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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

                                     ΜΑΘΗΜΑ:    ANATOMIA                                                                                         

                                 

 

ΘΕΜΑ Α. 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη (μ. 15) 

α. Ο λάρυγγας είναι μεγαλύτερος από την λήκυθο ενός ωαγωγού 

β. Ο ένας νεφρός είναι βαρύτερος από το ήπαρ 

γ. Το λεπτό έντερο είναι κοντύτερο από το παχύ έντερο 

δ. Η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος εκφύεται από την δεξιά κοιλία. 
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ε. Η ανδρική ουρήθρα έχει το ίδιο μήκος με τον κολεό 

στ. Μέσα στην πύελο ενός ατόμου μπορούμε να συναντήσουμε την προστατική μοίρα της ουρήθρας και την κυστική 

μοίρα του σπερματικού πόρου. 

ζ. Μέσα στην πύελο ενός άλλου ατόμου μπορούμε να συναντήσουμε τον πυθμένα της ουροδόχου κύστεως και την 

μητριαία μοίρα ενός ωαγωγού. 

η. Το ωοθυλάκιο που γεμίζει με κύτταρα παράγει προγεστερόνη. 

θ. Οι εκκρίσεις των γαστρικών αδένων συμβάλουν τόσο στην πέψη όσο και στην φυσική ανοσία. 

ι. Η προθρομβίνη, το ινωδογόνο, χολερυθρίνη και χοληστερόλη παράγονται από τον μεγαλύτερο αδένα του πεπτικού 

συστήματος.  

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (μ. 10) 

1. Τα αιμοπετάλια χρησιμεύουν: 

α. στην αιμόσταση 

β. στην άμυνα του οργανισμού 

γ. στη μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα 

δ. στην αποβολή άχρηστων προϊόντων μεταβολισμού 

 

2. Από την ελάσσονα πύελο οι φλέβες ενώνονται και σχηματίζουν: 

α. την αριστερή και δεξιά έσω λαγόνια φλέβα 

β. την αριστερή και δεξιά έξω λαγόνια φλέβα 

γ. την αριστερή και δεξιά κοινή λαγόνια φλέβα 

δ. την κάτω κοίλη φλέβα 

 

3. Τι από τα παρακάτω μπορεί να συναντήσει κάποιος μέσα στις σάλπιγγες: 

α. ένα ωάριο 

β. ένα σπερματοζωάριο 

γ. ένα γονιμοποιημένο ωάριο 

δ. όλα τα παραπάνω (όχι απαραίτητα και ταυτόχρονα) 
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4. Η επιτάχυνση των χημικών αντιδράσεων του οργανισμού γίνεται με πρωτεΐνη που ονομάζεται: 

α. ένζυμο 

β. ακτίνη 

γ. μυοσίνη 

δ. αιμοσφαιρίνη 

 

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστός συνδυασμός "οργανικού στοιχείου - ανόργανου συστατικού" που 

εντοπίζουμε στα ούρα: 

α. κρεατινίνη - φωσφορικά ιόντα 

β. ουρικό οξύ - θειικά ιόντα 

γ. ιππουρικό οξύ - ανθρακικά ιόντα 

δ. αμμώνιο - νάτριο 

 

 

ΘΕΜΑ Β. 

Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το νούμερο του κενού (1-5) καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη 

λέξη, η οποία συμπληρώνει σωστά το κενό. (μ. 10) 

πορτοκαλιού,  αμυγδάλου, καστάνου, φασολιού, καρυδιού 

1. Οι όρχεις έχουν μέγεθος ______________ 

2. Ο προστάτης έχει μέγεθος και σχήμα ______________ 

3. Οι ωοθήκες έχουν σχήμα ______________ 

4. Ο σπλήνας μοιάζει με το 1/4 ενός ______________ 

5. Ο κάθε νεφρός έχει σχήμα  ______________ 

 

 

Β2. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας τα "ξένα" ονόματα που έχουν δώσει το όνομά τους σε κάποια ανατομικά 

στοιχεία, με τα συστήματα της δεύτερης στήλης όπου συναντάμε τα ανατομικά στοιχεία που έχουν τα αντίστοιχα 

ονόματα. Μπορεί περισσότερα από ένα ονόματα να αντιστοιχούν στο ίδιο σύστημα, καθώς και σύστημα/συστήματα 

μπορεί να περισσέψει/ουν. (μ. 8) 
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ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Bowman Κυκλοφορικό 

Haller Πεπτικό  

Henle Αναπνευστικό 

Kuppfer Ουροποιητικό 

Langerhans Γεννητικό 

Payer  

Santorini  

Vater  

 

 

Β3. Με ποια ανατομικά στοιχεία έρχεται σε επαφή ο δεξιός νεφρός α) μέσω των επιφανειών του και β) μέσω των 

άκρων του; (μ. 4) 

 

B4. Να αναφέρετε ποιες τρεις ουσίες λαμβάνουμε με την πέψη των τροφών και χρησιμοποιούνται από τα κύτταρά 

μας για απόδοση ενέργειας, και συγκεκριμένα (μ. 1+1+1): 

α) ποια ουσία οξειδώνουν τα κύτταρά μας ώστε να εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται; 

β) ποια ουσία χρησιμοποιείται σαν αποθήκη ενέργειας του οργανισμού; 

γ) ποια ουσία χρησιμοποιείται ελάχιστα για την παραγωγή ενέργειας;  

 

ΘΕΜΑ Γ. 

Γ1. Πείτε (χωρίς να αναλύσετε) ποια/ποιες ορμόνη/ες (μ. 10) : 

α. προκαλούν αλλαγές στο ενδομήτριο αλλά παράγονται και από τους όρχεις σε πολύ μικρή ποσότητα 

β. παράγεται από τα διάμεσα κύτταρα της διάμεσης ουσίας 

γ. προκαλεί την παραγωγή προλακτίνης 

δ. παράγεται από τον πρόσθιο λοβό και δρα στον θυρεοειδή 

ε. υπερεκκρίνεται όταν ελαττώνεται η πυκνότητα του ασβεστίου 

στ. είναι πολυπεπτίδη και εκκρίνεται από τον αδένα που έχουν περάσει τα Τ-λεμφοκύτταρα στο στάδιο ωρίμανσής 

τους 

ζ. καθιστά τα νεφρά διαβατά στο νερό 

η. εκκρίνεται από τα κύτταρα α της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος 
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θ. μειώνεται η έκκρισή της αν δεν γίνει γονιμοποίηση του ωαρίου 

ι. παράγεται από κύτταρα της πυλωρική μοίρας 

 

Γ2. Πείτε ότι γνωρίζετε για την βάλανο. (μ. 3) 

 

Γ3. Πού βρίσκεται ο σπλήνας; (μ. 2) Ποιες είναι οι λειτουργίες του; (μ. 5) 

 

Γ4. Ποιες είναι οι μεμβράνες των τελικών τμημάτων του πνεύμονα διαμέσου των οποίων γίνεται η ανταλλαγή των 

αερίων μεταξύ του κυψελιδικού αέρα και του αίματος της πνευμονικής κυκλοφορίας; (μ. 5) 

ΘΕΜΑ Δ. 

Δ1. 

 

 

Να πραγματοποιηθεί η σωστή αντιστοίχιση ενζύμων της πέψης με τους αριθμούς στα σημεία δράσης τους: α- 

αμυλάση, πεψίνη, χολικά άλατα, παγκρεατική λιπάση, πρωτεάσες (ένζυμα που διασπούν τις πρωτεΐνες) (μ. 6). Ποια 

κοιλότητα αντιπροσωπεύει ο πρώτος κύκλος; (μ. 2) Ποια ένζυμα από τα παραπάνω δρουν/εξακολουθούν να δρουν 

σε χαμηλό pH; (μ. 3) 



 
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  Μ.Ε.  ΚΥΡΙΤΣΗΣ      ΚΥΠΡΙΩΝ  ΗΡΩΩΝ  42Β        ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ           Τ: 210 9955524 Σελίδα 6  
 

 

Δ2. Πείτε περιληπτικά (τα βασικά, χωρίς τα επιμέρους μέρη και μοίρες) και με την σωστή σειρά από ποια γεννητικά 

όργανα περνά ένα σπερματοζωάριο από την δημιουργία του μέχρι την εκσπερμάτωση. (μ 7) Ομοίως, από ποια 

όργανα περνά το ωάριο από την δημιουργία του μέχρι την γονιμοποίησή του (όχι την εμφύτευσή του); (μ. 4) Πώς 

ονομάζεται το γονιμοποιημένο ωάριο και πού εμφυτεύεται; (μ 3) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 


