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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
 
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. Τα τοιχώµατα των κόλπων είναι παχύτερα από αυτά των κοιλιών. 
β. Οι ουσίες που εισάγονται στον οργανισµό για να προκληθεί ανοσία λέγονται εµβόλια. 
γ.	Δεξιά του στοµάχου βρίσκεται το συκώτι. 
δ. Νερό χάνεται µόνο από την άδηλο αναπνοή. 
ε. Η αντιδιουρητική όρµονη καθιστά διαβατά στο νερό τα νεφρά. 
                                                                                                                            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. Γαστρικό οξύ α. ενεργοποίηση πεψινογόνου 
2. Παγκρεατική αµυλάση β. ήπαρ 
3. Συστολή µυών γ. ακτίνη, µυοσίνη 
4. Αποθήκευση λίπους δ. διάσπαση πολυσακχαριτών 
5.Χηµικές αντιδράσεις βιοσύνθεσης 
µορίων 

ε. αναβολισµός 

                                 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Τι είναι η παθητική ανοσία; 

                                                                                                                         Μονάδες 10 
 

Β2. Σε τι χρησιµεύει το ουροποιητικό σύστηµα; Από ποιες µοίρες αποτελείται; Ποια 
όργανα αναγνωρίζουµε σε κάθε µοίρα; 

                                                                                                                        Μονάδες 10 
 

Β3. Από ποια µέρη αποτελείται η έσω µύτη; Σε τι χρησιµεύει ο βλεννογόνος της µύτης; 
                                                                                                                        Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Από τι αποτελείται η κυψελιδοτριχοειδική µεµβράνη; Τι συµβαίνει πάνω σε αυτή; 

                                                                                                                 Μονάδες 6 
 

Γ2. Ποιοι είναι οι κλάδοι της κοιλιακής αορτής; 
                                                                                                                            Μονάδες 6 

 
Γ3. Από ποια όργανα αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστηµα της γυναίκας;                             

Μονάδες 6 
 

Γ4. Τι είναι η γονιµοποίηση; Που συντελείται; Τι είναι το ζυγωτό; Μπορεί να γίνει 
γονιµοποίηση η επαφή έχει προηγηθεί 48 ώρες της ωοθυλακιορρηξίας; 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ Δ 
                                                                 
Δ1. Ο θύµος αδένας συµµετέχει στο ανοσολογικό σύστηµα του οργανισµού. 
Α) Γέννηση ατόµου µε συγγενή απλασία του θύµου αδένα µπορεί να οδηγήσει στο 
θάνατο. Να εξηγήσετε γιατί. 
Β) Ποια κύτταρα έχουν περάσει από το θύµο αδένα σε προγενέστερα στάδια της 
ωρίµανσης τους; Για ποιο είδος ανοσίας είναι υπεύθυνα; 

Μονάδες 8 
(Θέµα Δ, Πανελλήνιες εξετάσεις 2018, Ανατοµία- Φυσιολογία ΙΙ) 

 
Δ2. Ποιες είναι οι διαφορές πρωτογενούς και δευτερογενούς απάντησης; 

Μονάδες 6 
 
Δ3. Από τι αποτελείται η χολή; Πού αποθηκεύεται;  

Μονάδες 5  
Δ4. Πού πραγµατοποιείται η πέψη των υδατανθράκων και µε 
ποιους τρόπους σε κάθε σηµείο;         

Μονάδες 6                                     
 

	


