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

II.

μεταφζρει το κφτταρο αυτό από τθν καρδιά ςτθν περιφζρεια του ςώματοσ, το όνομα
των αγγείων από τα οποία το οξυγόνο μεταπθδά ςτουσ ιςτοφσ.
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)

