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ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II Γ΄ΕΠΑΛ 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λάζνο (Λ). 

 

α. Οη ζθιεξέο νπζίεο ηνπ δνληηνύ νλνκάδνληαη πνιθόο. 

β. Τν 75% ηνπ βάξνπο ησλ θνπξάλσλ απνηειείηαη από λεξό. 

γ. Ο πλεπκνληθόο αεξηζκόο είλαη ε δηάρπζε ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηαμύ 

θπςειίδσλ θαη αίκαηνο. 

δ. Σην λεθξό, ε θινηώδεο νπζία βξίζθεηαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ε κπειώδεο νπζία ζην θέληξν 

ηνπ. 

ε. Η θσλή παξάγεηαη θαηά ηελ εηζπλνή. 
(Μονάδες 15) 

 

Α2. Να ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

1. Πόζα είλαη ηα λενγηιά δόληηα; 

α. 16 

β. 20 

γ. 22 

δ. 36 

 

2. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ ρόλδξνπο ηνπ ιάξπγγα ζρεκαηίδεη ην «κήιν ηνπ Αδάκ»; 

α. ν ζπξενεηδήο 

β. ν ζθελνεηδήο 

γ. ν θξηθνεηδήο 

δ. ε επηγισηηίδα 

 

3. Πνηα από ηηο παξαθάησ δνκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ απνρεηεπηηθή κνίξα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο; 

α. νπξήζξα 

β. λεθξνί 

γ. νπξνδόρνο θύζηε 

δ. νπξεηήξεο 

 

4. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ ζρεκαηηζκνύο βξίζθεηαη ζην δσδεθαδάθηπιν; 

α. ην έιπηξν ηνπ Bowman 

β. ηα λεζίδηα ηνπ Langerhans 

γ. ην θύκα ηνπ Vater 

δ. ε αγθύιε ηνπ Henle   
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5. Η πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ μεθηλάεη από: 

α. ην ζηόκα 

β. ηνλ νηζνθάγν 

γ. ην ζηνκάρη 

δ. ην ιεπηό έληεξν 
(Μονάδες 10)                

 

          

ΘΔΜΑ B 

 

Β1. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη ζηαινγόλνη αδέλεο (κνλ. 2). Πνηνπο αδέλεο πεξηιακβάλεη ε 

θάζε θαηεγνξία (κνλ. 7) θαη πνηνη από απηνύο είλαη ζε δεύγε (κνλ. 1). 
(Μονάδες 10) 

 

Β2. α. Πνπ βξίζθεηαη θαη ζε πνηα κέξε ρσξίδεηαη ε ρνιεδόρνο θύζηε (κνλ. 6); 

       β. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηεο ρνιήο (κνλ. 4).           

(Μονάδες 10) 

 

Β3. Από πνηεο κνίξεο απνηειείηαη ε αλδξηθή νπξήζξα (κνλ. 3) θαη πνηα ζπζηήκαηα εμππεξεηεί (κνλ. 

2). 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Ο βιελλνγόλνο ηεο κύηεο θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ξηληθήο θνηιόηεηαο θαη ησλ 

παξαξξηληθώλ θόιπσλ. 

α. Σε ηη ρξεζηκεύεη ν βιελλνγόλνο απηόο; (κνλ. 2) 

β. Πνηνη είλαη νη παξαξξηληθνί θόιπνη; (κνλ. 5) 

(Μονάδες 7) 

 

Γ2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ θπηηάξσλ ησλ γαζηξηθώλ αδέλσλ (κνλ. 4). Να 

ζεκεηώζεηε δίπια ζε θάζε είδνο θπηηάξσλ κία νπζία πνπ παξάγεηαη από απηά (κνλ. 4).  

(Μονάδες 8) 

 

Γ3. Από πνπ μεθηλά ην παρύ έληεξν (κνλ. 2) θαη κέρξη πνπ θηάλεη (κνλ. 2); Να αλαθέξεηε 

νλνκαζηηθά ηα ηξία κέξε ζηα νπνία ρσξίδεηαη ην παρύ έληεξν (κνλ. 6).  

(Μονάδες 10) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Καηά ηελ εηζπλνή, ζπρλά, κόξηα ζθόλεο θηλνύληαη πξνο ηνπο πλεύκνλεο. Με πνην ηξόπν, κέζσ 

ηεο ηξαρείαο, ν νξγαληζκόο εκπνδίδεη ηα κόξηα ζθόλεο λα θηάζνπλ ζηνπο πλεύκνλεο; 
(Μονάδες 8) 

 

Γ2. Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ζέζε θαη ε κνξθή ηνπ ζηνκάρνπ (κνλ. 4) θαη πνηνη είλαη νη 

ηξεηο ηύπνη ηνπ (κνλ. 6); 
(Μονάδες 10) 

 

Γ3. Τη νλνκάδεηαη λεθξώλαο θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη; 
(Μονάδες 7) 

 

                                         
 

ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


