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.
ii.

Να δίνετε 4 παραδείγματα τθσ ποικιλομορφίασ των κυττάρων που ζχει το ανκρώπινο
ςώμα και
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)

