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ΘΕΜΑ 1                            

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 2) 

a. Η αναπαραγωγή που γίνεται χωρίς το ζευγάρωµα των οργανισµών ονοµάζεται αµφιγονία. (      ) 

b. Γονιµοποίηση ονοµάζεται η διαδικασία συνένωσης των διαφορετικών γαµετών που παράγουν 

άτοµα διαφορετικού φύλου. (      ) 

c. Το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισµού που δηµιουργείται ονοµάζεται γαµέτης. (       )  

d. Μια από τις διαφορές που έχει το ωάριο από το σπερµατοζωάριο είναι ότι το ωάριο είναι πολύ 

µικρότερο από το σπερµατοζωάριο.  (      ) 
 

ΘΕΜΑ 2  

Α.  Να συµπληρωθούν τα κενά µε 

τις κατάλληλές λέξεις στη 

δίπλα εικόνα. (Μονάδες 2) 

Β. Τι είναι η επικονίαση; Nα 

αναφέρεται µε ποιους τρόπους 

πραγµατοποιείται. (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. ……… Τοκετός   1. Κυκλοφορικό σύστηµα µητέρας   

Β. ……… Ζυγωτό  2. Αµνιακό υγρό 

Γ. ……… Σάλπιγγα  3. Εµφυτεύεται στη µήτρα  

∆. ……… Οµφάλιος λώρος  4. Έξοδος από τη µήτρα   

  5. Εκεί συναντά το ωάριο το σπερµατοζωάριο  

 

 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι είναι η έµµηνη ρήση ή περίοδος; (Μονάδες 2) 

 

2. Τι είναι οι γαµέτες και πόσα είδη υπάρχουν στον άνθρωπο;(Μονάδες 3) 
 

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

από την µητέρα του; (Μονάδες 3)  
 

4. Να περιγράψετε τη δηµιουργία του φυτικού εµβρύου από τι στιγµή που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η 

επικονίαση.  (Μονάδες 2)  
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