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Μάθημα:

Βηνινγία Α Λπθείνπ

Ύλη:
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Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος:

Όιγα Ραζνύιε

Αξιολόγηζη :

………………………………………………………………

ΘΔΜΑ Α
Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμίαρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α
1
έυρ Α5 και, δίπλα, ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπύνει ζυζηά
ηην ημιηελή ππόηαζη (Μονάδερ 25).
Α1. Οη ηέλνληεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ζθειεηηθνύο κπο κε ηα νζηά απνηεινύληαη:
1. Μπηθό ηζηό
2. Χόλδξηλν ηζηό
3. Επηζειηαθό ηζηό
4. πλδεηηθό ηζηό
Α2. Ο ζπλδεηηθόο ηζηόο δηαθξίλεηαη ζε:
1. Χαιαξό θαη ππθλό
2. Χόλδξηλν θαη νζηίηε
3. Νεπξηθό θαη κπτθό
4. Επηζειηαθό θαη εξεηζηηθό
Α3. Κύηηαξα κνξθνινγηθά όκνηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία απνηεινύλ
1. έλαλ ηζηό.
2. έλα δπγσηό.
3. έλα κηθξόβην.
4. έλα όξγαλν.
Α4. Η θαηαζηξνθή ηνπ αηζνπζαίνπ λεύξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ζηελ αίζζεζε
1. ηεο αθνήο
2. ηεο γεύζεο
3. ηεο όζθξεζεο
4. ηεο ηζνξξνπίαο
Α5. Οη πεπηηδηθέο νξκόλεο:
1. είλαη εμαηξεηηθά κηθξά, ιηπνδηαιπηά κόξηα
2. ζπλδένληαη ζε ππνδνρείο ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο
3. ελεξγνπνηνύλ ππάξρνληα έλδπκα ηνπ θπηηάξνπ
4. ελεξγνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα
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ΘΔΜΑ Β
Να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ (Μονάδερ 25).
Β1. Μεηαμύ ηωλ θπηηάξωλ ηνπ λεπξηθνύ ηζηνύ ππάξρνπλ θαη θύηηαξα πνπ, ελώ δελ παξάγνπλ θαη δελ
κεηαβηβάδνπλ λεπξηθέο ώζεηο, είλαη ωζηόζν απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο.
Να απαληέζεηε ζηηο εξσηήζεηο:
α) Πώο νλνκάδνληαη ηα θύηηαξα απηά;
β) Πνηεο εήλαη νη ιεηηνπξγήεο πνπ επηηεινπ́λ;
γ) Ση ηζρπ́εη αλαθνξηθά κε ην ζρέκα ηνπο θαη ηνλ αξηζκν́ ηνπο, ζε ζρέζε κε ην άιιν εήδνο θπηηάξσλ
πνπ παήξλνπλ κέξνο ζην ζρεκαηηζκν́ ηνπ λεπξηθνπ́ ηζηνύ;
Β2. Η ιεηηνπξγήα ηνπ Νεπξηθνπ́ Σπζηέκαηνο ζα έηαλ αδπ́λαηε, αλ δελ ππέξραλ νη λεπξηθέο νδνή . Να
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο:
α) Ση νλνκάδνπκε λεπξηθέ νδν́; Πώο δηαθξίλνληαη νη λεπξηθέο νδνί αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο;
β) Αλ κηα νδν́ο κεηαβηβάδεη έλα κέλπκα πξνο έλαλ κπ, ζε πνηα θαηεγνξήα αλέθεη; Αλ κηα νδν́ο
κεηαβηβάδεη έλα κήλπκα πνπ πξνέξρεηαη από έλα αηζζεηήξην όξγαλν, ζε πνηα θαηεγνξήα αλέθεη;
γ) Πνηα εήλαη απινπ́ζηεξε λεπξηθέ νδν́ο θαη απν́ ηη απνηειείηαη;
ΘΔΜΑ Γ
Να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ (Μονάδερ 25).
Γ1. Τν εμωηεξηθν́ απηή εήλαη έλα απν́ ηα ηξήα ηκέκαηα ηνπ απηηνπ́ καο. Να απαληέζεηε ζηηο εξσηέζεηο:
α) Πνηα εήλαη ηα επηκέξνπο ηκέκαηα απν́ ηα νπνήα απνηειεήηαη; ε πνην απν́ απηά ππάξρεη ρν́λδξηλνο
ηζηόο, ζε πνην θπςειήδα;
β) Πνηα εήλαη ε ζεκαζήα ηνπ ρν́λδξηλνπ ηκέκαηνο ηνπ εμσηεξηθνπ́ απηηνπ́ καο γηα ηελ αήζζεζε ηεο
αθνήο καο; Πνηα εήλαη ε ζεκαζήα ηεο θπςειήδαο;
γ) Αλάκεζα ζην εμσηεξηθό απηί θαη ζην κέζν απηί ππάξρεη έλαο πκέλαο. Πώο νλνκάδεηαη ν πκέλαο
απηόο; Πώο κεηαβηβάδνληαη νη παικηθέο θηλήζεηο πνπ θάλεη ζηελ σνεηδή κεκβξάλε;
Γ2.
α) Ση νλνκάδεηαη θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε; Πόηε απηή ζπκβαίλεη;
β) Ση νλνκάδεηαη ζύζηεκα νξγάλσλ; Αλαθέξεηαη έλα παξάδεηγκα.
γ) Ση νλνκάδεηαη αλζξώπηλνο νξγαληζκόο;
ΘΔΜΑ Γ
Να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ (Μονάδερ 25).
Τν ζπ́ζηεκα ηωλ ελδνθξηλώλ αδέλωλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνπ́ παξάγεη θαη εθθξήλεη ην́ζν
ζηεξνεηδείο όζν θαη πεπηηδηθέο νξκόλεο.
Γ1.Πεξηγξάςηε, ζπλνπηηθά, ηε γεληθέ ιεηηνπξγήα ηνπ ζπζηέκαηνο ελδνθξηλσ́λ αδέλσλ.
Γ2. Αθνύ πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά, ηνλ ηξν́πν κε ηνλ νπνήν δξνπλ νη ζηεξνεηδεή ο θαη νη πεπηηδηθέο
νξκόλεο, εμεγείζηε πνηα πιενλεθηήκαηα εμαζθαιίδεη ν νξγαλη
ζκόο καο έρνληαο θαη ηηο δύν
θαηεγνξίεο νξκνλώλ θαη ν́ρη κν́λν κηα θαηεγνξήα;

Σχολικό έτος 2014-2015

