ΘΕΜΑ Β
Ι. Το κυκλοφορικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά
των κρεπτικών ουςιών ςτουσ ιςτοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι τα 3 τμιματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό ςφςτθμα;
(3μ)
β) Ποιο είναι το κφριο όργανο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; Ποφ βρίςκεται, τι
ςχιμα ζχει; Ποιο είναι το κφριο είδοσ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται το όργανο
αυτό; (6μ)
γ) Ποια αζρια ουςία μεταφζρει το κυκλοφορικό ςφςτθμα από τουσ ιςτοφσ ςτουσ
πνεφμονεσ; Ποια αζρια ουςία μεταφζρει το κυκλοφορικό ςφςτθμα από τουσ
πνεφμονεσ ςτουσ ιςτοφσ; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα που μεταφζρουν τθν
ςυγκεκριμζνθ αζρια ουςία από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ ιςτοφσ; (3μ)
ΙΙ. Το εξωτερικό αυτί είναι ζνα από τα τρία τμιματα του αυτιοφ μασ.
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

Να

α) Ποια είναι τα επιμζρουσ τμιματα από τα οποία αποτελείται; Σε ποιο από αυτά
υπάρχει χόνδρινοσ ιςτόσ, ςε ποιο κυψελίδα; (4μ)
β) Ποια είναι θ ςθμαςία του χόνδρινου τμιματοσ του εξωτερικοφ αυτιοφ μασ για
τθν αίςκθςθ τθσ ακοισ μασ; Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ κυψελίδασ; (4μ)
γ) Ανάμεςα ςτο εξωτερικό αυτί και ςτο μζςο αυτί υπάρχει ζνασ υμζνασ. Πϊσ
ονομάηεται ο υμζνασ αυτόσ; Πϊσ μεταβιβάηονται οι παλμικζσ κινιςεισ που κάνει
ςτθν ωοειδι μεμβράνθ; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν υποχρεωκεί
να εφοδιάηουν τα αυτοκίνθτά τουσ με τα γνωςτά προςκζφαλα που υπάρχουν ςτο
κάκιςμα του οδθγοφ και των επιβατών. Η γενικευμζνθ χριςθ τουσ, ζκτοτε, ζχει
περιορίςει μοιραίουσ για τθν ηωι των επιβατών, τραυματιςμοφσ ςτθν αυχενικι
περιοχι του νωτιαίου μυελοφ, αλλά και ςτο τμιμα του εγκεφάλου που
«ςυνορεφει» άμεςα με αυτιν.
I.

Ποιο είναι το τμιμα του εγκεφάλου που «ςυνορεφει» με τθν αυχενικι περιοχι
του νωτιαίου μυελοφ; Ποιασ ανατομικισ περιοχισ του εγκεφάλου το τμιμα
αυτό αποτελεί μζροσ;

II.

Για ποιο λόγο οι τραυματιςμοί ςτο τμιμα αυτό του εγκεφάλου, ςυνικωσ,
αποβαίνουν μοιραίοι για τον άνκρωπο; (12+13μ)

