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ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
 

 

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. Οη επηπιντθέο απνθύζεηο θαη ηα εθθνιπώκαηα είλαη δύν από ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηνπ παρένο 

εληέξνπ. 

β. Η βηηακίλε D είλαη πδαηνδηαιπηή. 

γ. Τν ήπαξ βξίζθεηαη ζηελ άλσ θνηιία θάησ από ηνλ αξηζηεξό ζόιν ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

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

ε. Η ζθιεξή ππεξώα ηαιαληεύεηαη από ην ξεύκα ηνπ αέξα, πξνθαιώληαο ην γλσζηό καο ξνραιεηό. 

 

          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. 

 

Σηήλη Α Σηήλη Β 

1. Θειέο γιώζζαο α. Χνιή 

2. Ήπαξ β. «Εζσηεξηθή ακπγδαιή» 

3. Τνηρσκαηηθά θύηηαξα γ. Γεπζηηθνί θάιπθεο 

4. Σθσιεθνεηδήο απόθπζε δ. Αδξαλνπνίεζε ρεκηθώλ νπζηώλ 

5. Σπιήλαο ε. Γαζηξηθά νμέα 

 ζη. Δεμακελή αίκαηνο 

 

                               Μονάδες 10 

 

ΘΔΜΑ B 

 

Β1. Να αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηηο κνίξεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ν θάξπγγαο. 

Μονάδες 6 

 

 



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ» 
ΘΕΡΙΝΟ ΚΤΚΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 

 
Θζματα Γ’ ΕΠΑΛ                                                                                                              Νοζμβριος 2019 
 

 

Β2. α. Πνύ βξίζθεηαη θαη ζε πνηα κέξε ρσξίδεηαη ε ρνιεδόρνο θύζηε; (κνλ. 5) 

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

Μονάδες 9 

 

Β3. 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 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξηο (4) από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο. 

Μονάδες 8 

 

Γ2. Με πνηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ πεξηηνλαίνπ ζηεξίδεηαη ην ζηνκάρη ζηε ζέζε ηνπ; 

Μονάδες 8 

 

Γ3. α) Σε πνηα ηκήκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ εληέξνπ παξαηεξνύληαη ιεκθνδίδηα (κνλ. 3) θαη ζε 

πνηα ιάρλεο (κνλ. 2); 

β) Πνην όξγαλν ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα νλνκάδεηαη εζσηεξηθή ακπγδαιή (κνλ. 1) θαη ζε πνηα 

ζέζε αθξηβώο βξίζθεηαη απηό (κνλ. 3); 

Μονάδες 9 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Πνύ βξίζθεηαη ην θύκα ηνπ Vater (κνλ. 1). Πνηνη αδέλεο εθβάιινπλ ην έθθξηκά ηνπο ζε απηό 

(κνλ. 2) θαη κε πνηνπο εθθνξεηηθνύο πόξνπο ν θαζέλαο (κνλ. 4); 

Μονάδες 7 

 

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

ηξεηο (3) ηύπνη ηνπ; (κνλ. 6) 

Μονάδες 10 

 

Γ3. Οη πξσηεΐλεο ησλ ηξνθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ειάρηζηα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

α. Να αλαθέξεηε πνηνο είλαη ν θύξηνο ξόινο ησλ πξσηετλώλ θαη ηξεηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό. (κνλ. 4)  

β. Να ππνινγίζεηε πόζα γξακκάξηα πξσηεΐλεο, ηνπιάρηζηνλ, πξέπεη λα πξνζιακβάλεη εκεξεζίσο 

έλα πγηέο άηνκν 85 θηιώλ, ώζηε λα θαιύπηεη ηηο ζξεπηηθέο ηνπ αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο (κνλ. 1).  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλ. 3). 

Μονάδες 8 
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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 αντιγράψετετα 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  . 


