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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ	ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ	Γ	ΕΠΑΛ	
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…		
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασµένη. 

α. Το τοίχωµα των κοιλιών είναι παχύτερο από αυτό των κόλπων. 

β. Το διάφραγµα µεταξύ των κόλπων λέγεται µεσοκοιλιακό.  

γ. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια ανήκουν στα έµµορφα συστατικά του αίµατος. 

δ. Όλες οι φλέβες µεταφέρουν µη οξυγονωµένο αίµα. 

ε. Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί µε τον αριστερό κόλπο της καρδιάς.  

                                                                                                                                              Μονάδες 15 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα το γράµµα 
α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Δέρµα α. Χυµική ανοσία 
2. Αρτηρία β. Καταλήγει στην καρδιά 
3. Φλέβα γ. Ειδική ανοσία 
4. Β-λεµφοκύτταρα δ. Κυτταρική ανοσία 
5. Τ-λεµφοκύτταρα ε. Ξεκινά από την καρδιά 
 στ. Φυσική ανοσία 

                                                                                                                                             Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είδους αίµα µεταφέρει η πνευµονική αρτηρία; Μεταξύ ποιών οργάνων;  

                                                                                                                                              Μονάδες 9 

Β2. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τους τρεις κλάδους, οι οποίοι εκφύονται από το αορτικό τόξο της 
αορτής.  

                                                                                                                                              Μονάδες 9 

Β3.  Σε τι χρησιµεύει το αίµα; 

                                                                                                                                              Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τι είναι η φυσική ανοσία; Να αναφέρετε ονοµαστικά 3 µηχανισµούς φυσικής ανοσίας. Σε ποιο 
τύπο ανοσίας ανήκει η κυτταρική ανοσία; Ποια κύτταρα είναι υπεύθυνα για αυτήν; 

                                                                                                                                         Μονάδες 10          

Γ2. Ποιες φλέβες σχηµατίζουν την πυλαία φλέβα; 

                                                                                                                                         Μονάδες 7 

Γ3. Αναφέρετε τους κλάδους της κοιλιακής αορτής, καθώς και τα όργανα που αιµατώνουν. 

                                                                                                                                          Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να περιγράψετε 2 διαφορές (της επιλογής σας) µεταξύ του τοιχώµατος των αρτηριών και  του 
τοιχώµατος των φλεβών. 

                                                                                                                                         Μονάδες 10 

Δ2. Να περιγράψετε το έργο της καρδιάς. Εξηγήστε την αναγκαιότητα που εξυπηρετείται από το 
πάχος των κοιλιών συγκριτικά µε αυτό των κόλπων της καρδιάς. 

                                                                                                                                         Μονάδες 10 

Δ3. Πεντάχρονο παιδί καθώς έπαιζε στον κήπο, πάτησε µια σκουριασµένη πέτρα. Οι γιατροί του 
συνέστησαν αντιτετανικό όρο. Τι είδους ανοσία θέλουν να επιτύχουν; Ποια είδη ορού γνωρίζετε και 
ποια η διαφορά µεταξύ τους; 

Μονάδες 5 

 

 

                                                                                                                                           

	


