
ΘΕΜΑ 2
Ο
 

Α. Η καρδιά μας, η μυώδης αντλία που πάλλεται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της  ζωής μας, είναι υπεύθυνη  

    για τη μεταφορά του οξυγονωμένου αίματος από τους πνεύμονες στους ιστούς και, αντίστροφα, για τη  

    μεταφορά του πλούσιου σε διοξείδιο του άνθρακα αίματος από τους ιστούς στους πνεύμονες.  

    Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:    

   α. Σε ποιους από τους χώρους της καρδιάς μας το αίμα εισέρχεται σε αυτήν, από ποιους χώρους της εξέρχεται  

       από αυτήν;                                                                                                                                              μονάδες 4 

   β. Ποιοι από τους χώρους της καρδιάς στέλνουν, με τη συστολή τους, το αίμα στους άλλους;               μονάδες 2 

   γ. Πώς ονομάζονται οι αρτηρίες στις οποίες διοχετεύεται το αίμα από την καρδιά μας;                          μονάδες 3 

   δ. Σε ποιους από τους χώρους της καρδιάς μας κυκλοφορεί οξυγονωμένο αίμα και σε ποιους κυκλοφορεί αίμα  

       πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα;                                                                                                       μονάδες 4 

 

Β. Μεταξύ των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών περιλαμβάνεται η συμπεριφορά.  

     Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

     α. Τι ονομάζουμε συμπεριφορά; Από ποιους παράγοντες διαμορφώνεται;                                          μονάδες 4 

     β. Να ονομάσετε τα διαφορετικά είδη στα οποία διακρίνεται, συνήθως, η συμπεριφορά.                   μονάδες 2 

     γ. Ποιο είδος συμπεριφοράς αποτελούν τα αντανακλαστικά και οι εκφράσεις του προσώπου;  

        Από τι καθορίζεται αυτό το είδος συμπεριφοράς;                                                                              μονάδες 3 

    δ. Ποιο είδος συμπεριφοράς αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση;  

       Πού βοηθά αυτό το είδος συμπεριφοράς;                                                                                            μονάδες 3 

 

 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 

 

Α. Στη διπλανή εικόνα βλέπουμε ένα νευρικό κύτταρο συνδεδεμένο  

     με μια νευρική ίνα. 

     1. Να ονομάσετε τα 1, 2, 3, 4 και 5                          μονάδες 5   

     2. Ποια είδη νευρικών κυττάρων (νευρώνων) διακρίνουμε  

         με βάση τη λειτουργία τους;                                 μονάδες 3 

     3. Ποιοι από τους παραπάνω νευρώνες βρίσκονται  

         αποκλειστικά στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό  

         και ποιος ο ρόλος τους;                                         μονάδες 5 

 

 

Β. Η Μαρία και ο Νίκος είναι δίδυμα αδέλφια. 

    1. Η Μαρία και ο Νίκος σε ποια κατηγορία διδύμων ανήκουν;         μονάδες 1 

    2. Να εξηγήσετε πως δημιουργούνται δίδυμα.                                   μονάδες 8 

    3. Γιατί σήμερα, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, παρατηρούνται          

       περισσότερες περιπτώσεις πολλαπλών κυήσεων;                           μονάδες 3 

 

 

 

 


