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
εναρμονιςμζνα; Από τι αποτελείται; (2μ)

τα δφο θμιςφαίρια ώςτε να λειτουργοφν

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.

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)

