τισ ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ των μεταγγίςεων. Αυτό το 

ςυνκετικό «αίμα»: 
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·         Δεν διακζτει ερυκρά αιμοςφαίρια, ενώ  

·         Στο πλάςμα του (μαηί με τα υπόλοιπα χριςιμα ςυςτατικά που υπάρχουν), 

περιζχεται μια ειδικά τροποποιθμζνθ αιμοςφαιρίνθ που μπορεί να διατθρείται 

αναλλοίωτθ για περιςςότερο από 6 μινεσ.  

Αν, τελικά, ξεπεραςτοφν επιμζρουσ προβλιματα που υπάρχουν με τθν παραγωγι του 

ςυνκετικοφ «αίματοσ», και το «αίμα» αυτό δοκεί προσ χριςθ, εξθγείςτε γιατί το 

υποκατάςτατο αυτό: 

                    I.            Μπορεί να ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό των ανεπικφμθτων 

ςυνεπειϊν των μεταγγίςεων. 

                  II.            Μπορεί να ικανοποιιςει, επί μακρόν, τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ςε 

αιμοςφαιρίνθ, ενϊ μπορεί να εξαςφαλίςει τθ μεταφορά τθσ, ακόμθ και ςε ιςτοφσ των 

οποίων τα τριχοειδι αγγεία, ζχουν ςτενζψει, εξαιτίασ διαφόρων αγγειακϊν πακιςεων. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ςκελετικοί μφεσ είναι υπεφκυνοι για τισ κινιςεισ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ αρκρώςεισ 

μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α)  Από ποιο ςφςτθμα παίρνουν εντολζσ για να ςυςταλοφν; (2μ) 

 

β) Τθ μορφι ζχουν οι μυϊκζσ ίνεσ που τουσ αποτελοφν; Πϊσ διατάςςονται; (4μ) 

 

γ) Στουσ μακροφσ ςκελετικοφσ μυσ υπάρχουν δφο άκρα. Πϊσ ονομάηονται τα άκρα αυτά; Από τι 

ςυνίςτανται; Ποια είναι θ ιδιαίτερθ ονομαςία του άκρου που ςυνδζεται με το ακίνθτο οςτό; 

(6μ) 

 

ΙΙ. Ο ερειςτικόσ ιςτόσ είναι ζνασ πολφ διαδεδομζνοσ ιςτόσ ςτο ανκρώπινο ςώμα και 

χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ποικιλομορφία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι ιςχφει αναφορικά με τθν ποςότθτα τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ μζςα ςτθν οποία 

βρίςκονται τα κφτταρά του; (2μ) 

 

β) Ποιοι είναι οι δφο τφποι πρωτεϊνικϊν ινιδίων που εντοπίηονται ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του. 

(2μ) 

 

γ) Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ιςτϊν ςτα οποία διακρίνεται ο ερειςτικόσ ιςτόσ. (3μ) 

 

δ) Να ονομάςετε  τρία διαφορετικά είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ. (3μ) 

 

ε) Ποιο είδοσ ερειςτικοφ ιςτοφ ςυναντάται ςτουσ τζνοντεσ; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Βιοεπιςτιμονεσ προςπακοφν να αναπτφξουν ζναν τφπο ςυνκετικοφ  «αίματοσ» ωσ 

υποκατάςτατου ι ςυμπλθρωματικοφ του κανονικοφ αίματοσ, προκειμζνου να 

 αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ του κανονικοφ αίματοσ, 

αλλά και να περιορίςουν τισ ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ των μεταγγίςεων. Αυτό το 

ςυνκετικό «αίμα»: 

  

·         Δεν διακζτει ερυκρά αιμοςφαίρια, ενώ  
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·         Στο πλάςμα του (μαηί με τα υπόλοιπα χριςιμα ςυςτατικά που υπάρχουν), 

περιζχεται μια ειδικά τροποποιθμζνθ αιμοςφαιρίνθ που μπορεί να διατθρείται 

αναλλοίωτθ για περιςςότερο από 6 μινεσ.  

Αν, τελικά, ξεπεραςτοφν επιμζρουσ προβλιματα που υπάρχουν με τθν παραγωγι του 

ςυνκετικοφ «αίματοσ», και το «αίμα» αυτό δοκεί προσ χριςθ, εξθγείςτε γιατί το 

υποκατάςτατο αυτό: 

                    I.            Μπορεί να ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό των ανεπικφμθτων 

ςυνεπειϊν των μεταγγίςεων. 

                  II.            Μπορεί να ικανοποιιςει, επί μακρόν, τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ςε 

αιμοςφαιρίνθ, ενϊ μπορεί να εξαςφαλίςει τθ μεταφορά τθσ, ακόμθ και ςε ιςτοφσ των 

οποίων τα τριχοειδι αγγεία, ζχουν ςτενζψει, εξαιτίασ διαφόρων αγγειακϊν πακιςεων. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οφκαλμικόσ βολβόσ μασ, θ πεπλατυςμζνθ ςφαίρα που αποτελεί τμιμα του ματιοφ μασ 

αποτελείται από 3 χιτϊνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι χιτώνεσ αυτοί; (3μ) 

β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ περιζχει μεγάλο αρικμό αγγείων και χρωςτικζσ. Ποια είναι θ 

ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει; (4μ) 

γ) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ αποτελείται από πυκνό ςυνδετικό ιςτό; Πώσ ονομάηεται το 

πρόςκιο τμιμα του και ποιεσ οι ιδιότθτζσ του; (5μ) 

 

 
ΙΙ. Ζνα ςπερματοηωάριο προκειμζνου να γονιμοποιιςει ζνα ωάριο πρζπει, πρϊτον να το 

ςυναντιςει και δεφτερον να καταφζρει να ειςζλκει ςτο εςωτερικό του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από ποφ αντλεί ενζργεια το ςπερματοηωάριο προκειμζνου να διανφςει το δρόμο που το 

χωρίηει από το ωάριο; (2μ) 

β)  Ποιο τμιμα του ςπερματοηωαρίου ειςδφει ςτο εςωτερικό του ωαρίου; Πώσ το καταφζρνει;  

Είναι δυνατι θ είςοδοσ και άλλου ςπερματοηωαρίου ςτο εςωτερικό ενόσ ωαρίου; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ; (4μ) 

γ) Ποια διαδρομι ακολουκοφν τα ςπερματοηωάρια από τότε που απελευκερώνονται με τθν 

εκςπερμάτωςθ, ωσ τον τελικό προοριςμό τουσ; (3μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τα οποία προζρχονται κατευκείαν τα ςπερματοηωάρια; 

Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των χρωμοςωμάτων τουσ; Τι είδουσ μεταβολζσ υφίςτανται ώςτε να 

αποκτιςουν τθ μορφι των ςπερματοηωαρίων; (4μ). 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν ακουμπάτε, κατά λάκοσ, μια πινζηα ι ζνα καυτό φλιτηάνι τςάι κα ζχετε προςζξει ότι 

πρϊτα τραβάτε το χζρι ςασ από το αντικείμενο που προξζνθςε το ερζκιςμα και φςτερα 

νιϊκετε το τςίμπθμα ι το κάψιμο. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο εγκζφαλοσ δεν ςυμμετζχει 

ςτθν ακοφςια και αυτόματθ κίνθςθ με τθν οποία τραβοφμε το χζρι μασ αλλά, φυςικά, 

ερμθνεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που φκάνουν ςε αυτόν ωσ αίςκθςθ πόνου, να γράψετε ζνα 

κείμενο ςτο οποίο να εξθγιςετε: 
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I. Ποια διαδρομι ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ, από τον υποδοχζα ςτον οποίο 

δθμιουργικθκαν ωσ το τμιμα του εγκεφάλου ςτο οποίο ζφκαςαν, προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί το αίςκθμα του πόνου. 

II. Τον λόγο για τον οποίο πρώτα τραβιζται αυτόματα το χζρι μασ και ςτθ ςυνζχεια 

νιώκουμε πόνο. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ςκελετικοί μφεσ είναι υπεφκυνοι για τισ κινιςεισ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ αρκρϊςεισ 

μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α)  Από ποιο ςφςτθμα παίρνουν εντολζσ για να ςυςταλοφν; (2μ) 

 

β) Τθ μορφι ζχουν οι μυϊκζσ ίνεσ που τουσ αποτελοφν; Πώσ διατάςςονται; (4μ) 

 

γ) Στουσ μακροφσ ςκελετικοφσ μυσ υπάρχουν δφο άκρα. Πώσ ονομάηονται τα άκρα αυτά; Από τι 

ςυνίςτανται; Ποια είναι θ ιδιαίτερθ ονομαςία του άκρου που ςυνδζεται με το ακίνθτο οςτό; 

(6μ) 

 

ΙΙ. Ο  ερειςτικόσ ιςτόσ είναι ζνασ πολφ διαδεδομζνοσ ιςτόσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα και 

χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ποικιλομορφία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι ιςχφει αναφορικά με τθν ποςότθτα τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ μζςα ςτθν οποία 

βρίςκονται τα κφτταρά του; (2μ) 

 

β) Ποιοι είναι οι δφο τφποι πρωτεϊνικών ινιδίων που εντοπίηονται ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του. 

(2μ) 

 

γ) Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ιςτών ςτα οποία διακρίνεται ο ερειςτικόσ ιςτόσ. (3μ) 

 

δ) Να ονομάςετε  τρία διαφορετικά είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ. (3μ) 

 

ε) Ποιο είδοσ ερειςτικοφ ιςτοφ ςυναντάται ςτουσ τζνοντεσ; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε μια επίςκεψθ μιασ ομάδασ μακθτϊν ςε ζνα βιολογικό εργαςτιριο ο βιολόγοσ τοφσ 

παρουςίαςε ζναν δοκιμαςτικό ςωλινα που περιείχε αίμα το οποίο είχε αφεκεί να θρεμιςει 

για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Στο πάνω τμιμα του ςωλινα αιωρείτο ζνα κιτρινωπό υγρό, 

ςτο μεςαίο τμιματα του, υπιρχε μια λευκι ηϊνθ, ενϊ ςτον πυκμζνα του ςωλινα είχε 

κατακακίςει ζνα κοκκινωπό ίηθμα.  

 

I. Σε ποιο από τα τμιματα αυτά υπάρχει θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ; Σε ποιο/α 

από τα τμιματα αυτά υπάρχουν κφτταρα του αίματοσ;  

II. Σε ποιο από τα τμιματα του ςωλινα, κυρίωσ, κα ςυναντιςουμε δεςμευμζνο οξυγόνο; 

Ποιο τμιμα πρζπει να πάρουμε αν κζλουμε να απομονώςουμε μακροφάγα. Ποιο 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 226 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



τμιμα κα πρζπει να πάρουμε αν κζλουμε να μελετιςουμε τθν αλβουμίνθ; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ για κάκε περίπτωςθ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι.Η γονιμοποίθςθ του ωαρίου από το ςπερματοηωάριο προχποκζτει τθν απελευκζρωςθ του 

ςπζρματοσ κατά τθν ερωτικι πράξθ και τθν ςυνζνωςθ των δφο γαμετϊν. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποιοσ είναι ο μθχανιςμόσ με τον οποίο το πζοσ, κατά τθν ερωτικι διζγερςθ, μεταβάλλει τθ 

μορφι του; (4μ) 

β) Πώσ προκαλείται θ εκςπερμάτωςθ; (4μ) 

γ) Ποφ απελευκερώνονται τα ςπερματοηωάρια, που ςυναντοφν το ωάριο προκειμζνου να το 

γονιμοποιιςουν; (4μ) 

 
ΙΙ. Το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμα του ανκρϊπου ςυντονίηει όλεσ τισ λειτουργίεσ του 

οργανιςμοφ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από ποια τμιματα αποτελείται; Σε ποια τμιματα του ςκελετοφ προςτατεφεται κακζνα από 

αυτά; (4μ) 

β) Τα τμιματα του ερωτιματοσ α. προςτατεφονται από μεμβράνεσ. Πώσ ονομάηονται οι 

μεμβράνεσ αυτζσ και πώσ ο χώροσ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο εςωτερικζσ; (2μ) 

γ) Στον χώρο του ερωτιματοσ β. κυκλοφορεί ζνα υγρό. Ποια θ ςθμαςία του υγροφ αυτοφ; (3μ) 

δ) Ποφ παράγεται το υγρό του γ. ερωτιματοσ; Γιατί το υγρό αυτό μπορεί να κυκλοφορεί, εκτόσ 

από το τμιμα του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ ςτο οποίο παράγεται, και ςτο τμιμα του 

Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ που δεν το παράγει; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα ανκρϊπινα αιμοςφαίρια κατά τθν ανάπτυξι τουσ χάνουν τον πυρινα τουσ και τα 

μιτοχόνδριά τουσ, αποκτοφν ζνα ιδιόμορφο ςχιμα, ενϊ ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ 

ςυςςωρεφεται μια εξειδικευμζνθ πρωτεΐνθ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και το γεγονόσ ότι ζνα 

κφτταρο δεν μπορεί να ηιςει για πολφ χωρίσ πυρινα, να εξθγιςετε ςυνοπτικά: 

 

I. Ποιο είναι το ςχιμα των ώριμων ερυκρών αιμοςφαιρίων και που οφείλεται; Ποια 

ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το κυτταρόπλαςμά τουσ κυριαρχείται από τθν 

ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ;  

II. Πώσ ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ «καταφζρνει» να διακζτει πάντα επαρκι αρικμό 

ερυκρών αιμοςφαιρίων, παρόλο που τα κφτταρα αυτά πεκαίνουν 120 θμζρεσ μετά τθ 
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γζννθςι τουσ. Πωσ κα αξιοποιοφςατε τθν εξιγθςθ που δώςατε προκειμζνου να πείςετε 

ζναν δφςπιςτο υγιι ςυγγενι ςασ, να γίνει εκελοντισ αιμοδότθσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ανάμεςα ςτουσ μεικτοφσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ περιλαμβάνεται  και το 

πάγκρεασ. 

 

α) Να αναφζρετε δφο άλλουσ μεικτοφσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (4μ) 

β) Ποιεσ ορμόνεσ παράγει θ ενδοκρινισ μοίρα του παγκρζατοσ (4μ);  

γ) Ποια είναι θ  λειτουργία  των ορμονών  του παγκρζατοσ (4μ); 

 

ΙΙ. Ωσ αίςκθςθ χαρακτθρίηουμε το αποτζλεςμα τθσ ερμθνείασ των ερεκιςμάτων που 

φτάνουν ςτον εγκζφαλο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι αιςκιςεισ; Σε ποια 

κατθγορία από αυτζσ ανικει θ αίςκθςθ τθσ αφισ, ςε ποια θ αίςκθςθ τθσ ιςορροπίασ; (4μ)  

β) Ποιο είδοσ υποδοχζων είναι υπεφκυνο για τθν αίςκθςθ τθσ κερμοκραςίασ; Ποφ βρίςκονται; 

Σε ποιο λοβό του εγκεφάλου καταλιγουν οι νευρικζσ ώςεισ τισ οποίεσ παράγουν προκειμζνου 

να ερμθνευκοφν; (4μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Πώσ ονομάηονται τα ειδικά κφτταρα που 

διακζτει; Ποια είναι θ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ώςεισ που παράγουν τα κφτταρα 

αυτά μζχρι ο εγκζφαλόσ μασ να τισ ερμθνεφςει ωσ ιχο; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Παρά το ότι οι μφεσ μασ λειτουργοφν ςυςπώμενοι, δθλαδι μικραίνοντασ και όχι 

μεγαλώνοντασ, είμαςτε ικανοί να εκτείνουμε τον πιχθ μασ ώςτε να απομακρφνεται από το 

βραχίονά μασ.  

 

I. Πώσ ονομάηονται οι μφεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ, πώσ ονομάηεται 

το είδοσ του γραμμωτοφ μυόσ ςτον οποίο ανικουν;  

II. Να εξθγιςετε ςυνοπτικά το πώσ γίνεται θ ζκταςθ του πιχθ, αναφζροντασ, ποιοσ είναι ο 

κφριοσ και ποιοσ ο ανταγωνιςτισ μυσ κατά τθν κίνθςθ αυτι. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των κυττάρων του νευρικοφ ιςτοφ περιλαμβάνονται και κφτταρα που αποτελοφν 

τη δομική και λειτουργική μονάδα του Νευρικοφ Συςτήματοσ. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

α) Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτά; Ποια είναι θ βαςικι ιδιότθτά τουσ; (3μ) 

β) Ποιεσ είναι οι βαςικζσ κατθγορίεσ τουσ, ανάλογα με τθ λειτουργία που επιτελοφν; (3μ)  

γ) Ποια κατθγορία από αυτζσ βρίςκεται αποκλειςτικά ςτον Εγκζφαλο και ςτο Νωτιαίο Μυελό; 

Ποιζσ ακριβϊσ λειτουργίεσ επιτελοφν τα κφτταρα τθσ κατθγορίασ αυτισ; (6μ) 

 

ΙΙ. Στην καταςκευή του ερειςτικοφ ςυςτήματοσ μετζχει ο χόνδρινοσ ιςτόσ.  Να απαντήςετε 

ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία ιςτϊν ανικει ο χόνδρινοσ ιςτόσ; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα 

που τον αποτελοφν; (2μ) 

 

β) Πϊσ ονομάηεται ο χόνδροσ που υπάρχει ςτισ αρκρικζσ επιφάνειεσ; Τι είναι οι αρκροπάκειεσ 

και τι προκαλοφν; (5μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται οι δακτφλιοι από χόνδρο που περιβάλλουν τα  άκρα των αρκρικϊν 

επιφανειϊν; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (2μ) 

 

δ) Οι ποδοςφαιριςτζσ εξαιτίασ κακϊςεων ςτθν περιοχι του γόνατοσ ςυχνά χρειάηεται να 

καταφφγουν ςτθν χειρουργικι αφαίρεςθ του μθνίςκου. Τι είναι οι μθνίςκοι; Ποια είναι θ 

ςθμαςία τουσ;  (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ςφςτημα των ενδοκρινών αδζνων του ανθρώπινου οργανιςμοφ παράγει και εκκρίνει 

τόςο ςτεροειδείσ όςο και πεπτιδικζσ ορμόνεσ.  

 

I.  Περιγράψτε, ςυνοπτικά, τθ γενικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ενδοκρινϊν αδζνων. 

II. Αφοφ περιγράψετε ςυνοπτικά, τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι ςτεροειδείσ και οι 

πεπτιδικζσ ορμόνεσ, εξθγείςτε ποια πλεονεκτιματα εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ 

ζχοντασ και τισ δφο κατθγορίεσ ορμονϊν και όχι μόνο μια κατθγορία; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η καρδιά μασ αποτελεί μια μυώδη αντλία χάρη ςτουσ παλμοφσ τήσ οποίασ το ςώμα μασ 

τροφοδοτείται με αίμα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

 

α) Πϊσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ μυϊκοφ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται; Ποια είναι  θ 

μορφι των μυϊκϊν ινϊν που αποτελοφν τον ιςτό αυτό; (3μ) 

β) Από πόςουσ επιμζρουσ χϊρουσ αποτελείται θ καρδιά; Ποιοι από αυτοφσ επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ και ποιοι όχι; (4μ) 

γ) Σε ποιουσ από τουσ χϊρουσ του ερωτιματοσ β. ειςζρχεται το αίμα ςτθν καρδιά και από  

ποιουσ από τουσ χϊρουσ του ερωτιματοσ β. εξζρχεται το αίμα από τθν καρδιά; (2μ) 

δ) Τα τοιχϊματα των χϊρων τθσ καρδιάσ που βρίςκονται ςτο κατϊτερο τμιμα τθσ δεν ζχουν το 

ίδιο πάχοσ. Ποια ςκοπιμότθτα εξυπθρετεί αυτι θ διαφορά; (3μ). 

 

ΙΙ. Η λειτουργία του Νευρικοφ Συςτήματοσ θα ήταν αδφνατη, αν δεν υπήρχαν οι νευρικζσ 

οδοί. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Τι ονομάηουμε νευρικι οδό; Πϊσ διακρίνονται οι νευρικζσ οδοί ανάλογα με τθ λειτουργία 

τουσ; (5μ) 

β) Αν μια οδόσ μεταβιβάηει ζνα μινυμα προσ ζναν μυ, ςε ποια κατθγορία ανικει; Αν μια οδόσ 

μεταβιβάηει ζνα μινυμα που προζρχεται από ζνα αιςκθτιριο όργανο, ςε ποια κατθγορία 

ανικει; (4μ) 

γ) Ποια είναι απλοφςτερθ νευρικι οδόσ και από τι αποτελείται; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ςφςτημα των ενδοκρινών αδζνων του ανθρώπινου οργανιςμοφ παράγει και εκκρίνει 

τόςο ςτεροειδείσ όςο και πεπτιδικζσ ορμόνεσ.  

 

I.  Περιγράψτε, ςυνοπτικά, τθ γενικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ενδοκρινϊν αδζνων. 

II. Αφοφ περιγράψετε ςυνοπτικά, τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι ςτεροειδείσ και οι 

πεπτιδικζσ ορμόνεσ, εξθγείςτε ποια πλεονεκτιματα εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ 

ζχοντασ και τισ δφο κατθγορίεσ ορμονϊν και όχι μόνο μια κατθγορία; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα (αφροδίςια) νοςιματα ςυνιςτοφν ζνα ιδιαίτερα ςοβαρό 

πρόβλθμα, παγκοςμίωσ. Κάκε χρόνο αναφζρονται πάνω από 250 εκατομμφρια περιςτατικά 

ςεξουαλικώσ  μεταδιδόμενων νοςθμάτων  περίπου, από τα οποία  το 1/3 αφορά άτομα 

εφθβικισ θλικίασ!  

 

α) Να αναφζρετε τρία φποπτα ςυμπτϊματα για τα νοςιματα αυτά και να εξθγιςετε το λόγο για 

τον οποίο θ εμφάνιςι τουσ, πρζπει να μασ οδθγεί χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτον ειδικό γιατρό. (6μ)  

 

β) Να αναφζρετε τρόπουσ αποφυγισ τθσ διάδοςθσ αυτϊν των νοςθμάτων. Ποια από τισ 

μεκόδουσ αντιςφλλθψθσ προφυλάςςει ςε ςθμαντικό βακμό και από τθ διάδοςθ ςεξουαλικϊσ  

μεταδιδόμενων νοςθμάτων; (6μ) 

 
 
ΙΙ. Μεταξφ των αιμοφόρων αγγείων περιλαμβάνονται αγγεία που, λόγω τθσ μικρισ 

διαμζτρου τουσ, χαρακτθρίηονται ωσ τριχοειδι. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Μεταξφ ποιων άλλων αγγείων παρεμβάλλονται τα τριχοειδι αγγεία; Από τι ςυνίςταται το 

τοίχωμα τουσ; Πϊσ ονομάηεται το είδοσ ιςτοφ που το αποτελεί; (6μ) 

β) Ποια αζρια ανταλλάςςει το αίμα με τα κφτταρα των ιςτϊν, μζςω του τοιχϊματοσ των 

τριχοειδϊν αγγείων;  (2μ) 

γ) Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ ροισ του αίματοσ ςτα τριχοειδι αγγεία, διευκολφνει τθν ανταλλαγι 

ουςιϊν που αναφζρονται ςτο β. ερϊτθμα; (3μ) 

δ) Ποια είναι τα είδθ κυττάρων που ζχουν τθν ικανότθτα να διαπερνοφν τα τοιχϊματα των 

τριχοειδϊν αγγείων; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζνα πείραμα το ακουςτικό νεφρο ενόσ βατράχου αποςυνδζκθκε από το κζντρο τθσ 

ακοισ ςτον εγκζφαλο με το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο και ςυνδζκθκε με το κζντρο τθσ 

γεφςθσ.  Με δεδομζνο ότι τα κζντρα τθσ γεφςθσ και τθσ ακοισ βρίςκονται ςε αντίςτοιχουσ 

λοβοφσ τόςο ςτον εγκζφαλο του ανκρώπου όςο και του βατράχου, να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

I. Πϊσ κα ερμθνεφει πλζον το πειραματόηωο τα ακουςτικά ερεκίςματα; 

II. Ποια ιδιότθτα τθσ λειτουργίασ των υποδοχζων και του Νευρικοφ Συςτιματοσ ευκφνεται 

για τθν απάντθςθ που δϊςατε ςτο α. ερϊτθμα; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αυτί μασ είναι αιςθητήριο όργανο και για την αίςθηςη τησ ακοήσ και για την αίςθηςη 

τησ ιςορροπίασ.  

 

α) Σε ποιο τμιμα του αυτιοφ βρίςκονται τα ακουςτικά οςτάρια; Ποια είναι θ ςειρά τουσ από 

το εξωτερικό προσ το εςωτερικό του αυτιοφ μασ;  Ποιο από αυτά βρίςκεται ςε επαφι με τον 

τυμπανικό υμζνα, ποιο ςυνδζεται με τθν ωοειδι μεμβράνθ (6μ) 

 

β) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποιοι από αυτοφσ φζρουν ςτθν επιφάνεια τουσ 

ωτόλικουσ; Ποια είναι θ ςφςταςθ των ωτολίκων; Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ 

νευρικζσ ώςεισ που παράγονται από τουσ υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Σε ποιο τελικά τμιμα του 

εγκεφάλου καταλιγουν αυτζσ οι νευρικζσ ώςεισ, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; (6μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοθήκεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, διαθζτουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Η εξωκρινήσ 

μοίρα παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινήσ τισ γυναικείεσ ορμόνεσ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ είναι ο ορμόνεσ που παράγουν οι ωοκικεσ, και πότε ξεκινάει θ παραγωγι τουσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ παραπάνω ορμόνεσ, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του 

γυναικείου φφλου; Ποια χαρακτθριςτικά ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά; (3μ) 

γ) Ποιο «μζςο» χρθςιμοποιοφν οι ορμόνεσ που εκκρίνονται από τισ ωοκικεσ, ώςτε να 

καταφζρουν να φκάςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; Σε ποια από τα επιμζρουσ τμιματα, 

αυτοφ του «μζςου»  βρίςκονται διαλυμζνεσ; (4μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τθ μειωτικι διαίρεςθ των οποίων παράγονται τα ωάρια; 

Πώσ ονομάηεται θ δομι των ωοκθκών που περιζχει τα κφτταρα αυτά; Πώσ ονομάηεται το 

τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο; (3μ)  

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η τροχαία με διάφορα μηνφματα κοινωνικοφ περιεχομζνου που προβάλλονται ςτην 

τηλεόραςη, προτρζπει τουσ αναβάτεσ μοτοςυκλετών να φοροφν κράνοσ, προκειμζνου να 

αποφεφγονται οι ςοβαρζσ κακώςεισ του εγκεφάλου. Δυςτυχώσ όμωσ πολλά ατυχήματα 

προκαλοφν είτε θάνατο ςε όςουσ ζχουν εμπλακεί ςε αυτά, είτε αδυναμία τουσ να 

διατηρήςουν την ιςορροπία τουσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Ποιο τμιμα του εγκεφάλου μπορεί να ζχει πλθγεί ώςτε ο πακών να αδυνατεί να 

διατθριςει τθν ιςορροπία του, ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ επθρεάηει το τμιμα αυτό; 
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II. Για να φζρνει το τμιμα αυτό ςε πζρασ τισ λειτουργίεσ  που αναφζρατε ςτο ερώτθμα Ι, 

πρζπει να δζχεται και να επεξεργάηεται «μθνφματα» που του ςτζλνουν, τα αιςκθτιρια 

όργανα και κατάλλθλοι υποδοχείσ. Ποια είναι τα όργανα και οι υποδοχείσ αυτοί και 

μζςω ποιασ οδοφ τα αποςτζλλουν; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο ανθρώπινοσ οργανιςμόσ, όπωσ και κάθε πολυκφτταροσ οργανιςμόσ, είναι οργανωμζνοσ 

ιεραρχικά ςε διάφορα επίπεδα. Να ςυντάξετε ζναν οριςμό για καθζνα από τα ακόλουθα 

επίπεδα οργάνωςησ και να παραθζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για καθζνα από αυτά.  

 

α) Ιςτόσ,  

β) Όργανο,   

γ) Σφςτθμα οργάνων. (12μ) 

 

ΙΙ. Η αιμοςφαιρίνη Α είναι ο κφριοσ τφποσ αιμοςφαιρίνησ των ενηλίκων. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Σε ποια είδθ κυττάρων ςυναντάται; Ποφ παράγονται τα κφτταρα αυτά;  (2μ) 

β) Με ποια αζρια μπορεί να ςυνδζεται το μόριο τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α; Τι χρώμα αποκτά όταν 

ςυνδεκεί με κακζνα από αυτά;  (4μ) 

γ) Ποιο από τα αζρια του ερωτιματοσ (β) δεςμεφεται από τθν αιμοςφαιρίνθ Α ςτουσ 

πνεφμονεσ και ποιο ςτουσ ιςτοφσ, ωσ ςυνζπεια του μεταβολιςμοφ των κυττάρων; (2μ) 

δ) Τι χαρακτθρίηουμε ωσ αναιμία; Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ τθσ πάκθςθσ που ζχουν 

κλθρονομικά αίτια; Ποια από αυτζσ εμφανίηεται με μεγάλθ ςυχνότθτα ςτθ χώρα μασ; (5μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η τροχαία με διάφορα μηνφματα κοινωνικοφ περιεχομζνου που προβάλλονται ςτην 

τηλεόραςη, προτρζπει τουσ αναβάτεσ μοτοςυκλετών να φοροφν κράνοσ, προκειμζνου να 

αποφεφγονται οι ςοβαρζσ κακώςεισ του εγκεφάλου. Δυςτυχώσ όμωσ πολλά ατυχήματα 

προκαλοφν είτε θάνατο ςε όςουσ ζχουν εμπλακεί ςε αυτά, είτε αδυναμία τουσ να 

διατηρήςουν την ιςορροπία τουσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Ποιο τμιμα του εγκεφάλου μπορεί να ζχει πλθγεί ώςτε ο πακών να αδυνατεί να 

διατθριςει τθν ιςορροπία του, ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ επθρεάηει το τμιμα αυτό; 

II. Για να φζρνει το τμιμα αυτό ςε πζρασ τισ λειτουργίεσ  που αναφζρατε ςτο ερώτθμα Ι, 

πρζπει να δζχεται και να επεξεργάηεται «μθνφματα» που του ςτζλνουν, τα αιςκθτιρια 

όργανα και κατάλλθλοι υποδοχείσ. Ποια είναι τα όργανα και οι υποδοχείσ αυτοί και 

μζςω ποιασ οδοφ τα αποςτζλλουν; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Πολλοί παράγοντεσ μποροφν να επθρεάςουν αρνθτικά τόςο τθν υγεία τθσ  εγκφου, όςο και 

του εμβρφου που κυοφορεί.  

 

α) Να αναφζρετε δφο χθμικζσ ουςίεσ, και ζνα είδοσ ιοφ που μπορεί να απειλιςουν τθν υγεία 

του εμβρφου. (5μ) 

 

β) Να αναφζρετε δφο κλθρονομικζσ πακιςεισ που κακιςτοφν αναγκαία τθν γενετικι ςυμβουλι, 

ςτουσ μελλοντικοφσ γονείσ με οικογενειακό ιςτορικό για τισ πακιςεισ αυτζσ. Για ποιο ςφνδρομο 

πρζπει μια γυναίκα που κυοφορεί ςε ςχετικά μεγάλθ θλικία να ηθτά γενετικι ςυμβουλι; (3μ) 

 

γ) Για ποιουσ λόγουσ πρζπει μια ζγκυοσ γυναίκα να αποφεφγει το κάπνιςμα; (4μ) 

 

ΙI. Το Αυτόνομο Νευρικό Σφςτθμα (Α.Ν.Σ.) είναι το τμιμα του Νευρικοφ Συςτιματόσ μασ που 

λειτουργεί ςυνεχώσ και με ακοφςιο τρόπο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Πωσ ονομάηονται οι δφο επιμζρουσ κλάδοι του (2μ) 

β) Πϊσ δρουν οι κλάδοι αυτοί, ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ νευρϊνουν το ίδιο όργανο του 

ςϊματόσ μασ. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο δρα κάκε κλάδοσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ρφκμιςθσ του εφρουσ τθσ κόρθσ του οφκαλμοφ μασ και ςτθν περίπτωςθ του ελζγχου του 

καρδιακοφ παλμοφ. (8μ) 

 

γ) Να αναφζρετε 3 λειτουργίεσ, πζραν αυτϊν που αναφζρονται ςτο β. ερϊτθμα, ςτισ ρυκμίςεισ 

των οποίων μετζχει το Α.Ν.Σ. (3μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μια οικογζνεια που αποτελείται από τον πατζρα, τθ μθτζρα και ζνα παιδί, ετοιμάηεται να 

υποδεχτεί ζνα νζο μζλοσ, κακώσ θ μθτζρα είναι ζγκυοσ ςτο 2ο παιδί. Ο πατζρασ όπωσ και 

το 1ο παιδί  είναι  Rh+. Δυςτυχώσ όμωσ το ζμβρυο αντιμετώπιςε πρόβλθμα υγείασ που 

ςχετίηεται με το αίμα και πζκανε. Με βάςθ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ να απαντιςετε ςτα 

ερωτιματα: 

 

I. Ποια είναι θ ομάδα αίματοσ ςτθν οποία ανικει θ μθτζρα, ωσ προσ τον παράγοντα 

Rhesus; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Τι πρόβλθμα υγείασ αντιμετϊπιςε το ζμβρυο; Για ποιον λόγο δεν αντιμετϊπιςε 

αντίςτοιχο πρόβλθμα υγείασ το 1ο παιδί; (12+13) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το  νευρικό μασ ςφςτθμα μαηί με το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων ελζγχουν και 

ρυκμίηουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςώματοσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα όργανα του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ; Ποια από τα όργανα αυτά αποτελοφν 

μζροσ του Κ.Ν.Σ. και ποια όργανα του Π.Ν.Σ. ; (5μ) 

 

β) Πώσ ονομάηεται θ άλλθ κατθγορία κυττάρων, εκτόσ από τα νευρικά κφτταρα που ζχει ο 

νευρικόσ ιςτόσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (7μ) 

 

ΙΙ. Χάρθ ςτα ειδικά όργανα τθσ γεφςθσ είμαςτε ικανοί να αιςκανόμαςτε μια μεγάλθ ποικιλία 

γευςτικών ερεκιςμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Ποια είναι τα όργανα τθσ γεφςθσ και ποφ εντοπίηονται;  (3μ) 

β) Από ποια είδθ κυττάρων αποτελοφνται τα όργανα τθσ γεφςθσ; (2μ) 

γ) Πώσ οι διαλυμζνεσ ςτο ςάλιο χθμικζσ ενώςεισ προκαλοφν τθ δθμιουργία νευρικών ώςεων 

από τα υποδεκτικά κφτταρα τθσ γεφςθσ; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου καταλιγουν, ώςτε να 

ερμθνευκοφν;  (4μ) 

δ) Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ ομάδεσ υποδοχζων χάρθ ςτισ οποίεσ γευόμαςτε;  (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μια οικογζνεια που αποτελείται από τον πατζρα, τθ μθτζρα και ζνα παιδί, ετοιμάηεται να 

υποδεχτεί ζνα νζο μζλοσ, κακώσ θ μθτζρα είναι ζγκυοσ ςτο 2ο παιδί. Ο πατζρασ όπωσ και 

το 1ο παιδί  είναι  Rh+. Δυςτυχώσ όμωσ το ζμβρυο αντιμετώπιςε πρόβλθμα υγείασ που 

ςχετίηεται με το αίμα και πζκανε. Με βάςθ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ να απαντιςετε ςτα 

ερωτιματα: 

 

I. Ποια είναι θ ομάδα αίματοσ ςτθν οποία ανικει θ μθτζρα, ωσ προσ τον παράγοντα 

Rhesus; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Τι πρόβλθμα υγείασ αντιμετώπιςε το ζμβρυο; Για ποιον λόγο δεν αντιμετώπιςε 

αντίςτοιχο πρόβλθμα υγείασ το 1ο παιδί; (12+13) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ερειςτικό ςφςτθμα παρά το ότι φαινομενικά αποτελείται από «ξερά» και αδρανι 

όργανα, είναι πολφ δραςτιριο και ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηονται τα όργανα που το αποτελοφν; Από ποιο κφριο είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; 

(2μ) 

 

β) Πώσ ονομάηονται οι δομζσ που ςυνδζουν τα οςτά με τουσ ςκελετικοφσ μυσ μασ, ώςτε να 

πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ) 

 

γ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα των οςτών ςτο οποίο οφείλουμε τθν παραγωγι των κυττάρων του 

αίματόσ μασ; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει; Πότε αρχίηει ςτθ ηωι του ανκρώπου θ παραγωγι 

ερυκροκυττάρων από αυτό; (6μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των ιςτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ 

υπάρχει ζνασ ιςτόσ με υγρι μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο ιςτόσ αυτόσ. Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτών ανικει; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ υγρι μεςοκυττάρια ουςία του ιςτοφ αυτοφ; Ποιεσ είναι οι ονομαςίεσ των 

τεςςάρων κατθγοριών πρωτεϊνών που περιζχει; (5μ) 

γ) Ποια είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ ζχουν τθ δυνατότθτα να διαπερνοφν τα τοιχώματα των 

τριχοειδών αγγείων; (2μ) 

δ) Ποια είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ περιλαμβάνονται ςτα μθ κοκκιώδθ; Ποφ 

μεταναςτεφουν μετά τθν παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι επιςτιμονεσ μποροφν να παρακολουκοφν τθν πορεία διαφόρων μορίων όπωσ, για 

παράδειγμα, των ορμονϊν μζςα ςτο ςϊμα των οργανιςμϊν, "μαρκάροντασ" κατάλλθλα τα 

μόρια αυτά. Σε ζνα πείραμα, χοριγθςαν ςτο αίμα κθλυκϊν εγκφων ποντικϊν μια ουςία 

που «μαρκάρει» τθν πεπτιδικι ορμόνθ ωκυτοκίνθ ςτο ςθμείο τθσ παραγωγισ τθσ και, 

μζςω μιασ κατάλλθλθσ διάταξθσ, κατόρκωςαν να καταγράψουν τθν πορεία τθσ ορμόνθσ 

ςτον οργανιςμό του πειραματόηωου. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ορμόνθ αυτι παράγεται 

και δρα με παρόμοιο τρόπο ςτον οργανιςμό του ποντικοφ και ςτον οργανιςμό του 

ανκρϊπου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  
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I. Πώσ ονομάηετε ο αδζνασ των πειραματόηωων ςτον οποίο παράχκθκε θ ορμόνθ; Για 

ποιο λόγο θ ορμόνθ αυτι, παρά το ότι μεταφζρκθκε ςε όλο τον οργανιςμό των 

πειραματόηωων, εκδιλωςε τθ δράςθ τθσ, μόνο ςτουσ  μαςτικοφσ αδζνεσ;  

II. Πώσ επθρεάηει θ ορμόνθ αυτι τθ λειτουργία των μαςτικών αδζνων των 

πειραματόηωων; Για ποιο λόγο, όςο περιςςότερο τα νεογνά των πειραματόηωων 

κθλάηουν, τόςο περιςςότερο γάλα εκκρίνεται;   (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των αδζνων που ςυνεργάηονται με το πεπτικό ςφςτθμά μασ περιλαμβάνεται το 

πάγκρεασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο είδοσ αδζνων κατατάςςεται το πάγκρεασ και γιατί; (3μ) 

 

β) Ποια άλλθ ορμόνθ εκτόσ από τθν ινςουλίνθ παράγει το πάγκρεασ, τι ρυκμίηουν αυτζσ οι δφο 

ορμόνεσ; (3μ) 

 

γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ινςουλίνθ ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ, να περιγράψετε τον 

τρόπο με τον οποίο δρα ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ. (6μ) 

 

ΙΙ. Ο αρςενικόσ αναπαραγωγικόσ γαμζτθσ είναι το ςπερματοηωάριο. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Πϊσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα του άνδρα; Πόςα χρωμοςϊματα 

περιζχουν; (2μ) 

β) Από ποια κφτταρα και με ποιο είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ προζρχονται οι ςπερματίδεσ; 

Πόςα χρωμοςϊματα ζχουν; (3μ) 

γ) Ποιεσ μεταβολζσ γίνονται ςτισ ςπερματίδεσ ϊςτε να προκφψουν τα ςπερματοηωάρια; (2μ)  

δ) Από ποια τμιματα αποτελείται το ςπερματοηωάριο; Πϊσ κακζνα από αυτά ςυμβάλει ςτθ 

διαδικαςία τθσ γονιμοποίθςθσ και τθσ δθμιουργίασ του ηυγωτοφ; (6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα άτομα Χ, Υ, Ζ υποβλικθκαν ςε  εξετάςεισ αίματοσ οπότε για κακζνα από αυτά  

προςδιορίςτθκαν τα ςυγκολλθτινογόνα (αντιγόνα) ι οι ςυγκολλθτίνεσ (αντιςώματα) που 

υπάρχουν αντίςτοιχα, ςτθν επιφάνεια των ερυκρών αιμοςφαιρίων και ςτο πλάςμα του 

αίματόσ τουσ.   
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 άτομο Χ άτομο Υ άτομο Ζ 

Συγκολλθτινογόνα 

ςτθν επιφάνεια 

των 

ερυκροκυττάρων 

Α και Β 

  

Β 

Συγκολλθτίνεσ 

ςτο πλάςμα του 

αίματοσ 

    

αντί – Α,  αντί - Β 

  

  

I. Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα ςτθν κόλλα ςασ, να ςυμπλθρϊςετε τα κενά του πίνακα με 

τα κατάλλθλα ςυγκολλθτινογόνα και τισ ςυγκολλθτίνεσ ϊςτε να υπάρχει ο ςωςτόσ 

ςυνδυαςμόσ για το αίμα κάκε ατόμου. 

II. Το άτομο Χ ςε ποιο/α από τα άλλα δφο άτομα μπορεί να δϊςει αίμα και από ποιο/α 

μπορεί να πάρει αίμα; Το  άτομο Υ   ςε ποιο/α από τα άλλα δφο άτομα μπορεί να δϊςει 

αίμα και από ποιο/α μπορεί να πάρει αίμα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ερειςτικό ςφςτημα του ανθρώπου αποτελείται από τα οςτά και τισ αρθρώςεισ που τα 

ςυνδζουν. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α)  Πώσ ονομάηεται ο κφριοσ ιςτόσ από τον οποίο αποτελοφνται τα οςτά μασ; Σε ποια ευρφτερθ 

κατθγορία ιςτών ανικει;  (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του ιςτοφ του α. ερωτιματοσ; Τι περιζχει θ μεςοκυττάρια 

ουςία εντόσ τθσ οποίασ βρίςκονται; Ποια είναι θ υφι τθσ; (4μ) 

γ)  Σε ποιο τμιμα  του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ προςτατεφεται ο εγκζφαλοσ, ςε ποιο ο νωτιαίοσ 

μυελόσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η απόλαυςη που αιςθανόμαςτε όταν γευόμαςτε το αγαπημζνο μασ φαγητό θα ήταν 

αδφνατη χωρίσ τισ αιςθήςεισ τησ γεφςησ και τησ όςφρηςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είναι το αιςκθτιριο τθσ όςφρθςθσ και ποιο το ειδικό όργανο για τθν γεφςθ; Από τι 

αποτελείται το όργανο τθσ γεφςθσ; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από το αιςκθτιριο τθσ 

όςφρθςθσ ςτον εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ 

όςφρθςθσ ςτον ανκρώπινο εγκζφαλο; (2μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τα όργανα τθσ γεφςθσ ςτον 

εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ γεφςθσ ςτον ανκρώπινο 

εγκζφαλο; (2μ) 

δ) Σε ποια είδθ διακρίνονται οι υποδοχείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν ανίχνευςθ των βαςικών 

γεφςεων; Πώσ μπορεί να αποφευχκεί θ εξοικείωςθ των υποδοχζων αυτών; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα άτομα Χ, Υ, Ζ υποβλήθηκαν ςε  εξετάςεισ αίματοσ οπότε για καθζνα από αυτά  

προςδιορίςτηκαν τα ςυγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ή οι ςυγκολλητίνεσ (αντιςώματα) που 

υπάρχουν αντίςτοιχα, ςτην επιφάνεια των ερυθρών αιμοςφαιρίων και ςτο πλάςμα του 

αίματόσ τουσ.   
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 άτομο Χ άτομο Υ άτομο Ζ 

Συγκολλητινογόνα 

ςτην επιφάνεια 

των 

ερυθροκυττάρων 

Α και Β 

  

Β 

Συγκολλητίνεσ 

ςτο πλάςμα του 

αίματοσ 

    

αντί – Α,  αντί - Β 

  

  

 

I. Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα ςτθν κόλλα ςασ, να ςυμπλθρώςετε τα κενά του πίνακα με 

τα κατάλλθλα ςυγκολλθτινογόνα και τισ ςυγκολλθτίνεσ ώςτε να υπάρχει ο ςωςτόσ 

ςυνδυαςμόσ για το αίμα κάκε ατόμου. 

II. Το άτομο Χ ςε ποιο/α από τα άλλα δφο άτομα μπορεί να δώςει αίμα και από ποιο/α 

μπορεί να πάρει αίμα; Το  άτομο Υ   ςε ποιο/α από τα άλλα δφο άτομα μπορεί να δώςει 

αίμα και από ποιο/α μπορεί να πάρει αίμα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ. (12+13μ) 
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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. Είμαςτε ικανοί να διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ χάρθ ςτουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ που 

υπάρχουν ςτο αυτί μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποφ βρίςκεται κακζνασ από αυτοφσ;  (4μ) 

β) Ποια είναι θ ειδικι κατθγορία κυττάρων από τθν οποία αποτελοφνται τα δφο είδθ 

υποδοχζων τθσ ιςορροπίασ. Σε ποιο άλλο τμιμα του αυτιοφ μασ υπάρχουν τζτοια κφτταρα; 

(2μ) 

γ) Κατά τθν περιςτροφι τθσ κεφαλισ ποιοσ από τουσ υποδοχείσ του α. ερωτιματοσ 

δραςτθριοποιείται; Τι ςυμβαίνει ςτον υποδοχζα αυτόν, ϊςτε να παράγει νευρικζσ ϊςεισ που 

κα ςυμβάλλουν ςτθν αντανακλαςτικι ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ μασ; (5μ) 

δ) Πϊσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ϊςεισ από τουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ 

ςτον εγκζφαλο; Ποφ, τελικϊσ, κα καταλιξουν αυτζσ οι νευρικζσ ϊςεισ ϊςτε να ρυκμίςουμε 

αντανακλαςτικά τθν ιςορροπία μασ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο αιματοκρίτθσ είναι θ εκατοςτιαία αναλογία του όγκου που καταλαμβάνουν τα ερυκρά 

μασ αιμοςφαίρια, ανά μονάδα όγκου αίματοσ. Ζτςι όταν λζμε ότι ο αιματοκρίτθσ μασ είναι 

45%, αυτό ςθμαίνει ότι ςε 100 mL αίματόσ μασ τα 45 mL καταλαμβάνονται από τα ερυκρά 

αιμοςφαίρια. 

Από μετριςεισ που ζγιναν ςε περιοχζσ διαφορετικοφ υψομζτρου ςυντάχκθκε ο ακόλουκοσ 

πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ μεταβολι των φυςιολογικϊν τιμϊν του αιματοκρίτθ 

ςε ςχζςθ με το υψόμετρο: 
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Αιματοκρίτθσ (%) 45 46 47 48 49 50 51 

Υψόμετρο (m) 500 1000 1500 2.000 2.500 3.000 3.500 

  

Με βάςθ τον πίνακα που ςασ δίνετε, να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε: 

 

I. Πϊσ μεταβάλλεται θ τιμι του αιματοκρίτθ, με τθν αφξθςθ του υψομζτρου; Πϊσ 

μεταβάλλεται ο αρικμόσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων μασ, με τθν αφξθςθ του 

υψομζτρου; 

II. Τθν ανάγκθ που εξυπθρετεί θ αφξθςθ του αιματοκρίτθ με τον τρόπο που 

προςδιορίςατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτθμα, του οποίου ο βαςικότεροσ ιςτόσ είναι ο μυϊκόσ, είναι υπεφκυνο για τισ 

κινιςεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποιο άλλο ςφςτθμα οργάνων, μαηί με το μυϊκό, ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των 

κινιςεων; (4μ) 

β) Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι  ικανότθτα που 

ζχουν; (4μ) 

γ) Ποια διαφορετικά είδθ μυϊκοφ ιςτοφ υπάρχουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό;  (3μ) 

δ) Τα όργανα του μυϊκοφ ςυςτιματοσ εκτελοφν εντολζσ τισ οποίεσ λαμβάνουν από ζνα άλλο 

ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ. Ποιο είναι το ςφςτθμα αυτό; (1μ) 

 

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτθμα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρκρϊςεισ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ) 

 

β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία 

κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ 

άρκρωςθσ; (3μ) 

 

γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο αιματοκρίτθσ είναι θ εκατοςτιαία αναλογία του όγκου που καταλαμβάνουν τα ερυκρά 

μασ αιμοςφαίρια, ανά μονάδα όγκου αίματοσ. Ζτςι όταν λζμε ότι ο αιματοκρίτθσ μασ είναι 

45%, αυτό ςθμαίνει ότι ςε 100 mL αίματόσ μασ τα 45 mL καταλαμβάνονται από τα ερυκρά 

αιμοςφαίρια. 

Από μετριςεισ που ζγιναν ςε περιοχζσ διαφορετικοφ υψομζτρου ςυντάχκθκε ο ακόλουκοσ 

πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ μεταβολι των φυςιολογικϊν τιμϊν του αιματοκρίτθ 

ςε ςχζςθ με το υψόμετρο: 
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Αιματοκρίτθσ (%) 45 46 47 48 49 50 51 

Υψόμετρο (m) 500 1000 1500 2.000 2.500 3.000 3.500 

  

Με βάςθ τον πίνακα που ςασ δίνετε, να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε: 

 

I. Πϊσ μεταβάλλεται θ τιμι του αιματοκρίτθ, με τθν αφξθςθ του υψομζτρου; Πϊσ 

μεταβάλλεται ο αρικμόσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων μασ, με τθν αφξθςθ του 

υψομζτρου; 

II. Τθν ανάγκθ που εξυπθρετεί θ αφξθςθ του αιματοκρίτθ με τον τρόπο που 

προςδιορίςατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο επιθηλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα που ζχουν διάφορεσ μορφζσ και επιτελοφν 
διάφορεσ λειτουργίεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 
 
α) Σε ποια τμιματα του οργανιςμοφ μασ τα επικθλιακά κφτταρα είναι πεπλατυςμζνα; (2μ)  

β) Ποια μορφολογικά χαρακτθριςτικά ζχουν τα κφτταρα του κροςςωτοφ επικθλιακοφ ιςτοφ;  

Ποιεσ λειτουργίεσ φζρουν ςε πζρασ, εξαιτίασ αυτών των χαρακτθριςτικών τουσ; (6μ) 

γ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα του επικθλιακοφ ιςτοφ που ςυνιςτοφν 

αδζνεσ; Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από ζνα μόνο κφτταρο και ζνα 

παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από πολλά κφτταρα. (4μ) 

 

ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μζςα ςτα αγγεία του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτήματοσ.  Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αγγείων του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ;  (3μ) 

β) Ποιο από τα είδθ αγγείων του ερωτιματοσ α. επιτρζπει τθν ανταλλαγι ουςιών ανάμεςα ςτο 

αίμα και τουσ ιςτοφσ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδθ αγγείων βρίςκεται, ανά πάςα ςτιγμι, θ μεγαλφτερθ 

ποςότθτα του αίματοσ που υπάρχει ςτο κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα; Προσ ποια κατεφκυνςθ 

κινείται το αίμα ςτα αγγεία αυτά; (4μ) 

δ) Ποιο από τα είδθ των αγγείων του ερωτιματοσ α. απομακρφνει το αίμα από τθν καρδιά; 

Πώσ ονομάηονται τα δφο μεγαλφτερα αγγεία που ανικουν ςτο είδοσ αυτό; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η ωκυτοκίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη που παράγεται από την υπόφυςη και μεταξφ των 

βιολογικών ρόλων τησ ςυμπεριλαμβάνεται και η διζγερςη των ςυςπάςεων τησ μήτρασ.  

 

I. Να εξθγιςετε τον λόγο για τον οποίο είναι δυνατι θ μζτρθςθ των επιπζδων τθσ 

ωκυτοκίνθσ από τθν ανάλυςθ του αίματοσ τθσ γυναίκασ. Τι ακριβώσ κάνουν οι ορμόνεσ 

που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ ωκυτοκίνθσ προκειμζνου να επθρεάςουν τθν 

λειτουργία των κυττάρων «ςτόχων» τουσ;  

II. Ποια προβλιματα μπορεί να αντιμετωπίςει μια γυναίκα κατά τον τοκετό τθσ αλλά και 

μετά από αυτόν, αν τα επίπεδα τθσ ωκυτοκίνθσ είναι χαμθλά; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό ςφςτημα του οργανιςμοφ μασ είναι υπεφθυνο για τη μεταφορά των 

θρεπτικϊν ουςιϊν ςτουσ ιςτοφσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

 

α) Ποια είναι τα 3 τμιματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό ςφςτθμα; (3μ) 

 

β) Ποιο είναι το κφριο όργανο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; Ποφ βρίςκεται, τι ςχιμα ζχει; 

Ποιο είναι το κφριο είδοσ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται το όργανο αυτό;  (4μ) 

 

γ) Ποια άλλθ λειτουργία φζρει ςε πζρασ το κυκλοφορικό ςφςτθμα πζραν αυτισ που 

αναφζρεται ςτθν εκφώνθςθ; Με ποιο ςφςτθμα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα; Πώσ ονομάηεται το υγρό που κυκλοφορεί ςτο ςφςτθμα αυτό; (3μ) 

δ) Να αναφζρετε το αζριο που το κυκλοφορικό ςφςτθμα μεταφζρει από τουσ ιςτοφσ ςτουσ 

πνεφμονεσ. Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που μεταφζρουν το αζριο αυτό από τουσ ιςτοφσ; (2μ) 

 

ΙΙ. Το τίναγμα τησ κνήμησ μασ, όταν το γόνατό μασ υποςτεί ζνα ελαφρό κτφπημα ςτο φψοσ 

τησ επιγονατίδασ, ανήκει ςε μια ιδιαίτερη κατηγορία απαντήςεων του νευρικοφ μασ 

ςυςτήματοσ ςτα ερεθίςματα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τζτοιεσ αυτόματεσ και ακοφςιεσ απαντιςεισ του οργανιςμοφ μασ; Να 

αναφζρετε τρία παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων που ςχετίηονται με τθν ομοιόςταςθ. (5μ) 

β) Να αναφζρετε  δφο παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο 

εγκζφαλοσ. (2μ) 

γ) Ποια είναι θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ώςεισ, ώςτε να τιναχτεί θ 

κνιμθ μασ, μετά από κάποιο ερζκιςμα ςτον ςφνδεςμο τθσ επιγονατίδασ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η ωκυτοκίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη που παράγεται από την υπόφυςη και μεταξφ των 

βιολογικϊν ρόλων τησ ςυμπεριλαμβάνεται και η διζγερςη των ςυςπάςεων τησ μήτρασ.  

 

I. Να εξθγιςετε τον λόγο για τον οποίο είναι δυνατι θ μζτρθςθ των επιπζδων τθσ 

ωκυτοκίνθσ από τθν ανάλυςθ του αίματοσ τθσ γυναίκασ. Τι ακριβώσ κάνουν οι ορμόνεσ 

που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ ωκυτοκίνθσ προκειμζνου να επθρεάςουν τθν 

λειτουργία των κυττάρων «ςτόχων» τουσ;  

II. Ποια προβλιματα μπορεί να αντιμετωπίςει μια γυναίκα κατά τον τοκετό τθσ αλλά και 

μετά από αυτόν, αν τα επίπεδα τθσ ωκυτοκίνθσ είναι χαμθλά; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι αναπαραγωγικοί αδζνεσ του ανδρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτήματοσ είναι οι όρχεισ. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πότε αρχίηει θ ανάπτυξθ των όρχεων;  Πότε κατεβαίνουν από τθν κοιλιακι κοιλότθτα, ώςτε 

να εγκαταςτακοφν ςτο δερμάτινο ςάκο (όςχεο) που τουσ φιλοξενεί; (4μ) 

β) Σε τι χωρίηεται εςωτερικά κάκε όρχισ; Από τι αποτελείται κάκε ζνα από τα εςωτερικά 

τμιματά του; (4μ) 

γ) Στο τοίχωμα ποιου τμιματοσ των όρχεων παράγονται τα ςπερματοηωάρια; Πότε αρχίηει θ 

παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι διαρθρώςεισ είναι τα είδη των αρθρώςεων που επιτρζπουν ςχετικά μεγάλη 

κινητικότητα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα κφρια μζρθ που τισ αποτελοφν; (3μ) 

 

β) Σε ποιο από τα μζρθ του α. ερωτιματοσ υπάρχει χόνδροσ; Πώσ ονομάηεται; (2μ) 

 

γ) Σε ποιο από τα μζρθ του α. ερωτιματοσ υπάρχει υγρό; Πώσ ονομάηεται; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; (4μ)  

 

δ) Πώσ ονομάηεται το επικουρικό μζροσ τθσ διάρκρωςθσ που είναι καταςκευαςμζνο από 

πλάκεσ χόνδρινου ιςτοφ; Ποια είναι θ ςθμαςία του; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από τη μζτρηςη τησ πίεςησ του αίματοσ κατά τη μεταφορά του μζςω των αγγείων Α, Β, Γ, 

και Δ διαπιςτώθηκε ότι  παίρνει αντίςτοιχα τισ τιμζσ: 100 mmHg, 60 mmHg, 40 mmHg και 

0,5 mmHg. Με βάςη τισ πληροφορίεσ αυτζσ, να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Τι είδουσ αγγεία είναι τα Α, Β, Γ, Δ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Σε ποιο από τα αγγεία τθσ προθγοφμενθσ ερώτθςθσ, το αίμα ζχει τθ μικρότερθ 

ταχφτθτα; Ποιο είναι το όφελοσ του οργανιςμοφ μασ από το γεγονόσ αυτό; Να 

αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οργανιςμόσ μασ αποτελείται από κφτταρα, όργανα, ιςτοφσ και ςυςτήματα οργάνων.  

 

α) Να τοποκετιςετε τισ δομζσ που αναφζρονται ςτθν εκφώνθςθ κατά ςειρά αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ. (4μ) 

 

β) Πώσ ορίηεται ο ιςτόσ, ποια είναι τα κφρια είδθ ιςτών;  (4μ) 

 

γ) Να αναφζρετε δφο όργανα του Νευρικοφ Συςτιματοσ, κακώσ και δφο διαφορετικά είδθ 

κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων αυτών. (4μ) 

 

ΙΙ. Στον οφθαλμικό βολβό μασ υπάρχουν τροποποιημζνα νευρικά κφτταρα που μποροφν να 

ανιχνεφουν τη φωτεινή ακτινοβολία καθώσ περιζχουν φωτοευαίςθητεσ χρωςτικζσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιο χιτώνα του ματιοφ βρίςκονται τα κφτταρα αυτά; Ποφ βρίςκεται ο χιτώνασ αυτόσ ςε 

ςχζςθ με τουσ άλλουσ χιτώνεσ του οφκαλμικοφ βολβοφ; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται οι απολιξεισ των κυττάρων που βρίςκονται ςτο χιτώνα του α. 

ερωτιματοσ; Ποιεσ από αυτζσ είναι περιςςότερεσ, ποφ εντοπίηονται; (5μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται θ δομι που βρίςκεται ςτο κζντρο του χιτώνα του α. ερωτιματοσ;  Ποιο 

είδοσ απολιξεων εντοπίηεται, κυρίωσ, ςε αυτιν; (2μ) 

δ) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταβιβάηει τισ νευρικζσ ώςεισ από τα φωτοχποδεκτικά 

κφτταρα ςτον εγκζφαλό μασ; Πώσ ονομάηεται το άνοιγμα μζςω του οποίου το νεφρο αυτό 

εξζρχεται από τον οφκαλμικό βολβό μασ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από τη μζτρηςη τησ πίεςησ του αίματοσ κατά τη μεταφορά του μζςω των αγγείων Α, Β, Γ, 

και Δ διαπιςτώθηκε ότι  παίρνει αντίςτοιχα τισ τιμζσ: 100 mmHg, 60 mmHg, 40 mmHg και 

0,5 mmHg. Με βάςη τισ πληροφορίεσ αυτζσ, να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Τι είδουσ αγγεία είναι τα Α, Β, Γ, Δ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Σε ποιο από τα αγγεία τθσ προθγοφμενθσ ερώτθςθσ, το αίμα ζχει τθ μικρότερθ 

ταχφτθτα; Ποιο είναι το όφελοσ του οργανιςμοφ μασ από το γεγονόσ αυτό; Να 

αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα νευρικά κφτταρα αποτελοφν τισ δομικζσ και λειτουργικζσ μονάδεσ του Νευρικοφ 

Συςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια είναι θ βαςικι ιδιότθτα των νευρικών κυττάρων; (3μ) 

β) Από ποια τμιματα αποτελείται ζνα νευρικό κφτταρο; Ποιο από τα τμιματα αυτά περιζχει 

τον πυρινα του κυττάρου; (3μ) 

γ) Σε ποια είδθ διακρίνονται τα τμιματα του νευρικοφ κυττάρου που δεν περιζχουν πυρινα;  

(3μ) 

δ) Πώσ διακρίνονται τα τμιματα του κυττάρου του ερωτιματοσ γ. αναφορικά με τθ μορφι και 

το μικοσ τουσ; Ποιο καταλιγει ςε τελικά κομβία;  (3μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, εκτόσ από τθν παραγωγι των κθλυκών 

γαμετών, γίνεται και θ γονιμοποίθςι τουσ, όπωσ και θ ανάπτυξθ του εμβρφου. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 α) Σε ποιο τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ; Πώσ 

ονομάηονται οι γαμζτεσ αυτοί; (2μ) 

β) Σε ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ γονιμοποίθςθ 

του κθλυκοφ γαμζτθ από το ςπερματοηωάριο; Από ποφ ξεκινοφν και ποφ καταλιγουν τα 

τμιματα αυτά; (3μ)  

γ) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα κφτταρα από τα οποία προζρχονται οι κθλυκοί γαμζτεσ; Με 

ποιο είδοσ διαίρεςθσ πολλαπλαςιάηονται και ςε ποιο ςτάδιο τθσ ηωισ; (3μ) 

δ) Τι είναι θ γονιμοποίθςθ; Πώσ γίνεται; Τι είδουσ αλλαγζσ προκαλεί θ γονιμοποίθςθ ςτο 

κθλυκό γαμζτθ; (5μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σασ δίνονται τρία κφτταρα του αίματοσ, το Α, το Β και το Γ. Το Α ηει 5 ζωσ 9 θμζρεσ, το Β 

τζςςερεισ μινεσ και το Γ ηει από λίγεσ θμζρεσ μζχρι λίγεσ εβδομάδεσ. 

 

I. Σε ποια από τισ 3 κφριεσ κατθγορίεσ εμμόρφων ςυςτατικών του αίματόσ μασ ανικει 

κάκε κφτταρο. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

II. Ποιο από τα κφτταρα δεν ζχει πυρινα αλλά είναι ζγχρωμο, ποιο δεν ζχει πυρινα αλλά 

είναι άχρωμο; Αν το κφτταρο Γ είναι ικανό για το φαινόμενο τθσ διαπίδυςθσ ςε ποιεσ 
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ιδιαίτερεσ κατθγορίεσ κυττάρων μπορεί να ανικει. Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνα από τα τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα είναι θ εκφορθτικι 

οδόσ του ςπζρματοσ θ οποία ξεκινά από τθν επιδιδυμίδα και καταλιγει ςτθ βάλανο. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του εκφορθτικοφ πόρου που ςυνδζεται με τθν επιδιδυμίδα; Με 

ποιο άλλο τμιμα του εκφορθτικοφ πόρου ςυνδζεται το τμιμα που αναφζρατε ςτο 

προθγοφμενο ερώτθμα; (4μ) 

β) Από τι αποτελείται το ςπζρμα; Ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα 

ζχουν ςυμβάλει ςτθν παραγωγι του; (5μ) 

γ) Όταν ο άνδρασ ζρχεται ςε οργαςμό το ςπζρμα ωκείται ζξω από το πζοσ του. Πώσ ςυμβαίνει 

αυτό; (3μ) 

 

ΙΙ. To ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων αλλά και το Νευρικό Σφςτθμα ςυντονίηουν τισ 

λειτουργίεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ  αποςτζλλοντασ «μθνφματα» ςτα διάφορα 

τμιματα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Πώσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα; Πώσ ονομάηονται τα 

«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ). 

 

β) Ποιο από τα δφο ςυςτιματα είναι υπεφκυνο για τθ γριγορθ ρφκμιςθ και ποιο είναι 

υπεφκυνο για τισ αλλαγζσ που απαιτοφν περιςςότερο χρόνο; (2μ) 

 

γ) Πώσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ ςυνδετικοφ ιςτοφ που μεταφζρει τα «μθνφματα» του 

ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων ςε όλο το ςώμα;  Πώσ ονομάηεται το τμιμα του ςτο οποίο 

περιζχονται  τα «μθνφματα» αυτά ςε διαλυμζνθ μορφι; (4μ) 

 

δ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί το κζντρο ςφνδεςθσ 

του Νευρικοφ Συςτιματοσ και του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί 

να φζρει ςε πζρασ αυτι τθ λειτουργία; (3μ). 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο Κωνςταντίνοσ είναι 36 ετών. Ευαιςκθτοποιθμζνοσ από πρόςκλθςθ που ζλαβε για 

εκελοντικι αιμοδοςία, επιςκζπτεται το νοςοκομείο τθσ πόλθσ του για να προςφζρει αίμα. 

Το αίμα του κα αποκθκευκεί ςε ειδικζσ φιάλεσ για να χρθςιμοποιθκεί, αργότερα, ςε 

κάποια εγχείρθςθ. 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αιμοδοςίασ, βλζπει ότι ζνα μζροσ από το αίμα του τοποκετικθκε 

ςε ζνα μικρό δοκιμαςτικό ςωλινα. Ρώτθςε, ςχετικά, τθν νοςοκόμα και εκείνθ του απάντθςε 

ότι «κα το πάνε για εξετάςεισ».  

 

I. Τι είδουσ εξετάςεισ πρζπει να γίνουν ςτο αίμα του Κωνςταντίνου ώςτε αυτό να είναι 

ζτοιμο και αςφαλζσ για χριςθ; Από ποιζσ δομζσ και ςθμεία του ςώματόσ του κα 

αναπλθρώςει τα ζμμορφα ςυςτατικά που «χάκθκαν»;  

II. Μετά τθν εξζταςθ του αίματοσ του Κωνςταντίνου, διαπιςτώκθκε ότι ςτο πλάςμα του 

αίματόσ του κυκλοφοροφςαν μόνο αντιςώματα αντί-Β. Σε ποια ομάδα αίματοσ ανικει ο 

Κωνςταντίνοσ; Σε ποιεσ ομάδεσ αίματοσ μποροφν να ανικουν οι δζκτεσ ςτουσ οποίουσ 

κα μεταγγιςτεί το αίμα του Κωνςταντίνου; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. To Νευρικό Σφςτθμα του ανκρώπου αλλά και το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων 

αποςτζλλουν «μθνφματα» ςτα διάφορα τμιματα του ςώματόσ μασ, ώςτε να ελζγχουν και 

να ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πώσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα, πώσ ονομάηονται τα 

«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (2μ). 

β) Μζςω ποιου ιςτοφ μεταβιβάηει κακζνα από τα δφο αυτά ςυςτιματα τα «μθνφματα» που 

αποςτζλλει ςτα τμιματα του ςώματόσ μασ; (2μ) 

γ) Μερικζσ από τισ ρυκμίςεισ που γίνονται ςτον οργανιςμό μασ, με τθ ςυμβολι των δφο 

ςυςτθμάτων, πρζπει να γίνουν γριγορα ενώ άλλεσ απαιτοφν περιςςότερο χρόνο. Ποιο 

ςφςτθμα από τα δφο είναι υπεφκυνο για το κάκε είδοσ ρφκμιςθσ; (2μ) 

δ) Το γεγονόσ ότι τα δφο ςυςτιματα ςυνεργάηονται, φαίνεται και από το ότι επθρεάηουν 

πολλζσ κοινζσ λειτουργίεσ αλλά και από το ότι ζνα τμιμα του εγκεφάλου ελζγχει ζναν 

ενδοκρινι αδζνα. Να αναφζρετε μία τουλάχιςτον λειτουργία θ οποία επθρεάηεται και από τα 

δφο ςυςτιματα και να ονομάςετε τον αδζνα και το τμιμα του εγκεφάλου που τον ελζγχει.  

(6μ). 

 

ΙΙ. Ο μυϊκόσ ιςτόσ, διακρίνεται ςε ςκελετικό, λείο και καρδιακό μυ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α)  Σε ποια μζρθ του ςώματόσ μασ ςυναντάμε το  κάκε είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ; (4μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα κφτταρα των διαφορετικών ειδών μυϊκών ιςτών αναφορικά με τθ μορφι 

τουσ.(6μ) 

γ) Να ςυγκρίνετε τα διάφορα είδθ μυϊκοφ ιςτοφ, αναφορικά με τον αν θ ςφςπαςι τουσ 

υπακοφει ι όχι ςτθ κζλθςι μασ.(3μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο Κωνςταντίνοσ είναι 36 ετών. Ευαιςκθτοποιθμζνοσ από πρόςκλθςθ που ζλαβε για 

εκελοντικι αιμοδοςία, επιςκζπτεται το νοςοκομείο τθσ πόλθσ του για να προςφζρει αίμα. 

Το αίμα του κα αποκθκευκεί ςε ειδικζσ φιάλεσ για να χρθςιμοποιθκεί, αργότερα, ςε κάποια 

εγχείρθςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αιμοδοςίασ, βλζπει ότι ζνα μζροσ από το αίμα του τοποκετικθκε 

ςε ζνα μικρό δοκιμαςτικό ςωλινα. Ρώτθςε, ςχετικά, τθν νοςοκόμα και εκείνθ του απάντθςε 

ότι «κα το πάνε για εξετάςεισ».  
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I. Τι είδουσ εξετάςεισ πρζπει να γίνουν ςτο αίμα του Κωνςταντίνου ώςτε αυτό να είναι 

ζτοιμο και αςφαλζσ για χριςθ; Από ποιζσ δομζσ και ςθμεία του ςώματόσ του κα 

αναπλθρώςει τα ζμμορφα ςυςτατικά που «χάκθκαν»;  

II. Μετά τθν εξζταςθ του αίματοσ του Κωνςταντίνου, διαπιςτώκθκε ότι ςτο πλάςμα του 

αίματόσ του κυκλοφοροφςαν μόνο αντιςώματα αντί-Β. Σε ποια ομάδα αίματοσ ανικει ο 

Κωνςταντίνοσ; Σε ποιεσ ομάδεσ αίματοσ μποροφν να ανικουν οι δζκτεσ ςτουσ οποίουσ 

κα μεταγγιςτεί το αίμα του Κωνςταντίνου; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ωσ ςφςτθμα οργάνων κεωροφμε ζνα ςφνολο από όργανα που ςυνεργάηονται για τθν 

πραγματοποίθςθ μιασ λειτουργίασ. 

 

α)  Να ονομάςετε τα ςυςτιματα οργάνων που υπάρχουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό (4μ) 

β)  Ποιο ςφςτθμα οργάνων είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά οξυγόνου και κρεπτικϊν ουςιϊν, 

ποιο για τθν ςτιριξθ και τθν προςταςία του οργανιςμοφ; (4μ) 

γ)  Σε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατό δφο διαφορετικά ςυςτιματα να ςυνεργάηονται για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ίδιασ λειτουργίασ. Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα τζτοιασ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ δφο διαφορετικϊν ςυςτθμάτων. (4μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των μυϊν περιλαμβάνονται μφεσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ 

κζλθςι μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Από ποια είδθ μυϊκϊν ιςτϊν αποτελοφνται οι μφεσ αυτοί; (2μ) 

 

β) Ποια είναι θ μορφι των μυϊκϊν ινϊν κακενόσ από τα είδθ των ιςτϊν του α. ερωτιματοσ; 

(4μ) 

 

γ) Σε ποια τμιματα του ςϊματόσ μασ, βρίςκονται οι ιςτοί του ερωτιματοσ α; (3μ) 

 

δ) Να αναφζρετε δφο μυσ των οποίων θ ςφςπαςθ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ και οι 

οποίοι βρίςκονται ςτο μάτι μασ(4μ)  

 
ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζνα υποκετικό περιςτατικό που ςυνζβθ ςτο αιματολογικό τμιμα τθσ οργάνωςθσ “Γιατροί 

χωρίσ ςφνορα” μπερδεφτθκαν 4 δείγματα αίματοσ που είχαν λθφκεί από 4 διαφορετικά 

άτομα, ςτο πλαίςιο των ανκρωπιςτικϊν αποςτολϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται θ 

οργάνωςθ. 

 

 Το άτομο Α ηοφςε ςε ζνα υψίπεδο των Ιμαλαΐων. 

 Το άτομο Β προερχόταν από το Καμεροφν ςτο οποίο υπάρχει υψθλό ποςοςτό ανκρϊπων 

που πάςχουν από δρεπανοκυτταρικι αναιμία. 

 Το άτομο Γ, προερχόταν από ζναν καταυλιςμό προςφφγων για τον οποίον υπιρχαν 

βάςιμεσ καταγγελίεσ, ότι θ ποιότθτα αλλά και θ ποςότθτα του φαγθτοφ ιταν 

απαράδεκτεσ.   
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 Το άτομο Δ που προερχόταν από το Αφγανιςτάν, είχε φκάςει ςτο εκεί ιατρείο τθσ 

οργάνωςθσ μετά μια κουραςτικι πεηοπορία 2 θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ είχε 

«αρπάξει» ζνα γερό κρυολόγθμα. 

 

I. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ αναλφςεισ που προζκυψαν για κάκε ζνα από τα δείγματα 

(ςτθν κατακόρυφθ ςτιλθ), αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα 

ςασ, να τοποκετιςετε το ςφμβολο (+) ςτα τετράγωνα ςτα οποία υπάρχει θ πικανότερθ 

αντιςτοιχία ανάμεςα ςτα άτομα και ςτα διαφορετικά δείγματα αίματοσ.  

 

 

Διαφορετικά 

δείγματα αίματοσ 

Άτομα από τα οποία λιφκθκαν δείγματα αίματοσ 

Άτομο από 

Ιμαλάια 

Άτομο από 

Καμεροφν 

Άτομο από 

καταυλιςμό 

προςφφγων 

Άτομο από 

Αφγανιςτάν 

Δείγμα αίματοσ με 

δρεπανοκφτταρα 

    

Δείγμα αίματοσ με 

αυξθμζνο αρικμό 

λευκϊν 

αιμοςφαιρίων 

    

Δείγμα αίματοσ με 

αυξθμζνο αρικμό 

ερυκρϊν 

αιμοςφαιρίων 

    

Δείγμα αίματοσ με 

χαμθλό ποςοςτό 

αιμοςφαιρίνθσ 

    

 

 

II. Να εξθγιςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ 

μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποια είναι τα δφο κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι αδζνεσ, ανάλογα με το ποφ 

εκκρίνουν το προϊόν τουσ; Ποφ ςυγκεκριμζνα εκκρίνεται το προϊόν κάκε είδουσ;  (4μ) 

β) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πϊσ ζχει 

φτάςει θ ορμόνθ ς’ αυτά; (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο ειδϊν αδζνων που αναφζρατε ςτο ερϊτθμα 

α. Πϊσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν τθν 

κατθγορία.(4μ) 

 

ΙΙ. Στθν καταςκευι του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ μετζχει ο χόνδρινοσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία ιςτϊν ανικει ο χόνδρινοσ ιςτόσ; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα 

που τον αποτελοφν; (2μ) 

 

β) Πϊσ ονομάηεται ο χόνδροσ που υπάρχει ςτισ αρκρικζσ επιφάνειεσ; Τι είναι οι αρκροπάκειεσ 

και τι προκαλοφν; (5μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται οι δακτφλιοι από χόνδρο που περιβάλλουν τα  άκρα των αρκρικϊν 

επιφανειϊν; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (2μ) 

 

δ) Οι ποδοςφαιριςτζσ εξαιτίασ κακϊςεων ςτθν περιοχι του γόνατοσ ςυχνά χρειάηεται να 

καταφφγουν ςτθν χειρουργικι αφαίρεςθ του μθνίςκου. Τι είναι οι μθνίςκοι; Ποια είναι θ 

ςθμαςία τουσ;  (4μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Στο τοπικό νοςοκομείο ζχει ςθμάνει ςυναγερμόσ. Μόλισ ζχουν μεταφζρει 5 φίλουσ που 

ενεπλάκθςαν ςε αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, οι οποίοι χρειάηονται επειγόντωσ μετάγγιςθ 

μιασ φιάλθσ αίματοσ ο κακζνασ. Το πρόβλθμα όμωσ είναι ότι ςτθν αιματολογικι μονάδα 

του νοςοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλεσ αίματοσ από τισ οποίεσ: Δφο (2) είναι τθσ  ΑΒ 

ομάδασ,  δφο (2) τθσ 0 ομάδασ, μια (1) τθσ Α και μια (1) τθσ Β ομάδασ.  
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Αν οι δφο από τουσ τραυματίεσ ανικουν ςτθν Α ομάδα αίματοσ, ζνασ ςτθν ΑΒ ομάδα, ζνασ 

ςτθν 0 ομάδα και ο ζνασ ςτθ Β ομάδα. 

 

I. Τι είδουσ αντιγόνα και τι είδουσ αντιςϊματα ζχουν ςτο αίμα τουσ οι τραυματίεσ που 

ανικουν ςτθν ΑΒ και ςτθν 0 ομάδα αίματοσ;  

II. Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα ςασ, να βάλετε το ςφμβολο (+) 

ςε όποιο τετράγωνο αντιςτοιχεί ςτθν ομάδα αίματοσ που πρζπει να πάρει κακζνασ από 

τουσ φίλουσ, ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ όλων ςε αίμα και να μθν προκφψει 

πρόβλθμα αςυμβατότθτασ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0.  

 

Ομάδα αίματοσ 

τραυματιών 

Φιάλεσ αίματοσ 

1 (Α) 1(Β) 2(ΑΒ) 2 (0) 

Α (1οσ)     

Α (2οσ)     

ΑΒ     

0     

Β     

 

 

Να εξθγιςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτισ επιλογζσ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και οι αντρικζσ 

ορμόνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα;  (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα του ερωτιματοσ α. παράγει τα ςπερματοηωάρια; Να ονομάςετε μία 

ορμόνθ που παράγεται από το τμιμα αυτό; (2μ) 

γ)  Τα ςπερματοηωάρια, αφοφ παραχκοφν, αποκθκεφονται και ωριμάηουν ςε μια κακοριςμζνθ 

δομι. Πϊσ ονομάηεται θ δομι αυτι, ποφ βρίςκεται, τι μορφι ζχει; (3μ) 

δ) Πότε αρχίηει θ παραγωγι ςπερματοηωαρίων; Ποια είναι θ ιδανικι κερμοκραςία για τθν 

παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Η λειτουργία του Νευρικοφ Συςτιματοσ κα ιταν αδφνατθ, αν δεν υπιρχαν οι νευρικζσ 

οδοί. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι ονομάηουμε νευρικι οδό; Πϊσ διακρίνονται οι νευρικζσ οδοί ανάλογα με τθ λειτουργία 

τουσ; (5μ) 

β) Αν μια οδόσ μεταβιβάηει ζνα μινυμα προσ ζναν μυ, ςε ποια κατθγορία ανικει; Αν μια οδόσ 

μεταβιβάηει ζνα μινυμα που προζρχεται από ζνα αιςκθτιριο όργανο, ςε ποια κατθγορία 

ανικει; (4μ) 

γ) Ποια είναι απλοφςτερθ νευρικι οδόσ και από τι αποτελείται; (4μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Στο τοπικό νοςοκομείο ζχει ςθμάνει ςυναγερμόσ. Μόλισ ζχουν μεταφζρει 5 φίλουσ που 

ενεπλάκθςαν ςε αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, οι οποίοι χρειάηονται επειγόντωσ μετάγγιςθ 

μιασ φιάλθσ αίματοσ ο κακζνασ. Το πρόβλθμα όμωσ είναι ότι ςτθν αιματολογικι μονάδα 

του νοςοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλεσ αίματοσ από τισ οποίεσ: Δφο (2) είναι τθσ  ΑΒ 

ομάδασ,  δφο (2) τθσ 0 ομάδασ, μια (1) τθσ Α και μια (1) τθσ Β ομάδασ.  

Αν οι δφο από τουσ τραυματίεσ ανικουν ςτθν Α ομάδα αίματοσ, ζνασ ςτθν ΑΒ ομάδα, ζνασ 

ςτθν 0 ομάδα και ο ζνασ ςτθ Β ομάδα. 

 

I. Τι είδουσ αντιγόνα και τι είδουσ αντιςϊματα ζχουν ςτο αίμα τουσ οι τραυματίεσ που 

ανικουν ςτθν ΑΒ και ςτθν 0 ομάδα αίματοσ;  
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II. Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα ςασ, να βάλετε το ςφμβολο (+) 

ςε όποιο τετράγωνο αντιςτοιχεί ςτθν ομάδα αίματοσ που πρζπει να πάρει κακζνασ από 

τουσ φίλουσ, ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ όλων ςε αίμα και να μθν προκφψει 

πρόβλθμα αςυμβατότθτασ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0.  

 

Ομάδα αίματοσ 

τραυματιών 

Φιάλεσ αίματοσ 

1 (Α) 1(Β) 2(ΑΒ) 2 (0) 

Α (1οσ)     

Α (2οσ)     

ΑΒ     

0     

Β     

  

Να εξθγιςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτισ επιλογζσ ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα του ανκρώπινου οργανιςμοφ ζχουν ποικίλα μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά. 

 

α) Ένα κφτταρο δεν ζχει πυρινα και το ςχιμα του είναι αμφίκοιλου δίςκου. Ποιο κφτταρο 

μπορεί να είναι αυτό; Ποια θ λειτουργία του; (4μ) 

 

β) Ένα είδοσ ιςτοφ ζχει πεπλατυςμζνα κφτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδοσ ιςτοφ; Σε 

ποιεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ςυναντιζται; (4μ) 

 

γ) Ένα κφτταρο δεν φζρει γραμμϊςεισ και ζχει τθν ικανότθτα να ςυςπάται. Σε ποιο ιδιαίτερο 

είδοσ ιςτοφ ανικει; Ποιο είναι το ςχιμα του; Σε ποιεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ 

ςυναντάται; (4μ) 

 

ΙΙ. Το Περιφερικό Νευρικό Σφςτθμα, αποτελείται από τα νεφρα. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται ζνα νεφρο; (2μ) 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με το τμιμα του Κεντρικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ από το οποίο εκφφονται; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ περιζχει μόνο μεικτά 

νεφρα; (4μ) 

δ) Από πόςα ηεφγθ νεφρων αποτελείται θ κατθγορία νεφρων του ερωτιματοσ γ. που περιζχει 

μόνο μεικτά νεφρα; Ποιεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ νευρϊνουν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο Κωςτισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ για τον παράγοντα Rhesus, εκδιλωςε τθν 

ανθςυχία του, για το ενδεχόμενο, θ ζγκυοσ μθτζρα του να γεννιςει ζνα παιδί ςτο οποίο τα 

ερυκρά αιμοςφαίρια κα καταςτραφοφν από τα αντιςώματά τθσ. Ο βιολόγοσ κακθγθτισ 

ρώτθςε τότε τον Κωςτι αν γνωρίηει τθν ομάδα αίματοσ του πατζρα του και ο Κωςτισ του 

απάντθςε ότι, μάλλον ο πατζρασ του είναι Rh-. 

 

I. Κατά τθν άποψι ςασ, ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι βάςιμθ θ ανθςυχία του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
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II.  Αν τελικά ο πατζρασ του Κωςτι είναι Rh+, ςε ποια ομάδα ςε ό,τι αφορά τον παράγοντα 

Rhesus πρζπει να ανικει θ μθτζρα του ϊςτε να είναι βάςιμοι οι φόβοι του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτο ςυνδυαςμό τθσ μείωςθσ και τθσ γονιμοποίθςθσ το ηυγωτό, από το οποίο 

προκφπτει ο νζοσ άνκρωποσ ζχει τον ςωςτό, για το είδοσ μασ,  αρικμό των 46 

χρωμοςωμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα και τθσ γυναίκασ γίνεται θ 

μείωςθ; Σε ποιο τμιμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμβαίνει θ 

γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Τι ακριβϊσ κάνει θ μείωςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του ανκρϊπου, 

ςωςτόσ ο αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

γ) Τι ακριβϊσ κάνει θ γονιμοποίθςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του 

ανκρϊπου, ο ςωςτόσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

δ) Σε ποια πακολογικι κατάςταςθ μπορεί να οδθγιςει θ ανεπάρκεια παραγωγισ ωαρίων; Πϊσ 

μπορεί γενικά να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ αυτι; (3μ) 

 

ΙΙ. Το εξωτερικό αυτί είναι ζνα από τα τρία τμιματα του αυτιοφ μασ.  Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι τα επιμζρουσ τμιματα από τα οποία αποτελείται; Σε ποιο από αυτά υπάρχει 

χόνδρινοσ ιςτόσ, ςε ποιο κυψελίδα; (4μ) 

β) Ποια είναι θ ςθμαςία του τμιματοσ που περιζχει χόνδρινο ιςτό, για τθν αίςκθςθ τθσ ακοισ 

μασ; Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ κυψελίδασ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτο εξωτερικό αυτί και ςτο μζςο αυτί υπάρχει ζνασ υμζνασ. Πϊσ ονομάηεται ο 

υμζνασ αυτόσ; Πϊσ μεταβιβάηονται οι παλμικζσ κινιςεισ που κάνει ςτθν ωοειδι μεμβράνθ; 

(5μ) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν υποχρεωκεί να 

εφοδιάηουν τα αυτοκίνθτά τουσ με τα γνωςτά προςκζφαλα που υπάρχουν ςτο κάκιςμα 

του οδθγοφ και των επιβατών. Η γενικευμζνθ χριςθ τουσ, ζκτοτε, ζχει περιορίςει 

μοιραίουσ για τθν ηωι των επιβατών, τραυματιςμοφσ ςτθν αυχενικι περιοχι του νωτιαίου 

μυελοφ, αλλά και ςτο τμιμα του εγκεφάλου που «ςυνορεφει» άμεςα με αυτιν.  
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I. Ποιο είναι το τμιμα  του εγκεφάλου που «ςυνορεφει» με τθν αυχενικι περιοχι του 

νωτιαίου μυελοφ; Ποιασ ανατομικισ περιοχισ του εγκεφάλου το τμιμα αυτό αποτελεί 

μζροσ;   

II. Για ποιο λόγο οι τραυματιςμοί ςτο τμιμα αυτό του εγκεφάλου, ςυνικωσ, αποβαίνουν 

μοιραίοι για τον άνκρωπο; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η καρδιά μασ αποτελεί μια μυώδη αντλία χάρη ςτουσ παλμοφσ τήσ οποίασ το ςώμα μασ 

τροφοδοτείται με αίμα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

 

α) Πώσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ μυϊκοφ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται; Ποια είναι  θ 

μορφι των μυϊκών ινών που αποτελοφν τον ιςτό αυτό; (3μ) 

β) Από πόςουσ επιμζρουσ χώρουσ αποτελείται θ καρδιά; Ποιοι από αυτοφσ επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ και ποιοι όχι; (4μ) 

γ) Σε ποιουσ από τουσ χώρουσ του ερωτιματοσ β. ειςζρχεται το αίμα ςτθν καρδιά και από  

ποιουσ από τουσ χώρουσ του ερωτιματοσ β. εξζρχεται το αίμα από τθν καρδιά; (2μ) 

δ) Τα τοιχώματα των χώρων τθσ καρδιάσ που βρίςκονται ςτο κατώτερο τμιμα τθσ δεν ζχουν το 

ίδιο πάχοσ. Ποια ςκοπιμότθτα εξυπθρετεί αυτι θ διαφορά; (3μ). 

 

ΙΙ. Ζνασ από τουσ χιτώνεσ του ματιοφ μασ, ο χοριοειδήσ περιζχει λείουσ μυσ που είναι 

απαραίτητοι για τη λειτουργία τησ όραςησ και χρωςτικζσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποφ βρίςκεται ο χιτώνασ αυτόσ ςε ςχζςθ με τον ςκλθρό χιτώνα του ματιοφ; (3μ) 

β) Σε ποια τμιματα του χοριοειδοφσ χιτώνα περιζχονται λείοι μφεσ; Ποιοι από αυτοφσ 

ρυκμίηουν το εφροσ τθσ κόρθσ του ματιοφ; (6μ) 

γ) Ποια είναι θ ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει ο χοριοειδισ χιτώνασ; (4μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζναν μαθητή δόθηκαν 3 διαφορετικά είδη κυττάρων: 

 

 Το κφτταρο Α δεν είχε πυρήνα και είναι ζγχρωμο. 

 Το κφτταρο Β ζφερε γραμμώςεισ ενώ  

 Το κφτταρο Γ ζφερε βλεφαρίδεσ. 

 

         Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Τι είδοσ κυττάρου είναι το Α; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Β; Σε 

ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Γ; 
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II. Σε ποιο τμιμα του οργανιςμοφ μασ παράγεται το κφτταρο Α, ςε ποιο καταςτρζφεται; 

Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του; Σε ποια πρωτεΐνθ τον οφείλει; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το γυναικείο αναπαραγωγικό ςφςτθμα διακζτει οργάνωςθ που εξυπθρετεί τθν 

αναπαραγωγι και τθν ανάπτυξθ του εμβρφου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιεσ από τισ δομζσ που αποτελοφν το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, βρίςκονται 

ςτο εςωτερικό του ςώματόσ τθσ; Ποιοσ είναι (φυςιολογικά) ο αρικμόσ κάκε μιασ από τισ δομζσ 

αυτζσ ςτο ςώμα μιασ γυναίκασ; (4μ) 

β) Ποιο είναι το εξωτερικό γεννθτικό όργανο τθσ γυναίκασ; Ποιεσ επιμζρουσ δομζσ 

περιλαμβάνει;  (5μ) 

γ) Ποια από τισ δομζσ των ερωτθμάτων α. και β. αποτελοφν αδζνα;  Σε ποια κατθγορία αδζνων 

ανικει; Να ονομάςετε ζνα από τα προϊόντα του. (3μ) 

 

ΙΙ. Ο κροςςωτόσ επικθλιακόσ ιςτόσ, αποτελεί ιδιαίτερθ μορφι επικθλιακοφ ιςτοφ. 

α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των κυττάρων του κροςςωτοφ 

επικθλίου; (3μ) 

 

β) Σε ποιεσ περιοχζσ  του οργανιςμοφ μασ ςυναντιζται αυτό το είδοσ ιςτοφ; (4μ) 

 

γ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ   του κροςςωτοφ επικθλιακοφ ιςτοφ ςτισ περιοχζσ όπου 

ςυναντιζται;  (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα αιςκθτιρια όργανα είναι ικανά να λειτουργοφν ωσ τα «παράκυρα» του οργανιςμοφ μασ 

ςτον εξωτερικό κόςμο, αλλά και ςτο εςωτερικό περιβάλλον του οργανιςμοφ μασ διότι 

ςυνεργάηονται με το Νευρικό Σφςτθμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Ποια τμιματα του Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ ςυνεργάηονται με τα αιςκθτιρια 

όργανα; Εξθγιςτε με ποιο ακριβώσ τρόπο. 

II. Με ποιο τρόπο ο νωτιαίοσ μυελόσ και ο εγκζφαλοσ ςυνεργάηονται με το ςφςτθμα των 

αιςκθτθρίων οργάνων, ώςτε να αντιλαμβανόμαςτε τισ μεταβολζσ του περιβάλλοντόσ 

μασ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ των Αιςκθτθρίων Οργάνων ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ ειδικών 

κυττάρων-υποδοχζων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αιςκθτθρίων υποδοχζων που διακζτουμε, ανάλογα με τον 

τφπο του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

β) Πώσ χαρακτθρίηονται οι υποδοχείσ που ανιχνεφουν αλλαγζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ χθμικών 

ουςιών; Οι ςυγκεκριμζνοι υποδοχείσ που υπάρχουν ςτο εςωτερικό των αιμοφόρων αγγείων 

μασ, ποιων ουςιών τθ μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Μερικοί από τουσ υποδοχείσ βρίςκονται ωσ ανεξάρτθτα κφτταρα ςτο ςώμα μασ, άλλοι όμωσ 

απαντώνται ςε ομάδεσ. Να παρακζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για κάκε είδοσ από τουσ 

υποδοχείσ αυτοφσ και να ονομάςετε το όργανο ςτο οποίο υπάρχουν.(4μ) 

 

ΙΙ. Το πλάςμα του αίματόσ μασ αποτελείται από ςυςτατικά μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ςθμαντικζσ πρωτεΐνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ; Πώσ 

ονομάηεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεκεί από το πλάςμα θ πρωτεΐνθ αυτι; (4μ) 

β) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνεσ. Τι ακριβώσ 

κάνουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςφαιρίνεσ. Που 

παράγονται; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Να ςυγκρίνετε τον Νωτιαίο Μυελό και τον Εγκζφαλο ωσ προσ:  

 

I. Τισ προςτατευτικζσ μεμβράνεσ που τουσ περιβάλλουν και το είδοσ των «ουςιών» που 

τουσ αποτελοφν. 

II. Τθ κζςθ των «ουςιών» αυτών ςτθν καταςκευι τουσ και το είδοσ των νεφρων που 

εκφφονται από τον κακζνα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα που αποτελοφν τον οργανιςμό μασ, διακρίνονται ςε διάφορουσ τφπουσ, παρά 

το γεγονόσ ότι όλα, τελικώσ, προζρχονται από το ηυγωτό, δθλαδι το πρώτο κφτταρο με το 

οποίο ξεκίνθςε θ ηωι μασ.  

 

α) Ωσ προσ ποια χαρακτθριςτικά διαφζρουν, γενικά, οι διαφορετικοί τφποι κυττάρων του 

οργανιςμοφ μασ. Πώσ ονομάηεται θ βιολογικι διαδικαςία χάρθ ςτθν οποία οι διάφοροι τφποι 

κυττάρων, αποκτοφν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ο ζνασ από τον άλλον; (3μ) 

 

β) Ένασ τφποσ κυττάρου του ανκρώπινου οργανιςμοφ διακζτει αιμοςφαιρίνθ. Πώσ ονομάηεται 

το κφτταρο αυτό και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; (3μ) 

 

γ) Ένασ τφποσ κυττάρου αποκθκεφει λίποσ. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο αυτό; Σε ποιο ειδικό 

τφπου ιςτοφ ανικει; (3μ) 

 

δ) Ένασ τφποσ κυττάρου ζχει 23 χρωμοςώματα και περιζχει λζκικο. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο 

αυτό; Ποιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (3μ)  

 

ΙΙ. Μεταξφ των παραγόντων που μποροφν να προκαλζςουν προβλιματα ςτθν υγεία του 

εμβρφου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ  και οι ακτινοβολίεσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Πώσ καταφζρνουν οι ιοί να προςβάλουν το ζμβρυο; Ποιεσ μπορεί να είναι οι ςυνζπειεσ 

ςτθν υγεία του εμβρφου αν θ ζγκυοσ μολυνκεί από τον ιό τθσ ερυκράσ; Σε ποιό ςτάδιο τθσ 

εγκυμοςφνθσ ζνα τζτοιο ενδεχόμενο είναι πικανότερο; (6μ) 

β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεφγει θ ζγκυοσ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ ακτινογραφίεσ; 

(3μ) 

γ) Κατά το παρελκόν θ χριςθ ενόσ ιπιου θρεμιςτικοφ από εγκφουσ, προκάλεςε ςοβαρά 

προβλιματα ςτο παιδί που γεννικθκε. Ποιο ιταν το θρεμιςτικό αυτό; Ποια τα προβλιματα 

που δθμιοφργθςε; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν και κάκε αίςκθςι μασ ξεχωριςτά, είναι υπεφκυνθ για τθν ανίχνευςθ των μεταβολών ενόσ 

τφπου ερεκίςματοσ, οι αιςκιςεισ μασ ςυνεργάηονται ςε πολλζσ από τισ ενζργειζσ μασ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
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I. Ποιεσ, κυρίωσ, αιςκιςεισ ςυνεργάηονται κατά τθν επιλογι τθσ τροφισ μασ; Τι κοινό 

παρουςιάηουν οι αιςκιςεισ αυτζσ ωσ προσ το είδοσ των υποδοχζων που 

χρθςιμοποιοφν; Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων βρίςκεται  το κζντρο για κάκε μια από 

αυτζσ;  

II. Ποια αιςκθτιρια όργανα και ποιοι υποδοχείσ ςυνεργάηονται ώςτε να είμαςτε ικανοί να 

διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ; Να ονομάςετε δφο νεφρα που αναμιγνφονται ςτθ 

μεταβίβαςθ των νευρικών ώςεων από τουσ υποδοχείσ που αναφζρατε. Σε ποιο τμιμα 

του εγκεφάλου μασ καταλιγουν οι νευρικζσ ώςεισ που παράγουν οι υποδοχείσ που 

αναφζρατε, ώςτε να ρυκμιςτεί αντανακλαςτικά θ ιςορροπία μασ;  (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτημα ςυμβάλει ςτην εκτζλεςη των κινήςεων. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Πώσ ονομάηονται τα όργανα και πώσ τα κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του; 

(4μ) 

β) Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των κυττάρων του ερωτιματοσ α.; (2μ)  

γ) Ποιο είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ επενδφει τα τοιχώματα των αγγείων και του γαςτρεντερικοφ 

ςωλινα; Ποια είναι θ μορφι των κυττάρων του; (6μ)  

 

ΙΙ. Τα οιςτρογόνα και η τεςτοςτερόνη αποτελοφν ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από 

τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων, ενϊ η ινςουλίνη αποτελεί πρωτεΐνη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από κάκε είδοσ αδζνα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ; 

(4μ) 

γ) Σε ποια κατθγορία ορμονών ανικει θ ινςουλίνθ με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τθσ; (2μ)  

 

δ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα, γενικώσ, δρουν πιο 

αργά από ότι θ ινςουλίνθ. (4μ)   

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το αίμα τριϊν υποψήφιων αιμοδοτϊν εξετάςτηκε ςε αιματολογικό εργαςτήριο. Τα 

αποτελζςματα των  αιματολογικϊν τουσ αναλφςεων ήταν τα ακόλουθα, όπωσ φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 
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I. Ποιο άτομο παρουςιάηει μια αιματολογικι εικόνα, που τον κάνει  καταλλθλότερο δότθ 

αίματοσ, ςε ςχζςθ με τα άλλα; Σε ποιο άτομο κα ςυςτινατε να βελτιώςει τθ διατροφι του; 

Ποιο άτομο, πικανότατα, ζχει προςβλθκεί από κάποιο μικρόβιο; Να αιτιολογθκοφν οι 

απαντιςεισ ςασ. 

II. Το άτομο που ζχει τθν καταλλθλότερθ αιματολογικι εικόνα για να αξιοποιθκεί ωσ 

αιμοδότθσ, κα μποροφςε να δώςει αίμα ςε κάποιον που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; Αν 

ναι ςε ποιεσ πρόςκετεσ εξετάςεισ κα ζπρεπε να υποβλθκεί το αίμα του; Να αιτιολογθκοφν 

οι απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 

 

 Ερυθρά 

αιμοςφαίρια 

(εκατ./ mm3 

αίματοσ) 

Λευκά 

αιμοςφαίρια 

(Αρ.κυττάρων/ 

mm3 αίματοσ) 

Αιμοπετάλια   

/mm3 

αίματοσ 

Αιμοςφαιρίνη 

g/100 ml  

αίματοσ 

Ομάδα 

αίματοσ 
Λοιπά ςτοιχεία 

Νίκοσ 5,6 8.000 350.000 11 0 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

με φυςιολογικό ςχήμα, 

αλλά ανοικτό κόκκινο 

χρϊμα. Ο   Νίκοσ 

αιςθανόταν κοφραςη 

και ατονία. 

Ελζνη 4,7 6.000 300.000 14 Β 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχήματοσ, και με 

χαρακτηριςτικό κόκκινο 

χρϊμα. 

Μαρί

α 
5 17.000 280.000 14,5 ΑΒ 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχήματοσ και με 

χαρακτηριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

O φυςιολογικόσ αριθμόσ ερυθρών αιμοςφαιρίων ςτον άνθρωπο είναι 4,5-6 εκατ.κφτταρα/mm3 αίματοσ. 

Η φυςιολογική τιμή τησ περιεχόμενησ  αιμοςφαιρίνησ  είναι ςτουσ ενήλικεσ 12-16 g/100ml αίματοσ. 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών περιλαμβάνεται η λειτουργία τησ 

μάθηςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πϊσ ορίηεται θ μάκθςθ; (3μ) 

β) Όταν ζνα ερζκιςμα αναγνωρίηεται ωσ μθ ςθμαντικό, ο οργανιςμόσ μασ ςταματά να αντιδρά 

ςε αυτό. Πϊσ ονομάηεται αυτόσ ο τφποσ μάκθςθσ; Να παρακζςετε ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα. (3μ) 

γ) Ποιο τφπο μάκθςθσ χρθςιμοποιοφμε όταν χρειάηεται να επιλφςουμε ζνα πρόβλθμα; Ποια 

δυνατότθτα κινθτοποιοφμε όποτε αξιοποιοφμε αυτόν τον τφπο μάκθςθσ; (3μ) 

δ) Τι είναι θ ςυνειρμικι μάκθςθ; Να παρακζςετε ζνα ςχετικό παράδειγμα.(3μ) 

 

ΙΙ. Στην καταςκευή του μυϊκοφ ςυςτήματοσ μετζχουν αυτοτελή όργανα που  υπακοφουν ςτη 

θζληςή μασ.  Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Τι μορφι ζχουν τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ ςτα όργανα αυτά; (2μ) 

 

β)  Σε ποια είδθ διακρίνονται τα όργανα αυτά ανάλογα με τθ μορφολογία τουσ; Να 

παρακζςετε δφο ςχετικά παραδείγματα. (5μ) 

 

γ)  Ένα από τα  αυτοτελι όργανα που αναφζρονται ςτθν εκφϊνθςθ είναι ο τρικζφαλοσ 

βραχιόνιοσ. Σε ποια τμιματα του μυόσ αυτοφ υπάρχουν τζνοντεσ. Από τι είδοσ ιςτοφ είναι 

καταςκευαςμζνοι οι τζνοντεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο ανθρώπινοσ οργανιςμόσ, όπωσ οποιοςδήποτε πολυκφτταροσ οργανιςμόσ  αποτελείται από 

κφτταρα που οργανώνονται ςε ιςτοφσ, από ιςτοφσ που οργανώνονται ςε όργανα κ.ο.κ.  

 

I. Σε ποια δομι από τισ παραπάνω κα κατατάςςατε το δζρμα; Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ. 

II. Πολλοί κεωροφν το δζρμα ωσ το μεγαλφτερο αιςκθτιριο του οργανιςμοφ μασ. Για ποιο 

λόγο πιςτεφετε πϊσ θ άποψθ αυτι είναι ςωςτι; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των κυττάρων του αίματόσ μασ περιλαμβάνονται τα λευκά αιμοςφαίρια, κφτταρα 
με ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
 
α) Σε ποιο όργανο του οργανιςμοφ μασ παράγονται τα κφτταρα αυτά; Ποιεσ είναι οι δφο κφριεσ 

ομάδεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται; Τι ςυμβαίνει με τον αρικμό τουσ ςε περιπτώςεισ μολφνςεωσ; 

(4μ) 

β) Μεταξφ των λευκών αιμοςφαιρίων περιλαμβάνονται τα μακροφάγα. Σε ποια ομάδα από τισ 

δφο κφριεσ ομάδεσ ανικουν τα κφτταρα αυτά; Από ποιο ςυγκεκριμζνο είδοσ κυττάρων 

προζρχονται; (2μ) 

γ) Τι ονομάηουμε διαπίδυςθ; Ποια κφτταρα είναι ικανά γι’ αυτιν; Ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ 

δράςθσ τουσ απζναντι ςτουσ μολυςματικοφσ παράγοντεσ (6μ) 

 

ΙΙ. Για τθν αποφυγι τθσ ςφλλθψθσ τα ηευγάρια καταφεφγουν ςε διαφορετικζσ μεκόδουσ 

αντιςφλλθψθσ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται θ διακεκομμζνθ ςυνουςία, θ θμερολογιακι 

μζκοδοσ και θ χριςθ αντιςυλλθπτικϊν χαπιϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Γιατί οι δφο πρώτεσ μζκοδοι κεωροφνται αναξιόπιςτεσ; (6μ) 

β) Τι περιζχουν τα αντιςυλλθπτικά χάπια; Πώσ δρουν; Ποιεσ είναι οι πικανζσ παρενζργειζσ 

τουσ; (7μ)  

 
ΘΕΜΑ Δ: 

Είτε γεφεςτε ζνα τρόφιμο, είτε ακοφτε μουςικι, είτε μυρίηετε ζνα λουλοφδι, οι υποδοχείσ 

των διαφορετικϊν αιςκθτθρίων οργάνων που αναμιγνφονται ςτισ ςχετικζσ αιςκιςεισ, 

παράγουν τον ίδιο τφπο μθνφματοσ δθλαδι τθ νευρικι ϊςθ. Εξθγιςτε ςυνοπτικά: 

 

I. Γιατί παρά το ότι το μινυμα από τουσ υποδοχείσ είναι το ίδιο, εςείσ είςτε ικανοί να 

νιώκετε όλεσ αυτζσ τισ διαφορετικζσ αιςκιςεισ. 

II. Γιατί ακόμθ και μια δυςάρεςτθ οςμι μετά από λίγο χρόνο παφει να γίνεται αντιλθπτι. 

Γιατί οι δοκιμαςτζσ κραςιών μετατοπίηουν ςυνεχώσ τθ γουλιά του κραςιοφ μζςα ςτο 

ςτόμα τουσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο μυϊκόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα (μυϊκζσ ίνεσ) που ζχουν ικανότητα ςυςτολήσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ;  

 

α) Ποια είναι τα επιμζρουσ είδη μυϊκοφ ιςτοφ; (3μ) 

 

β) Που ςυναντάται καθζνα από τα είδη μυϊκοφ ιςτοφ;  (4μ) 

 

γ) Ένα από τα είδη μυϊκοφ ιςτοφ αποτελείται από μυϊκζσ ίνεσ των οποίων η ςφςπαςη υπόκειται 

ςτη θζληςή μασ. Ποια μορφή ζχουν αυτζσ οι μυϊκζσ ίνεσ;  (3μ) 

 

δ) Ένα από τα είδη μυϊκοφ ιςτοφ αποτελείται από μυϊκζσ ίνεσ που δεν φζρουν γραμμώςεισ. 

Ποιο είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ είναι αυτό; Ποιο είναι το ςχήμα των μυϊκών ινών που τον αποτελοφν; 

(2μ) 

 

 

ΙΙ. Ο οργανιςμόσ μασ είναι ςε θζςη να αντιλαμβάνεται την υφή των αντικειμζνων, όπωσ 

επίςησ και μεταβολζσ ςτην πίεςη που του αςκείται, είτε ςτο δζρμα, είτε ςτουσ ιςτοφσ των 

μυών και των ςυνδζςμων. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη υποδοχζων χάρη ςτουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε αυτζσ 

τισ αιςθήςεισ, ςε ποια ιδιαίτερη κατηγορία υποδοχζων ανήκουν; (4μ) 

β) Πώσ κατανζμονται αυτοί οι υποδοχείσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ του δζρματόσ μασ; (5μ) 

γ) Σε ποιο τμήμα του εγκεφάλου μασ μεταφζρονται οι αιςθητικζσ πληροφορίεσ των υποδοχζων 

για την αφή και την πίεςη, προκειμζνου να αναλυθοφν και να ερμηνευθοφν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι ορμόνεσ δεν θα μποροφςαν να δράςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ, αν δεν υπήρχαν 

ειδικοί υποδοχείσ με τουσ οποίουσ να ςυνδζονται. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Πώσ φθάνουν οι ορμόνεσ ςτα κφτταρα που αποτελοφν ςτόχουσ τουσ; Ποφ βρίςκονται οι 

υποδοχείσ αυτών των κυττάρων;  

II. Εξηγήςτε τον τρόπο με τον οποίο δρα κάθε μια από τισ δφο κφριεσ κατηγορίεσ ορμονών, 

αφοφ ςυνδεθοφν με τουσ υποδοχείσ  αυτοφσ; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Πολλά ηευγάρια αδυνατοφν να τεκνοποιιςουν λόγω προβλθμάτων υγείασ που αφοροφν 

είτε ςτον άνδρα είτε ςτθν γυναίκα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποφ μπορεί να οφείλεται θ ανδρικι ςτειρότθτα; Ποια είναι τα αίτια που μποροφν να τθν 

προκαλζςουν εξαιρουμζνων των αςκενειών; (5μ) 

β) Ποφ μπορεί να οφείλεται θ γυναικεία ςτειρότθτα; (2μ) 

γ) Πολλά ηευγάρια για να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα γονιμότθτασ που ζχουν, καταφεφγουν 

ςτθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ. Τι ακριβώσ γίνεται με τθ μζκοδο αυτι; (5μ) 

 

 
ΙΙ. Το αίμα μασ κεωρείται ωσ ζνασ ιδιαίτεροσ τφποσ ιςτοφ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο ιδιαίτεροσ τφποσ ιςτοφ ςτον οποίο κατατάςςεται το αίμα; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ υγρι μεςοκυττάρια ουςία του; Ποιο είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ; (4μ) 

γ) Μεταξφ των πρωτεϊνών που περιζχονται ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ 

περιλαμβάνονται δφο ομάδεσ πρωτεϊνών οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ 

μασ. Πώσ ονομάηονται και πώσ δρουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ;  (4μ) 

δ) Τι άλλου είδουσ χριςιμεσ χθμικζσ ουςίεσ περιζχει θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ, εκτόσ 

από πρωτεΐνεσ;  (3μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν και οι αιςκιςεισ μασ, ςωςτά, χαρακτθρίηονται ωσ το παράκυρο που μασ επιτρζπει να 

επικοινωνοφμε με το εξωτερικό περιβάλλον, χάρθ ςε αυτζσ είμαςτε ικανοί να 

αντιλαμβανόμαςτε πολλά από αυτά που ςυμβαίνουν και ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ 

μασ.  

 

I. Να προςδιορίςετε τρία διαφορετικά είδθ αιςκιςεων που οφείλονται ςε ερεκίςματα τα 

οποία ζδραςαν ςτουσ μυσ μασ, κακώσ και το ςυγκεκριμζνο είδοσ υποδοχζα o οποίοσ 

αναμίχκθκε ςε κάκε μια από αυτζσ.  

II. Οι νευρικζσ ώςεισ που δθμιουργικθκαν ςτουσ υποδοχείσ του προθγοφμενου 

ερωτιματοσ, τελικώσ μεταβιβάςτθκαν ςτον εγκζφαλο όπου ερμθνεφτθκαν. Πώσ 

χαρακτθρίηεται θ νευρικι οδόσ που ακολοφκθςαν; Πώσ ονομάηονται τα όργανα του 

Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ που αποτελοφν τμιμα τθσ οδοφ; Πώσ ονομάηεται το 
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τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου από το οποίο πζραςαν οι νευρικζσ ώςεισ, πριν 

καταλιξουν ςτο κζντρο του εγκεφάλου ςτο οποίο κα ερμθνευκοφν; Ποιο είναι το 

κζντρο αυτό; Σε ποιο λοβό κάκε θμιςφαιρίου βρίςκεται; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Αντίκετα από τθν αντίλθψθ που επικρατεί, το ερειςτικό μασ ςφςτθμα δεν ζχει ωσ μοναδικό 

ρόλο τθ ςτιριξθ του ςϊματοσ μασ και τον κακοριςμό τθσ μορφισ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιεσ είναι οι υπόλοιπεσ λειτουργίεσ του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ; (4μ) 

 

β) Μια από τισ λειτουργίεσ που αναφζρατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα ςχετίηεται με το 

κυκλοφορικό ςφςτθμα. Ποια είναι θ λειτουργία αυτι; Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ 

κυττάρων που παράγονται ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ αυτισ; (4μ) 

 

γ)  Να αναφζρετε 4 τμιματα του ερειςτικοφ ςυςτιματόσ  μασ ςτα οποία θ λειτουργία που 

αναφζρατε ςτο ερώτθμα β. ςυνεχίηεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (4μ) 

 

 
ΙΙ. Ο τοκετόσ περιλαμβάνει τρία ςτάδια, ςτο πρϊτο από τα οποία γίνεται διαςτολι του 

τραχιλου τθσ μιτρασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ μιτρασ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τθσ; Πώσ 

ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που τα επενδφει εςωτερικά; (4μ) 

β) Τι αιςκάνεται θ γυναίκα κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ; (3μ) 

γ) Πώσ μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα 

των ςυςπάςεων τθσ μιτρασ; (2μ) 

δ) Ποφ οφείλεται θ αυξανόμενθ διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ κατά τθν πρόοδο του 1ου 

ςταδίου; Πώσ ονομάηεται το υγρό που μπορεί να απελευκερωκεί κατά τθ διάρκεια του 

ςταδίου; Από ποφ προζρχεται; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν και οι αιςκιςεισ μασ, ςωςτά, χαρακτθρίηονται ωσ το παράκυρο που μασ επιτρζπει να 

επικοινωνοφμε με το εξωτερικό περιβάλλον, χάρθ ςε αυτζσ είμαςτε ικανοί να 

αντιλαμβανόμαςτε πολλά από αυτά που ςυμβαίνουν και ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ 

μασ.  
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I. Να προςδιορίςετε τρία διαφορετικά είδθ αιςκιςεων που οφείλονται ςε ερεκίςματα τα 

οποία ζδραςαν ςτουσ μυσ μασ, κακώσ και το ςυγκεκριμζνο είδοσ υποδοχζα o οποίοσ 

αναμίχκθκε ςε κάκε μια από αυτζσ.  

II. Οι νευρικζσ ώςεισ που δθμιουργικθκαν ςτουσ υποδοχείσ του προθγοφμενου 

ερωτιματοσ, τελικώσ μεταβιβάςτθκαν ςτον εγκζφαλο όπου ερμθνεφτθκαν. Πώσ 

χαρακτθρίηεται θ νευρικι οδόσ που ακολοφκθςαν; Πώσ ονομάηονται τα όργανα του 

Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ που αποτελοφν τμιμα τθσ οδοφ; Πώσ ονομάηεται το 

τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου από το οποίο πζραςαν οι νευρικζσ ώςεισ, πριν 

καταλιξουν ςτο κζντρο του εγκεφάλου ςτο οποίο κα ερμθνευκοφν; Ποιο είναι το 

κζντρο αυτό; Σε ποιο λοβό κάκε θμιςφαιρίου βρίςκεται; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στθν κίνθςθ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ διαρκρϊςεισ, λόγω τθσ δφναμθσ που τουσ αςκοφν 

οι μφεσ, ςθμαντικό ρόλο παίηουν διάφορεσ μορφζσ ςυνδετικοφ ιςτοφ, αλλά και ο χόνδρινοσ 

ιςτόσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από ςυνδετικό ιςτό κακορίηει τθν κατεφκυνςθ 

των κινιςεων; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ)  

 

β) Πϊσ ονομάηονται τα τμιματα του μυόσ που αποτελοφνται από ςυνδετικό ιςτό και ςυνδζουν 

το μυ με το οςτό; (2μ) 

 

γ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρινο ιςτό, αυξάνει το μζγεκοσ τθσ 

αρκρικισ επιφάνειασ; Τι μορφι ζχει; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (3μ)  

 

δ) Ποιο τμιμα τθσ διάρκρωςθσ που αποτελείται από χόνδρο ζχει μορφι πλάκασ; Ποια είναι θ 

ςθμαςία του; Σε ποιο από τα μζρθ τθσ διάρκρωςθσ ανικει; (4μ) 

 

 
ΙΙ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να γεννθκοφν, ςε μια γζννα, δφο μωρά που να 

ανικουν ςε διαφορετικό φφλο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Τι είδοσ διδφμων κα αποτελοφν τα μωρά αυτά; (2μ) 

β) Πϊσ εξθγείται θ γζννθςι τουσ; (6μ) 

γ) Για ποιο λόγο αυξάνεται θ πικανότθτα για πολλαπλζσ κυιςεισ κατά τθν εφαρμογι μεκόδων 

εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ; (5μ)  

 

 

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;  
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των αδζνων, περιλαμβάνονται ο κυρεοειδισ, οι ςιελογόνοι αδζνεσ, το πάγκρεασ 

και θ υπόφυςθ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ) 

β) Ποιοι από αυτοφσ κατατάςςονται ςτουσ εξωκρινείσ αδζνεσ ; (4μ) 

γ) Ένασ από τουσ αδζνεσ τθσ εκφώνθςθσ είναι μεικτόσ. Ποιοσ είναι αυτόσ και για ποιο λόγο 

χαρακτθρίηεται ζτςι; (4μ) 

 

 
ΙΙ. Το πλάςμα του αίματόσ μασ αποτελείται από ςυςτατικά μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ςθμαντικζσ πρωτεΐνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ; Πώσ 

ονομάηεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεκεί από το πλάςμα θ πρωτεΐνθ αυτι; (4μ) 

β) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνεσ. Τι ακριβώσ 

κάνουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςφαιρίνεσ. Που 

παράγονται; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν ακουμπάτε, κατά λάκοσ, μια πινζηα ι ζνα καυτό φλιτηάνι τςάι κα ζχετε προςζξει ότι 

πρϊτα τραβάτε το χζρι ςασ από το αντικείμενο που προξζνθςε το ερζκιςμα και φςτερα 

νιϊκετε το τςίμπθμα ι το κάψιμο. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο εγκζφαλοσ δεν ςυμμετζχει 

ςτθν ακοφςια και αυτόματθ κίνθςθ με τθν οποία τραβοφμε το χζρι μασ αλλά, φυςικά, 

ερμθνεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που φκάνουν ςε αυτόν ωσ αίςκθςθ πόνου, να γράψετε ζνα 

κείμενο ςτο οποίο να εξθγιςετε: 

 

I. Ποια διαδρομι ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ, από τον υποδοχζα ςτον οποίο 

δθμιουργικθκαν ωσ το τμιμα του εγκεφάλου ςτο οποίο ζφκαςαν, προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί το αίςκθμα του πόνου. 

II. Τον λόγο για τον οποίο πρώτα τραβιζται αυτόματα το χζρι μασ και ςτθ ςυνζχεια 

νιώκουμε πόνο. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

I. Η καρδιά μασ, θ μυϊδθσ αντλία που πάλλεται ςυνεχϊσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ, 

είναι υπεφκυνθ για τθ μεταφορά του οξυγονωμζνου αίματοσ από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ 

ιςτοφσ και, αντίςτροφα, για τθ μεταφορά του πλοφςιου ςε διοξείδιο του άνκρακα αίματοσ 

από τουσ ιςτοφσ ςτουσ πνεφμονεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Από ποιουσ από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ μασ ειςζρχεται το αίμα ςε αυτιν, από ποιουσ 

εξζρχεται; (4μ) 

β) Πϊσ ονομάηονται οι αρτθρίεσ ςτισ οποίεσ διοχετεφεται το αίμα από τθν καρδιά μασ; (4μ)  

γ) Σε ποιουσ από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ μασ κυκλοφορεί οξυγονωμζνο αίμα και ςε ποιουσ 

κυκλοφορεί αίμα πλοφςιο ςε διοξείδιο του άνκρακα; (4μ) 

 

 
ΙΙ. Για να γίνει κάμψθ ι ζκταςθ του πιχθ πρζπει να ςυνεργαςτεί ζνα ηευγάρι μυϊν. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι μφεσ που ςυνεργάηονται ςτθν εκτζλεςθ αυτϊν των κινιςεων; (2μ) 

 

β) Ποιοσ από τουσ δφο μυσ χαρακτθρίηεται ωσ κφριοσ όταν γίνεται κάμψθ του πιχθ και ποιοσ 

ανταγωνιςτισ; (4μ) 

 

γ) Ποιοσ από τουσ δφο μυσ ςυςτζλλεται όταν γίνεται ζκταςθ του πιχθ, ποιοσ χαλαρϊνει; (4μ) 

 

δ) Η ςυντονιςμζνθ δράςθ των δυο μυϊν εξαςφαλίηεται χάρθ ςτον ζλεγχο που τουσ αςκεί ζνα 

τμιμα του εγκεφάλου μασ. Ποιο είναι το τμιμα αυτό; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Στισ μζρεσ μασ θ νόςοσ του Αλτςχάιμερ εξελίςςεται ςε ζνα ςοβαρό κοινωνικό πρόβλθμα, 

κακϊσ αυξάνει ο αρικμόσ των θλικιωμζνων κυρίωσ ατόμων που προςβάλλονται από αυτιν. 

Στα αρχικά ςυμπτϊματα τθσ νόςου περιλαμβάνεται θ αδυναμία ανάκλθςθσ γεγονότων που 

ζγιναν ςτο κοντινό παρελκόν, ενϊ με τθν πρόοδό τθσ ο αςκενισ αδυνατεί να ανακαλζςει 

γεγονότα που είχαν ςυμβεί ςτο μακρινό παρελκόν και που, κανονικά, κα ζπρεπε να ιταν 

τμιμα τθσ ςυνείδθςισ του.  

Για τθν αιτία που προκαλεί το νόςθμα αυτό ζχουν προτακεί διάφορεσ υποκζςεισ μια από τισ 

οποίεσ υποςτθρίηει ότι ςτουσ πάςχοντεσ καταςτρζφεται το περίβλθμα των νευρϊνων. Με 

βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει θ εκφϊνθςθ και τισ γνϊςεισ ςασ από τθ μελζτθ του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να παρουςιάηετε: 
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I. Το είδοσ τθσ μνιμθσ που πλιττει θ νόςοσ ςτα αρχικά ςτάδια και ςτο τελικό ςτάδιο. Το 

πϊσ γίνεται, ςτουσ υγιείσ ανκρϊπουσ, θ μετατροπι τθσ του ενόσ είδουσ μνιμθσ ςτο 

άλλο. 

II. Το είδοσ των κυττάρων που είναι υπεφκυνα για τθν παραγωγι του περιβλιματοσ των 

νευρϊνων κακϊσ και τισ άλλεσ λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα αυτά. (12+13μ) 

 

 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 288 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, το πάγκρεασ εκκρίνει τθν ορμόνθ 

ινςουλίνθ θ οποία φκάνοντασ ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ προκαλεί τθν απορρόφθςθ, 

από αυτά, τθσ γλυκόηθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο κατθγορία αδζνων κατατάςςεται το πάγκρεασ; (2μ) 

 

β) Ποια άλλα προϊόντα, εκτόσ από τθν ινςουλίνθ, παράγει το πάγκρεασ. Από ποια μοίρα του 

παγκρζατοσ εκκρίνεται κακζνα;  (4μ) 

 

γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ινςουλίνθ ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ, να περιγράψετε τον 

τρόπο με τον οποίο δρα ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ. (6μ) 

 
ΙΙ. Με τθν ςεξουαλικι επαφι είναι δυνατι θ μετάδοςθ διαφόρων νοςθμάτων. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα νοςιματα αυτά; (2μ) 

β) Ποια ςυμπτϊματα, που ςχετίηονται με τα νοςιματα αυτά, πρζπει να οδθγοφν χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςε ειδικό γιατρό; (6μ) 

γ) Σε ποια προβλιματα μπορεί να οδθγιςει θ μθ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των νοςθμάτων αυτϊν; 

(2μ) 

δ) Ποιοσ τρόποσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ αποτελεί τθν καλφτερθ «αςπίδα» προςταςίασ, 

από τα νοςιματα αυτά; Από τισ προςφερόμενεσ μεκόδουσ, ποια δρα και ωσ αντιςυλλθπτικό 

μζςο; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Στισ μζρεσ μασ θ νόςοσ του Αλτςχάιμερ εξελίςςεται ςε ζνα ςοβαρό κοινωνικό πρόβλθμα, 

κακϊσ αυξάνει ο αρικμόσ των θλικιωμζνων κυρίωσ ατόμων που προςβάλλονται από αυτιν. 

Στα αρχικά ςυμπτϊματα τθσ νόςου περιλαμβάνεται θ αδυναμία ανάκλθςθσ γεγονότων που 

ζγιναν ςτο κοντινό παρελκόν, ενϊ με τθν πρόοδό τθσ ο αςκενισ αδυνατεί να ανακαλζςει 

γεγονότα που είχαν ςυμβεί ςτο μακρινό παρελκόν και που, κανονικά, κα ζπρεπε να ιταν 

τμιμα τθσ ςυνείδθςισ του.  

Για τθν αιτία που προκαλεί το νόςθμα αυτό ζχουν προτακεί διάφορεσ υποκζςεισ μια από τισ 

οποίεσ υποςτθρίηει ότι ςτουσ πάςχοντεσ καταςτρζφεται το περίβλθμα των νευρϊνων. Με 

βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει θ εκφϊνθςθ και τισ γνϊςεισ ςασ από τθ μελζτθ του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να παρουςιάηετε: 
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I. Το είδοσ τθσ μνιμθσ που πλιττει θ νόςοσ ςτα αρχικά ςτάδια και ςτο τελικό ςτάδιο. Το 

πϊσ γίνεται, ςτουσ υγιείσ ανκρϊπουσ, θ μετατροπι τθσ του ενόσ είδουσ μνιμθσ ςτο 

άλλο. 

II. Το είδοσ των κυττάρων που είναι υπεφκυνα για τθν παραγωγι του περιβλιματοσ των 

νευρϊνων κακϊσ και τισ άλλεσ λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα αυτά. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αίμα μασ αποτελείται από το πλάςμα και από τα ζμμορφα ςυςτατικά που αιωροφνται 

μζςα ςε αυτό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιεσ είναι οι τρεισ κατθγορίεσ κυττάρων που αποτελοφν τα ζμμορφα ςυςτατικά του 

αίματοσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. ςυμμετζχει ςτθν πιξθ του αίματοσ; 

Ποια είναι θ μορφι τουσ; (3μ) 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν άμυνα 

του οργανιςμοφ μασ; Ποια από αυτά είναι ικανά για τθ διαδικαςία τθσ διαπίδυςθσ; (3μ) 

δ) Ποια από τισ 3 κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. διακζτουν πυρινα, ποια όχι; (3μ) 

 
ΙΙ. Μερικζσ από τισ ορμόνεσ τισ οποίεσ παράγουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ ειςζρχονται 

ελεφκερα μζςα ςτο κφτταρο ςτόχο τουσ και άλλεσ όχι. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ. 

 

α)  Σε ποια κατθγορία ανικουν οι ορμόνεσ που ειςζρχονται ςτο κφτταρο ςτόχο τουσ; Πώσ το 

καταφζρνουν; (3μ) 

 

β)  Πώσ δρουν μετά τθν είςοδό τουσ ςτο κφτταρο οι ορμόνεσ του α. ερωτιματοσ; (4μ) 

 

γ)  Σε ποια κατθγορία ανικουν οι ορμόνεσ που δεν ειςζρχονται ςτο κφτταρο ςτόχο τουσ;  (2μ) 

 

δ)  Ποια διαφορά παρατθρείται ωσ προσ το χρόνο δράςθσ των δφο αυτών ειδών ορμονών; Ποφ 

οφείλεται θ διαφορά αυτι; (4μ) 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν μασ κτυπάει κάποιοσ ςτο γόνατο, ςτθν περιοχι τθσ επιγονατίδασ, θ κνιμθ μασ 

τινάηεται αντανακλαςτικά προσ τα πάνω, ενϊ καταλαβαίνουμε τθν πίεςθ που μασ άςκθςε το 

κτφπθμα. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να αναφζρετε τα τμιματα του νευρικοφ 

ςυςτιματοσ και των αιςκθτθρίων οργάνων που εμπλζκονται: 

 

I. Στθν αίςκθςθ που προκαλεί το κτφπθμα ςτο γόνατο και   

II. Στθν αντανακλαςτικι κίνθςθ που εκδθλώνεται. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το μυϊκό ςφςτθμα, του οποίου ο βαςικότεροσ ιςτόσ είναι ο μυϊκόσ, είναι υπεφκυνο για τισ 

κινιςεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποιο άλλο ςφςτθμα οργάνων, μαηί με το μυϊκό, ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των 

κινιςεων; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι  ικανότθτα που 

ζχουν; (4μ) 

γ) Ποια διαφορετικά είδθ μυϊκοφ ιςτοφ υπάρχουν ςτον ανκρώπινο οργανιςμό;  (3μ) 

δ) Τα όργανα του μυϊκοφ ςυςτιματοσ εκτελοφν εντολζσ τισ οποίεσ λαμβάνουν από ζνα άλλο 

ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ. Ποιο είναι το ςφςτθμα αυτό; (1μ) 

 
 

ΙΙ. Το πζοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςεξουαλικισ επαφισ, ειςζρχεται ςτον γυναικείο κόλπο 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ γονιμοποίθςθ. Η είςοδοσ του πζουσ προχποκζτει τθ ςτφςθ του. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι μεταβολζσ που γίνονται ςτο πζοσ κατά τθ ςτφςθ; Πώσ επιτυγχάνεται αυτι; 

(5μ) 

β) Τι είναι θ πόςκθ και τι θ ακροποςκία; (4μ) 

γ) Τι είναι θ περιτομι και ςε ποιεσ περιπτώςεισ χρειάηεται να γίνεται; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν μασ κτυπάει κάποιοσ ςτο γόνατο, ςτθν περιοχι τθσ επιγονατίδασ, θ κνιμθ μασ 

τινάηεται αντανακλαςτικά προσ τα πάνω, ενϊ καταλαβαίνουμε τθν πίεςθ που μασ άςκθςε το 

κτφπθμα. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να αναφζρετε τα τμιματα του νευρικοφ 

ςυςτιματοσ και των αιςκθτθρίων οργάνων που εμπλζκονται: 

 

I. Στθν αίςκθςθ που προκαλεί το κτφπθμα ςτο γόνατο και   

II. Στθν αντανακλαςτικι κίνθςθ που εκδθλώνεται. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μια από τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ, θ οποία αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

πραγματοποίθςθ των άλλων, είναι θ μνιμθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Πώσ ορίηεται θ μνιμθ; Σε ποια είδθ διακρίνεται; (3μ) 

β) Πώσ το ζνα είδοσ μνιμθσ του ερωτιματοσ α. μετατρζπεται ςτο άλλο; (3μ) 

γ) Από τι εξαρτάται ο χρόνοσ μετατροπισ του ενόσ είδουσ μνιμθσ ςτο άλλο; (3μ) 

δ) Σε ποιεσ περιπτώςεισ μπορεί να παρατθρθκεί αμνθςία; Από τι εξαρτάται θ απώλεια 

ςυγκεκριμζνου τφπου μνιμθσ; (3μ) 

 

ΙΙ. Για τθν αποφυγι τθσ ςφλλθψθσ τα ηευγάρια καταφεφγουν ςε διαφορετικζσ μεκόδουσ 

αντιςφλλθψθσ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται θ διακεκομμζνθ ςυνουςία, θ θμερολογιακι 

μζκοδοσ και θ χριςθ αντιςυλλθπτικϊν χαπιϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Γιατί οι δφο πρώτεσ μζκοδοι κεωροφνται αναξιόπιςτεσ; (6μ) 

β) Τι περιζχουν τα αντιςυλλθπτικά χάπια; Πώσ δρουν; Ποιεσ είναι οι πικανζσ παρενζργειζσ 

τουσ; (7μ)  

 

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι πάςχοντεσ από ςοβαρζσ μορφζσ αλλεργίασ ι από άςκμα χρειάηεται να λαμβάνουν 

αδρεναλίνθ ι κορτιηόνθ. Δεδομζνου ότι θ αδρεναλίνθ ανικει ςτισ αμίνεσ, ενϊ θ κορτιηόνθ 

ανικει ςτισ ςτεροειδείσ ορμόνεσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγιςετε 

ςυνοπτικά: 

 

I. Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ με τουσ οποίουσ ςυνδζεται κάκε μια από τισ ορμόνεσ 

αυτζσ, ώςτε οι ορμόνεσ να δρουν  ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ και 

II.  Για ποιο λόγο ςτα ςοβαρά περιςτατικά αλλεργίασ που απαιτοφν άμεςθ αντιμετώπιςθ, 

οι γιατροί χορθγοφν ςτον αςκενι αδρεναλίνθ και όχι κορτιηόνθ. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των δομϊν που ευθφνονται για τη λειτουργία των όρχεων περιλαμβάνονται τα 

ςπερματικά ςωληνάρια και η επιδιδυμίδα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Ποια είναι θ μορφι  των ςπερματικών ςωλθναρίων και ποιοσ ο ρόλοσ τουσ; (4μ) 

β) Ποιοσ ο ρόλοσ και θ μορφι τθσ επιδιδυμίδασ; Πόςεσ επιδιδυμίδεσ υπάρχουν ςε κάκε 

φυςιολογικό άντρα; (4μ) 

γ) Μζςω ποιών τμθμάτων του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα θ επιδιδυμίδα 

ςυνδζεται με τθ βάλανο; (4μ) 

 

ΙΙ. Η αιμοςφαιρίνη Α είναι ο κφριοσ τφποσ αιμοςφαιρίνησ των ενηλίκων. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α) Σε ποια είδθ κυττάρων ςυναντάται; Ποφ παράγονται τα κφτταρα αυτά;  (2μ) 

β) Με ποια αζρια μπορεί να ςυνδζεται το μόριο τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α; Τι χρώμα αποκτά όταν 

ςυνδεκεί με κακζνα από αυτά;  (4μ) 

γ) Ποιο από τα αζρια του ερωτιματοσ (β) δεςμεφεται από τθν αιμοςφαιρίνθ Α ςτουσ 

πνεφμονεσ και ποιο ςτουσ ιςτοφσ, ωσ ςυνζπεια του μεταβολιςμοφ των κυττάρων; (2μ) 

δ) Τι χαρακτθρίηουμε ωσ αναιμία; Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ τθσ πάκθςθσ που ζχουν  

κλθρονομικά αίτια; Ποια από αυτζσ εμφανίηεται με μεγάλθ ςυχνότθτα ςτθ χώρα μασ; (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: 
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στθν καταςκευι των οςτϊν μασ ςυμμετζχει ο μυελόσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

 

β) Ποια είναι τα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνεται ο μυελόσ; Σε ποιο από αυτά παράγονται τα 

κφτταρα του αίματόσ μασ; (2μ) 

 

γ) Ποιο από τα δφο είδθ μυελοφ του ερωτιματοσ β. υπάρχει ςε όλα τα οςτά του νεογνοφ; Σε τι 

μετατρζπεται βακμιαία το είδοσ αυτό, από τθν παιδικι θλικία και μετά; Πϊσ γίνεται θ 

μετατροπι αυτι; (5μ)  

 

δ) Να ονομάςετε δφο τμιματα του ςκελετοφ μασ ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (2μ) 

 

ΙΙ. Οι όρχεισ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται ςτο εξωτερικό του 

ςϊματοσ αλλά και τθν ορμόνθ τεςτοςτερόνθ που ανικει ςτα ςτεροειδι. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 α) Ποιο προϊόν των όρχεων εκκρίνεται ςτο εξωτερικό του ςϊματοσ του άνδρα; Σε ποιο τμιμα 

των όρχεων παράγεται; (2μ) 

 β) Αν  ορμόνεσ όπωσ θ τεςτοςτερόνθ μπαίνουν ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τουσ, πϊσ τα 

καταφζρνουν; Σε ποιο τμιμα του κυττάρου επιδροφν; Με ποιο τρόπο;  (5μ) 

γ) Από τθν άποψθ τθσ ταχφτθτασ δράςθσ τουσ, πϊσ διαφοροποιοφνται ορμόνεσ όπωσ θ 

τεςτοςτερόνθ ςε ςφγκριςθ με τισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ διακζτει μια μεγάλθ ποικιλία αιςκθτθρίων οργάνων και 

υποδοχζων που εντοπίηονται ςε διαφορετικά ςθμεία του. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο 

ςτο οποίο: 

 

I. Να αναφζρετε τα 4 διαφορετικά είδθ  υποδοχζων που υπάρχουν ςτα διάφορα είδθ 

αιςκθτθρίων οργάνων και  

II. Να εξθγιςετε ποιο είναι το όφελοσ που ζχει ο οργανιςμόσ μασ, από το γεγονόσ ότι 

διακζτει μια μεγάλθ ποικιλία αιςκθτθρίων οργάνων και υποδοχζων; (12+13μ)  
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο τοκετόσ ςυντελείται ςε 3 ςτάδια. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Σε ποιο από τα ςτάδια γίνεται διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ; Τι μπορεί να ςυμβεί ςτο 

τζλοσ του ςταδίου αυτοφ; (4μ) 

β) Σε ποιο ςτάδιο γίνεται θ γζννθςθ; Τι κάνει ο μαιευτιρασ μόλισ διαπιςτώςει ότι το μωρό 

αναπνζει κανονικά; (4μ) 

γ) Σε ποιο ςτάδιο αποκολλάται ο πλακοφντασ; Τι προκαλεί τθν αποκόλλθςι του; (4μ) 

  

ΙΙ. Όταν ειςάγουμε την τροφή ςτο ςτόμα μασ οι ςιελογόνοι αδζνεσ εκκρίνουν  ςάλιο 

προκειμζνου να αρχίςει η διαδικαςία τησ πζψησ και να διευκολυνθεί η κατάποςη τησ 

τροφήσ. Όμωσ και ςτο εςωτερικό του γαςτρεντερικοφ ςωλήνα υπάρχουν αδζνεσ που 

ςυμμετζχουν ςτη λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτήματόσ μασ, με την παραγωγή βλζννασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Οι αδζνεσ που παράγουν ςάλιο και οι αδζνεσ που παράγουν βλζννα, ςε ποια κατθγορία 

αδζνων ανικουν; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ) 

β) Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ των αδζνων του ερωτιματοσ α., ωσ προσ τον αρικμό των 

κυττάρων που τουσ αποτελοφν; (3μ) 

γ) Στθ λειτουργία του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ, εκτόσ από τουσ ςιελογόνουσ και τουσ 

βλεννογόνουσ αδζνεσ ςυμμετζχει και το πάγκρεασ παράγοντασ ζνα υγρό. Πώσ ονομάηεται το 

υγρό αυτό; Ποφ εκκρίνεται; Πώσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που το εκκρίνει;  (6μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτηριςτικά των βιολογικϊν δομϊν, είτε είναι κφτταρα, είτε ιςτοί και 

όργανα, είναι ότι η καταςκευή τουσ τισ κάνει ικανζσ να εκτελοφν μια ςυγκεκριμζνη 

λειτουργία. Παίρνοντασ ωσ παράδειγμα τισ φλζβεσ και τα τριχοειδή αγγεία, να ςυντάξετε 

ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να αιτιολογείτε: 

 

I. Πώσ θ καταςκευι των φλεβών και ο αρικμόσ τουσ εξυπθρετεί τθν ανάγκθ να 

διοχετεφουν το αίμα προσ τθν καρδιά και να λειτουργοφν ωσ αποκικεσ αίματοσ;  

II. Το λόγο για τον οποίο θ καταςκευι των τριχοειδών αγγείων εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι 

ουςιών ανάμεςα ςτο αίμα και τουσ ιςτοφσ και ςυμβάλλει ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ. 

(12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

 Ι. Στουσ αδζνεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ περιλαμβάνονται: Οι ςιελογόνοι αδζνεσ, οι 

ωοκικεσ, οι βολβουρθκραίοι αδζνεσ,  θ υπόφυςθ,  οι ιδρωτοποιοί αδζνεσ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποιοσ/οι από τουσ, παραπάνω, αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν  τα προϊόντα τουσ μόνο 

ςτο αίμα; (3μ);  

 

β)  Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν το προϊόν τουσ  ςτθν επιφάνεια του 

δζρματοσ; (43μ) 

 

γ)  Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν το προϊόν τουσ μόνο ςε εςωτερικζσ 

κοιλότθτεσ του ςώματόσ μασ;  (3μ) 

 

δ) Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν μερικά προϊόντα τουσ ςτο αίμα και 

άλλα ςε κοιλότθτεσ του ςώματόσ μασ; (3μ) 

 

ΙΙ. Το Περιφερικό Νευρικό Σφςτθμα, αποτελείται από τα νεφρα. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται ζνα νεφρο; (2μ) 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με το τμιμα του Κεντρικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ από το οποίο εκφφονται; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ περιζχει μόνο μεικτά 

νεφρα; (4μ) 

δ) Από πόςα ηεφγθ νεφρων αποτελείται θ κατθγορία νεφρων του ερωτιματοσ γ. που περιζχει 

μόνο μεικτά νεφρα; Ποιεσ περιοχζσ του ανκρώπινου ςώματοσ νευρώνουν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι πρϊτεσ επιτυχθμζνεσ μεταγγίςεισ αίματοσ ζγιναν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1800, ενϊ οι 

επιςτιμονεσ ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο διατθρείται και αποκθκεφεται ςτισ αρχζσ 

του 20ου αιϊνα. Σιμερα οι τράπεηεσ αίματοσ αποτελοφν μζροσ των ςυςτθμάτων υγείασ των 

περιςςότερων χωρϊν και θ φπαρξι τουσ επιτρζπει ςτουσ γιατροφσ να ςϊηουν ηωζσ που 

αλλιϊσ κα χάνονταν. Εξθγιςτε ςυνοπτικά:  
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I. Το λόγο για τον οποίο θ δωρεά αίματοσ δεν αποδυναμώνει τθν ικανότθτα ενόσ υγιοφσ 

ατόμου, να δεςμεφει και να χορθγεί οξυγόνο ςτουσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ του. 

 

II. Τουσ κινδφνουσ που μποροφν να προκαλζςουν ςτουσ δζκτεσ αίματοσ μεταγγίςεισ κατά 

τισ οποίεσ δεν ζγιναν οι απαραίτθτοι ζλεγχοι ςτο αίμα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι κινιςεισ του ςϊματόσ μασ επιτυγχάνονται γιατί ςυνεργάηονται δφο κυρίωσ ςυςτιματα 

για τθν εκτζλεςι τουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι κφριοι ιςτοί που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων των ςυςτθμάτων 

αυτών; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτών των ιςτών (4μ) 

 

β) Τι είναι οι αρκρώςεισ; Όλα τα είδθ αρκρώςεων επιτρζπουν μεγάλθ κινθτικότθτα; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (6μ) 

 

γ) Ένα τμιμα που αποτελεί τισ αρκρώςεισ οι οποίεσ επιτρζπουν μεγάλθ κινθτικότθτα, 

κακορίηει τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ. Ποιο είναι το τμιμα αυτό;  Από τι είδοσ ιςτοφ 

αποτελείται; (2μ) 

 

 
ΙΙ. Τα δφο φφλα διακρίνονται και ωσ προσ το είδοσ των αναπαραγωγικϊν αδζνων που ζχουν, 

αλλά και από ζναν αρικμό χαρακτθριςτικϊν που ονομάηονται δευτερεφοντα 

χαρακτθριςτικά του φφλου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιο είδοσ αναπαραγωγικών αδζνων υπάρχει ςε κάκε φφλο; (2μ) 

β) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από τουσ αδζνεσ του α. ερωτιματοσ  (3μ) 

γ) Ποια είναι τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτισ γυναίκεσ. Ποφ, κυρίωσ, 

οφείλονται; (3μ) 

δ) Ποια είναι τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου ςτουσ άνδρεσ; Ποφ οφείλονται; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Οι πρϊτεσ επιτυχθμζνεσ μεταγγίςεισ αίματοσ ζγιναν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1800, ενϊ οι 

επιςτιμονεσ ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο διατθρείται και αποκθκεφεται ςτισ αρχζσ 

του 20ου αιϊνα. Σιμερα οι τράπεηεσ αίματοσ αποτελοφν μζροσ των ςυςτθμάτων υγείασ των 

περιςςότερων χωρϊν και θ φπαρξι τουσ επιτρζπει ςτουσ γιατροφσ να ςϊηουν ηωζσ που 

αλλιϊσ κα χάνονταν. Εξθγιςτε ςυνοπτικά:  

 

I. Το λόγο για τον οποίο θ δωρεά αίματοσ δεν αποδυναμώνει τθν ικανότθτα ενόσ υγιοφσ 

ατόμου, να δεςμεφει και να χορθγεί οξυγόνο ςτουσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ του. 

 

II. Τουσ κινδφνουσ που μποροφν να προκαλζςουν ςτουσ δζκτεσ αίματοσ μεταγγίςεισ κατά 

τισ οποίεσ δεν ζγιναν οι απαραίτθτοι ζλεγχοι ςτο αίμα. (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στο αναπαραγωγικό ςφςτημα του άνδρα παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και οι αντρικζσ 

ορμόνεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα;  (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα του ερωτιματοσ α. παράγει τα ςπερματοηωάρια; Να ονομάςετε μία 

ορμόνθ που παράγεται από το τμιμα αυτό; (2μ) 

γ)  Τα ςπερματοηωάρια, αφοφ παραχκοφν, αποκθκεφονται και ωριμάηουν ςε μια κακοριςμζνθ 

δομι. Πώσ ονομάηεται θ δομι αυτι, ποφ βρίςκεται, τι μορφι ζχει; (3μ) 

δ) Πότε αρχίηει θ παραγωγι ςπερματοηωαρίων; Ποια είναι θ ιδανικι κερμοκραςία για τθν 

παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι αδζνεσ αποτελοφν όργανα του ανθρώπινου οργανιςμοφ που είναι ικανά να παράγουν 

και να εκκρίνουν ουςίεσ. 

α) Ποφ μποροφν να απελευκερώνονται οι ουςίεσ που παράγονται από τουσ αδζνεσ; (4μ) 

β) Για ποιο λόγο το πάγκρεασ χαρακτθρίηεται μεικτόσ αδζνασ;  Ποιζσ ουςίεσ παράγει; Από 

αυτζσ ποιεσ ανικουν ςτισ ορμόνεσ; (6μ). 

γ) Πώσ ονομάηονται οι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο; Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν; Τι 

ιςχφει αναφορικά με τον αρικμό των κυττάρων που τουσ αποτελοφν;  (3μ)  

 

 

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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθν εκτζλεςθ των κινιςεων εκτόσ από τον οςτίτθ ιςτό και το μυϊκό ιςτό που ςυνιςτοφν 

αντίςτοιχα τα οςτά και τουσ μυσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο νευρικόσ ιςτόσ αλλά και ο 

ςυνδετικόσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι θ ςυμβολι του νευρικοφ ιςτοφ ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (2μ) 

β) Ποια τμιματα των αρκρώςεων είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό, ποια θ ςθμαςία 

των τμθμάτων αυτών; (6μ) 

γ) Να αναφζρετε τα τμιματα του μυόσ που είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό (4μ) 

 

 

ΙΙ. Το ζνα από τα 3 τμιματα που αποτελοφν τον εγκζφαλο είναι θ παρεγκεφαλίδα. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τα δφο τμιματα που τθν αποτελοφν, πώσ θ δομι που τα ςυνδζει; (3μ) 

β) Ποια είναι θ κατανομι τθσ φαιάσ και τθσ λευκισ ουςίασ ςτθν παρεγκεφαλίδα; (3μ) 

γ) Ποιεσ λειτουργίεσ ελζγχει; (3μ) 

δ) Από ποια τμιματα του ςώματόσ μασ δζχεται νευρικζσ ώςεισ και μζςω ποιασ οδοφ, ώςτε να 

είναι ικανι να ελζγχει τισ λειτουργίεσ του γ. ερωτιματοσ; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

To ωάριο  είναι περιςςότερο από 4.000 φορζσ μεγαλφτερο από το ςπερματοηωάριο κακϊσ 

ζχει ςυςςωρεφςει μεγάλθ ποςότθτα κρεπτικϊν ουςιϊν. Αντικζτωσ το μικρότερο 

ςπερματοηωάριο φζρει μαςτιγιοουρά και πολυάρικμα μιτοχόνδρια. Να γράψετε ζνα μικρό 

κείμενο ςτο οποίο:  

 

I. Να περιγράφετε τθ διαδρομι που ακολουκεί το ςπερματοηωάριο ςτο αναπαραγωγικό 

ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, από τθ ςτιγμι κατά τθν οποία κα απελευκερωκεί από τον 

άνδρα, μζχρι να ςυναντιςει το ωάριο. 

II. Να εξθγείτε πώσ οι διαφορζσ των δφο γαμετών που αναφζρκθκαν ςτθν εκφώνθςθ 

διευκολφνουν τθν «ςυνάντθςθ» τουσ, ώςτε να γίνει θ γονιμοποίθςθ, κακώσ και τθ 

δυνατότθτα τθσ ανάπτυξθσ από το ηυγωτό ενόσ υγιοφσ εμβρφου. (12+13μ) 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 302 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ωσ ςφςτθμα οργάνων κεωροφμε ζνα ςφνολο από όργανα που ςυνεργάηονται για τθν 

πραγματοποίθςθ μιασ λειτουργίασ. 

 

α)  Να ονομάςετε τα ςυςτιματα οργάνων που υπάρχουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό (4μ) 

β)  Ποιο ςφςτθμα οργάνων είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά οξυγόνου και κρεπτικϊν ουςιϊν, 

ποιο για τθν ςτιριξθ και τθν προςταςία του οργανιςμοφ; (4μ) 

γ)  Σε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατό δφο διαφορετικά ςυςτιματα να ςυνεργάηονται για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ίδιασ λειτουργίασ. Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα τζτοιασ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ δφο διαφορετικϊν ςυςτθμάτων. (4μ) 

 

ΙΙ. Στθν καταςκευι του μυϊκοφ ςυςτιματοσ μετζχουν αυτοτελι όργανα που  υπακοφουν ςτθ 

κζλθςι μασ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Τι μορφι ζχουν τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ ςτα όργανα αυτά; (2μ) 

 

β)  Σε ποια είδθ διακρίνονται τα όργανα αυτά ανάλογα με τθ μορφολογία τουσ; Να 

παρακζςετε δφο ςχετικά παραδείγματα. (5μ) 

 

γ)  Ένα από τα  αυτοτελι όργανα που αναφζρονται ςτθν εκφϊνθςθ είναι ο τρικζφαλοσ 

βραχιόνιοσ. Σε ποια τμιματα του μυόσ αυτοφ υπάρχουν τζνοντεσ. Από τι είδοσ ιςτοφ είναι 

καταςκευαςμζνοι οι τζνοντεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςοβαρζσ αποκλίςεισ από το φυςιολογικό αρικμό χρωμοςωμάτων 

οδθγοφν ςε μθ βιϊςιμα ζμβρυα να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

I. Πόςα χρωμοςϊματα ζχουν το φυςιολογικό ςπερματοηωάριο και το φυςιολογικό ωάριο; 

Ποιο είναι το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ χάρθ ςτο οποίο οι δφο γαμζτεσ απζκτθςαν 

αυτόν τον αρικμό χρωμοςωμάτων; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα που υφίςτανται αυτό 

το είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ ϊςτε να προκφψει, αντίςτοιχα,  το ωάριο και το  

ςπερματοηωάριο; 

II. Τι κα μποροφςε να ςυμβεί αν ζνα ςπερματοηωάριο με δφο κεφαλζσ (και ςυνεπϊσ δφο 

πυρινεσ), ςε μια ςπάνια περίπτωςθ, γονιμοποιοφςε ζνα φυςιολογικό ωάριο; (12+13μ) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ερειςτικό ςφςτημα παρά το ότι φαινομενικά αποτελείται από «ξερά» και αδρανή 

όργανα, είναι πολφ δραςτήριο και ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

α) Πϊσ ονομάηονται τα όργανα που το αποτελοφν; Από ποιο κφριο είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; 

(2μ) 

 

β) Πϊσ ονομάηονται οι δομζσ που ςυνδζουν τα οςτά με τουσ ςκελετικοφσ μυσ μασ, ϊςτε να 

πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα των οςτϊν ςτο οποίο οφείλουμε τθν παραγωγι των κυττάρων του 

αίματόσ μασ; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει; Πότε αρχίηει ςτθ ηωι του ανκρϊπου θ παραγωγι 

ερυκροκυττάρων από αυτό; (6μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των παραγόντων που μποροφν να προκαλζςουν προβλήματα ςτην υγεία του 

εμβρφου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ  και οι ακτινοβολίεσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Πϊσ καταφζρνουν οι ιοί να προςβάλουν το ζμβρυο; Ποιεσ μπορεί να είναι οι ςυνζπειεσ 

ςτθν υγεία του εμβρφου αν θ ζγκυοσ μολυνκεί από τον ιό τθσ ερυκράσ; Σε ποιό ςτάδιο τθσ 

εγκυμοςφνθσ ζνα τζτοιο ενδεχόμενο είναι πικανότερο; (6μ) 

β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεφγει θ ζγκυοσ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ ακτινογραφίεσ; 

(3μ) 

γ) Κατά το παρελκόν θ χριςθ ενόσ ιπιου θρεμιςτικοφ από εγκφουσ, προκάλεςε ςοβαρά 

προβλιματα ςτο παιδί που γεννικθκε. Ποιο ιταν το θρεμιςτικό αυτό; Ποια τα προβλιματα 

που δθμιοφργθςε; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

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

ςκελετό ενόσ υδρόβιου ςπονδυλωτοφ, όπωσ ζνα ψάρι, θα παρατηρήςετε 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 
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ςκελετό με περιςςότερο χονδρά οςτά, από τον ςκελετό των υδρόβιων ςπονδυλωτϊν. 

(12+13μ) 

 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 305 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



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 
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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) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνα από τα τμήματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτήματοσ του άνδρα είναι η εκφορητική 

οδόσ του ςπζρματοσ η οποία ξεκινά από την επιδιδυμίδα και καταλήγει ςτη βάλανο. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του εκφορθτικοφ πόρου που ςυνδζεται με τθν επιδιδυμίδα; Με 

ποιο άλλο τμιμα του εκφορθτικοφ πόρου ςυνδζεται το τμιμα που αναφζρατε ςτο 

προθγοφμενο ερώτθμα; (4μ) 

β) Από τι αποτελείται το ςπζρμα; Ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα 

ζχουν ςυμβάλει ςτθν παραγωγι του; (5μ) 

γ) Όταν ο άνδρασ ζρχεται ςε οργαςμό το ςπζρμα ωκείται ζξω από το πζοσ του. Πώσ ςυμβαίνει 

αυτό; (3μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των ορμονϊν που παράγει το πάγκρεάσ μασ περιλαμβάνεται και η πρωτεΐνη 

ινςουλίνη. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α)  Πώσ ονομάηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που είναι υπεφκυνθ για τθν παραγωγι τθσ 

ινςουλίνθσ; Ποια είναι θ λειτουργία αυτισ τθσ ορμόνθσ; (4μ) 

 

β) Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ορμονών ανικει θ ινςουλίνθ, αναφορικά με τον τρόπο δράςθσ 

τθσ; (3μ) 

 

γ) Οι ορμόνεσ που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία με τθν ινςουλίνθ μπαίνουν ι όχι ςτο 

εςωτερικό των κυττάρων; Ποια είναι θ ςυνζπεια τθσ δράςθσ των ορμονών αυτισ τθσ 

κατθγορίασ ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το ανθρϊπινο ςϊμα, όπωσ και το ςϊμα κάθε πολυκφτταρου οργανιςμοφ αποτελείται από 

πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων, ιςτϊν, οργάνων και ςυςτημάτων και όχι μόνο από ζνα 

είδοσ κυττάρου, ιςτοφ κ.ο.κ. Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο: 

 

I. Να δίνετε 4 παραδείγματα τθσ ποικιλομορφίασ των κυττάρων που ζχει το ανκρώπινο 

ςώμα και 

II. Να αναπτφςςετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτι θ εκπλθκτικι ποικιλία δομών δεν 

αποτελεί ςπατάλθ, αλλά αντικζτωσ αναγκαιότθτα για τθ διεκπεραίωςθ των 

λειτουργιών του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (12+13μ) 

27/05/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Page 308 of 309

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

A



II. Να αναπτφςςετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτι θ εκπλθκτικι ποικιλία δομών δεν 

αποτελεί ςπατάλθ, αλλά αντικζτωσ αναγκαιότθτα για τθ διεκπεραίωςθ των 

λειτουργιών του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (12+13μ) 
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