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ΘΔΜΑ Α 

 

Α1.  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

α. Η εζσηεξηθή ζηηβάδα ησλ κεγάισλ αξηεξηώλ ησλ θάησ άθξσλ αλαδηπιώλεηαη θαη ζρεκαηίδεη 

βαιβίδεο. 

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

θπςειίδσλ θαη αίκαηνο. 

γ. Οη λεθξηθνί θάιπθεο θαη ε λεθξηθή πύεινο απνηεινύλ ηελ αξρή ηεο απνρεηεπηηθήο κνίξαο ηνπ 

νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

δ. Η παξαγσγηθή θάζε ηνπ σνζπιαθηθνύ θύθινπ ξπζκίδεηαη από ηα νηζηξνγόλα. 

ε. Τα πιαζκαηνθύηηαξα παξάγνπλ αληηζώκαηα ή αλνζνζθαηξίλεο. 

                              (Μονάδες  15) 

 

 

Α2.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5 από ηε ζηήιε Α θαη, δίπια, έλα από ηα 

γξάκκαηα α, β, γ, δ, ε, ζη ηεο ζηήιεο Β, πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. Σεκεηώλεηαη όηη έλα 

γξάκκα από ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη. 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Καξδηαθό ζηόκην α. Οπξνδόρνο θύζηε 

2. Μεηξηαίν ζηόκην β. Καξδηά 

3. Κνιπνθνηιηαθό ζηόκην γ. Βάιαλνο πένπο  

4. Έμσ ζηόκην κήηξαο δ. Σάιπηγγα 

5. Έζσ ζηόκην νπξήζξαο ε. Κόιπνο 

 ζη. Σηνκάρη 

 

                           (Μονάδες  10) 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β1. α. Τη νλνκάδεηαη ππεξάλνζνο νξόο; (κνλ. 6) 

β. Τη είδνπο αλνζία ζα απνθηήζεη έλα άηνκν κεηά ηε ρνξήγεζε ππεξάλνζνπ νξνύ (κνλ. 2) θαη πόηε 

ζα ελεξγνπνηεζεί ε αλνζία απηή (κνλ. 2);   

(Μονάδες 10) 

 

 

Β2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο ηξεηο (3) κνίξεο ηνπ θάξπγγα θαη ηηο ηέζζεξηο (4) ηνπ νηζνθάγνπ.

         

(Μονάδες 7) 

 

 

Β3. Να αλαθέξεηε πνην είλαη ην κήθνο ηεο αλδξηθήο νπξήζξαο (κνλ. 1), από πνηεο κνίξεο απνηειείηαη 

(κνλ. 3) θαη πνηα ζπζηήκαηα εμππεξεηεί (κνλ. 4). 

(Μονάδες 8) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τη ζρήκα έρεη ε νπξνδόρνο θύζηε όηαλ είλαη: 

α) άδεηα (κνλ. 1) 

β) γεκάηε (κνλ. 1) 

Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ζηε γπλαίθα (κνλ. 2) θαη πνηα ζηνλ άλδξα (κνλ. 2). Σε πνηα κέξε, νλνκαζηηθά, 

δηαθξίλεηαη (κνλ. 3). 

(Μονάδες 9) 

 

 

Γ2. Από πνύ μεθηλά ην παρύ έληεξν (κνλ. 2), κέρξη πνύ θηάλεη (κνλ. 2) θαη ηη κήθνο έρεη (κνλ. 1). Να 

αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηα ηξία (3) κέξε ζηα νπνία ρσξίδεηαη ην παρύ έληεξν (κνλ. 6).   

(Μονάδες 11) 

 

 

Γ3. Πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπιήλα; 

(Μονάδες 5) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Ο ζύκνο αδέλαο ζπκκεηέρεη ζην αλνζνινγηθό ζύζηεκα ηνπ νξγαληζκνύ. 

α. Γέλλεζε αηόκνπ κε ζπγγελή απιαζία ηνπ ζύκνπ αδέλα κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην. Να 

εμεγήζεηε γηαηί. (κνλ. 4) 

β. Πνηα θύηηαξα έρνπλ πεξάζεη από ην ζύκν αδέλα ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο σξίκαλζήο ηνπο 

(κνλ. 2) θαη γηα πνην είδνο αλνζίαο είλαη ππεύζπλα ηα θύηηαξα απηά (κνλ. 2); 

(Μονάδες 8) 

 

 

Γ2. Μηα γπλαίθα ηξηάληα (30) εηώλ κε νκάδα αίκαηνο Α Rhesus αξλεηηθό (Rh-), θπζηνινγηθά δελ 

έρεη αληη- Rh ζπγθνιιεηίλεο ζηνλ νξό ηνπ αίκαηόο ηεο. Απηέο δεκηνπξγνύληαη κόλν αλ 

επαηζζεηνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ζηνλ νξγαληζκό ηεο Rh ζεηηθώλ εξπζξώλ. Να αλαθέξεηε ζε πνηεο 

πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ζπκβεί απηό. 

(Μονάδες 10) 

 

 

Γ3. Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (κνλ. 3) θαη από πνηα κέξε θαη όξγαλα 

απνηειείηαη; (κνλ. 4) 

(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  .  


