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ΘΕΜΑ 1                            

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 4) 

a. Στα ψάρια η γονιµοποίηση γίνεται έξω από το σώµα τους και γενούν αυγά.  (      ) 

b. Με την αναπαραγωγή οι οργανισµοί δηµιουργούν γαµέτες. (      ) 

c. Το πρώτο κύτταρο του ανθρώπινου οργανισµού ονοµάζεται ζωοτόκο. (       )  

d. Η αναπαραγωγή των οργανισµών που γίνεται µε το ζευγάρωµα των οργανισµών ονοµάζεται 

αµφιγονία.  (      ) 
 

ΘΕΜΑ 2  

Α.  Να συµπληρωθούν τα κενά Α, Β, Γ, ∆, Ε 

και Ζ µε τις κατάλληλές λέξεις στη 

δίπλα εικόνα. (Μονάδες 2) 

Β.  Να περιγράψετε πως σχηµατίζεται το 

σπερµατικό υγρό (ή σπέρµα).      
(Μονάδες 2) 

 

 

 

 

 
    

ΘΕΜΑ 3 

- Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που 

αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι 

τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ. Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει. (Μονάδες 4)  
 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Α. ……… Ζυγωτό  1. Εκσπερµάτωση κατά τη διάρκεια του ύπνου  

Β. ……… Ωορρηξία 2. Συνένωση αρσενικού και θηλυκού γαµέτη   

Γ. ……… Ονείρωξη  3. Το τοίχωµα της µήτρας  

∆. ……… Ενδοµήτριο  4. Η απελευθέρωση του ωαρίου στη σάλπιγγα  

  5. Το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισµού  

 

 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Που παράγονται τα ωάρια στη γυναίκα; Που θα συναντήσει το σπερµατοζωάριο το ωάριο για να το 

γονιµοποιήσει; (Μονάδες 3) 
 

2. Με ποιο τρόπο το έµβρυο που βρίσκεται µέσα στο αµνιακό υγρό παίρνει θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο 

από την µητέρα του; (Μονάδες 3)  
 

3. Κάποια ζώα χαρακτηρίζονται Γονοχωριστικά. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο χαρακτηρίζονται µε αυτό 

τον τρόπο. ∆ώστε ένα παράδειγµα τέτοιου ζώου. (Μονάδες 2)  
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