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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. Οι σκληρές ουσίες του δοντιού ονοµάζονται πολφός.
β. Τα αντισώµατα παράγονται από τα Β λεµφοκύτταρα.
γ. Εσωτερικά δεν µπορούµε να διακρίνουµε λεπτό από παχύ έντερο.
δ. Το τοίχωµα µιας κοιλίας της καρδιάς είναι λεπτότερο από το τοίχωµα ενός κόλπου.
ε. Ο οισοφάγος έχει σε όλη την έκταση του το ίδιο εύρος.

Μονάδες 15
Α2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον
αριθµό, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1. Πόσα είναι τα νεογιλά δόντια;
Α. 16
Β. 20
Γ. 22
Δ. 36
2. Τα άτοµα της οµάδας αίµατος Α έχουν στον ορό του αίµατος τους:
Α. τη συγκολλητίνη αντί- Α
Β. τη συγκολλητίνη αντί- Β
Γ. και τις δύο συγκολλητίνες αντί- Α και αντί- Β
Δ. καµιά συγκολλητίνη
3. Ο φλεβόκοµβος βρίσκεται:
Α. στη δεξιά κοιλία της καρδιάς
Β. στο δεξιό κόλπο της καρδιάς
Γ. στην αριστερή κοιλία της καρδιάς
Δ. στον αριστερό κόλπο της καρδιάς
4. Μηχανισµός παθητικής ανοσίας είναι:
Α. τα εµβόλια
Β. η παραγωγή αντισωµάτων
Γ. η φαγοκυττάρωση
Δ. η µεταφορά αντισωµάτων από τη µητέρα στο νεογνό, µέσω του µητρικού γάλακτος

Σχ. Έτος: 2019-20

Καινοτόμος Μάθηση

5. Όλες οι αρτηρίες:
Α. καταλήγουν στην καρδιά
Β. µεταφέρουν οξυγονωµένο αίµα
Γ. ξεκινούν από την καρδιά
Δ. µεταφέρουν µη οξυγονωµένο αίµα
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναφέρετε ονοµαστικά πέντε κλάδους της κοιλιακής αορτής.
Μονάδες 5
Β2. 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. Βλέννα
2. Δόντια
3. Οισοφάγος
4. Στοµάχι
5. Στοµατική κοιλότητα

α. βλεννώδη κύτταρα
β. πέψη τροφών
γ. κύρια κύτταρα
δ. µάσηση
ε. µεταφορά τροφής
ζ. υπερώα
Μονάδες 5

Β3. Ποιες ουσίες ονοµάζονται εµβόλια; Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν οι ουσίες αυτές;
Μονάδες 8
Β4. Ποια είναι τα µέρη του λεπτού εντέρου; Να αναφέρετε ονοµαστικά τα τµήµατα στα οποία
χωρίζεται.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να περιγράψετε το µέσο χιτώνα των αρτηριών.
Μονάδες 5
Γ2. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κύτταρα των γαστρικών αδένων. Να σηµειώσετε δίπλα σε κάθε
είδος κυττάρων µία ουσία που παράγεται από αυτά.
Μονάδες 8
Γ3. Από πού ξεκινά το παχύ έντερο; Που φτάνει; Τι µήκος έχει; Να αναφέρεται ονοµαστικά τα τρία
µέρη στα οποία χωρίζεται.
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Μονάδες 6
Γ4. Αναφέρετε τους σιαλογόνους αδένες που βρίσκονται σε ζεύγη. Τι περιέχει το σάλιο;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ένας έφηβος που είχε νοσήσει από ανεµοβλογιά στην παιδική του ηλικία, έρχεται σε επαφή µε
τον ιό της ανεµοβλογιάς, για δεύτερη φορά και δε νοσεί. Τι έπαιξε ρόλο στην απάντηση του
οργανισµού τη δεύτερη φορά; Πως ονοµάζεται η απάντηση και ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση µε
την πρώτη φορά;
Μονάδες 8
Δ2. Αναφέρετε τις κολποκοιλιακές βαλβίδες της καρδιάς καθώς και το που βρίσκεται η καθεµιά. Τι
αποφεύγεται µε την οµαλή λειτουργία των βαλβίδων;
Μονάδες 5
Δ3. Τι είναι η φυσική ανοσία; Ποιους µηχανισµούς της γνωρίζετε; Ποια η διαφορά της µε την
επίκτητη ανοσία;
Μονάδες 6
Δ4. Πώς διακρίνεται εξωτερικά το λεπτό από το παχύ έντερο; Πώς διακρίνεται η νήστιδα από τον
ειλεό;
Μονάδες 6
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