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   ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ                                                         ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015 - 2016                                                                                                                          
                                   
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΥΖΜΔΗΑ- BΗΟΛΟΓΗΑ ) 

 

ΣΑΞΖ:  Γ΄ Γςμναζίος                               

  
  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: Γεςηέπα 6 Ηοςνίος 2016                   ΒΑΘΜΟ:…………………………………. 
 
  ΥΡΟΝΟ: 2.00 ώπερ               ………………………………………………                                                             
                    ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ                                                                      
 
 
  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………… ΣΜΖΜΑ: …… ΑΡΗΘΜΟ: …. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ: α) Να γπάτεηε με μπλε ή μαύπο μελάνι. 
                                  β) Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού                                   
 

 

      

ύνολο μονάδυν: 40 

 

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

 

Δπώηηζη 1.                                                                                                                             (5Χ0.5κ= 2.5κ) 
Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 
 
α) Τν ζάιην πεξηέρεη έλα ζεκαληηθό έλδπκν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ............................ 
 
  θαη ην έλδπκν …………………… πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε  παζνγόλσλ  βαθηεξίσλ. 
 
 
β) Τα ακηλνμέα απνηεινύλ κηθξνκόξηα ησλ καθξνκνξίσλ πνπ νλνκάδνληαη ……………………………. 
 
 
γ)  Θξεπηηθέο νξγαληθέο   +   ……………….                       Νεξό   + …………………………….   +   Ελέξγεηα 

   νπζίεο 

 
 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ 
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Δπώηηζη 2 
 
α) Να νλνκάζεηε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα.  
                                                                                                                                                  ( 4Χ0.25κ=1κ)   
 

 

 

1:……………………….......... 

2:……………………….......... 

3:……………………….......... 

4:……………………….......... 

                                                      
β) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ελδείμεσλ 1 θαη 3 ηνπ πην πάλσ ζρεδηαγξάκκαηνο;                (2Χ0.75κ=1.5κ) 
 
1:…………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
3:…………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
 
Δπώηηζη 3 
 
 α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4 πνπ ππάξρνπλ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                       (4Χ0.5κ=2κ) 
 

 

 

1:………………………..………........ 

2:…………………..……………........ 

3:…………………………………....... 

4:……………………….………......... 

 
β) Τη έρνπλ ιάβεη ππόςε ηνπο νη επηζηήκνλεο θαη θαζνξίζηεθαλ νη νκάδεο αίκαηνο;             (2Χ0.25κ=0.5κ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........... 
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Δπώηηζη 4 
 
α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ πην θάησ:                                                                         (2Χ01κ=2κ) 
 
ι) Μόλςνζη:……………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
ιι) Λοίμυξη:……………………………………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
β) Να αλαθέξεηε δύο ηξόπνπο πνπ επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία.                      (2Χ0.25κ=0.5κ) 
 
ι ) ………………………………………………………………………………………………………........... 
 
ιι) ………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
 
ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 
                   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 
                   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 
 
 
Δπώηηζη 1 
 
α) Να αλαθέξεηε ηπειρ (3) διαθοπέρ, σο πξνο ηε δνκή ηνπο, κεηαμύ απηηπιών θαη θλεβών.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  (3Χ0.5κ=1.5κ) 
                         Απηηπίερ                                                                            Φλέβερ 
 
 1.   .................................................................................................................................................... 
 
 2.   .................................................................................................................................................... 
 
 3.  ..................................................................................................................................................... 

 

β) Πνηα είλαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο; Να ηα νλνκάζεηε θαη λα αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ 
θάζε έκκνξθνπ ζπζηαηηθνύ.                                                                                              (3Χ1κ=3κ) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 



 

 4 

γ) Να γξάςεηε δύο λόγοςρ ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε (Σηελ απάληεζή ζαο 
να μην αλαθέξεζηε γεληθά ζηηο έλλνηεο « θαθή δηαηξνθή» θαη «έιιεηςε άζθεζεο»).  

                                                                                                                                 (2Χ0.75κ=1.5κ)                                                                                                                                                                                               

ι) ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

ιι) ....................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................   

                                                                                                                                                                                                                                    

Δπώηηζη 2 
α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 
ζρεδηάγξακκα.                                                                                                            (4Χ0.25κ=1κ) 

 

 

 
Όπγανο 

1: ………………..…….......... 

2: ………………..………….. 

3:………………………........ 

4:……………………….........  

 
β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε ένδειξη 2 απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ 
θαη ζπλδεηηθό ηζηό.                                                                                                          (2Χ1κ=2κ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
γ) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο επηγισηίδαο;                                                        (1Χ0.75κ=0.75κ) 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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δ) Γηαηί πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όσι από ην ζηόκα;                         (3Χ0.75κ=2.25κ) 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
Δπώηηζη 3 
 
α) Πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη παζνγόλνη;                                                             (1Χ0.5κ=0.5κ) 
 
........................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
β) Πσο νλνκάδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ 
θαηάζηαζε θαη ηη απαηηείηαη γηα λα  επηηεπρζεί;                                                              (2Χ0.5κ=1κ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………...........  
 
…………………………………………………………………………………………………………...........   
 
 
γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο.                     (1Χ3κ=3κ) 
 
........................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
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δ) Πσο ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ παξεκπνδίδνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο 
λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό (Πξώηε γξακκή άκπλαο)                                           (2Χ0.75κ=1.5κ) 
 
ι) Μάηια:............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
ιι) ηομάσι:......................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από μία (1) επώηηζη ηυν δώδεκα (12) μονάδυν.    
 
Δπώηηζη 1: 
Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη κεξηθά όξγαλα ηνπ αλζξσπηλνπ νξγαληζκνύ.  
 
α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ενδείξειρ 1- 6                            (6Χ0.25κ=1.5κ)         

 

 

 
Όπγανο 

1: ………………..…….......... 

2: ………………..………….. 

3:………………………........ 

4:………………………......... 

5:……………………………….. 

6:……………………………….. 

          
β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε δνκή ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ δηεπθνιύλεη ηελ πέςε θαη ηελ 
απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ.                                                                               (2Χ1κ=2κ) 
 
……………………………………………………………………………………………….......................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
………………………………………………………………………………………………......................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
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γ)  Να θαηαγξάςεηε ηέζζεπα (4) βαζηθά αίηηα ηεο δπζθνηιηόηεηαο.                             (4Χ0.5κ=2κ) 

 
ι) …………………………………………………………………………………………….......................... 
 
ιι) ………………………………………………………………………………………………….................. 
 
ιιι)………………………………………………………………………………………………………........... 
 
ιν)....................................................................................................................................................... 
 
 
δ)  Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο δηάξξνηα.                                                            (1Χ2κ=2κ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
ε) ι) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                (6Χ0.5κ=3κ) 
 
 
         ‘Ονομα εκκπίμαηορ         Όπγανο παπαγυγήρ εκκπίμαηορ  Όπγανο δπάζηρ εκκπίμαηορ   
         
                                             
             Υολή 
 
 
       Παγκπεαηικό ςγπό 
 
 
          Γαζηπίνη  
 
 
 
ιι) Πνηα είλαη ε δξάζε ηνπ θαζελόο από ηα  πην θάησ εθθξίκαηα.                              (3Χ0.5κ=1.5κ) 
 
Υολή:................................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………...........  
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Παγκπεαηικό ςγπό:........................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………...............  
                                                                                                                          
…………………………………………………………………………………………………………........... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
Γαζηπίνη:.......................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
                                                                                 
                                    
                                                                                                            Ζ Γιεςθύνηπια 
                          
 
                                                                                                          Μαπία Γευπγίος 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

 

 

  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαύρο. 
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (Tipp-Ex) 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΒΑΘ.: ........................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: ..............................  

ΥΠΟΓΡ.: ............................... 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  

2 ΩΡΕΣ (120΄ λεπτά) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................... 

 

ΤΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση  (2,5) μονάδες. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 
Ερώτηση 1 
 
Τα λοιμώδη νοσήματα προκαλούνται από μικροοργανισμούς.  

(α) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τα χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών που 

περιγράφονται στη στήλη Β.                                (μ.2) 

 

  
 

 

(β) Να εξηγήσετε γράφοντας ένα (1) λόγο γιατί οι ιοί δεν θεωρούνται ζωντανοί οργανισμοί.                  (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 Στήλη Α: Θρεπτικές ουσίες 

 

1. 

 

ΠΡΩΤΟΖΩΑ 

 

2. 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

 

3. 

 

ΙΟΙ  

 

4. 

 

ΜΥΚΗΤΕΣ 

Στήλη Β: Χαρακτηριστικά Μικροοργανισμών  

Αποτελούνται από γενετικό υλικό που 

περιβάλλεται από πρωτεϊνικό περίβλημα. 

Α. 

Αποτελούνται από κύτταρα που περιέχει 

όλα τα οργανίδια. Τρέφονται και κινούνται 

με ψευδοπόδια. 

Β. 

Αποτελούνται από κύτταρο που περιέχει 

όλα τα οργανίδια. Είναι η μούχλα και η 

μαγιά. 

Γ. 

Αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο χωρίς 

πυρήνα 

Δ. 

1 - ................ 

2 - ................ 

3 - ................ 

4 - ................ 
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Ερώτηση 2. 

Να απαντήσετε στις πολλαπλές ερωτήσεις που αφορούν στο πεπτικό σύστημα, βάζοντας σε κύκλο ένα 

μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ ή Ε που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.          (μ.2,5) 

 
(α) Ποιες από τις πιο κάτω λειτουργίες δεν γίνεται στο συκώτι: 

Α. Αποτοξίνωση οργανισμού 

Β. Σύνθεση πρωτεϊνών πήξης αίματος 

Γ. Σύνθεση χολής 

Δ. Φαγοκυττάρωση μικροβίων 

Ε. Αποθήκευση υδατανθρακών 

 
(β) Η χημική πέψη των λιπών γίνεται: 

Α. Στη στοματική κοιλότητα 

Β. Στο στομάχι 

Γ. Στο λεπτό έντερο 

Δ. Στο παχύ έντερο 

Ε. Σε όλα τα πιο πάνω 

 

(γ) Η ορμόνη γαστρίνη: 

Α. Παράγεται από το συκώτι και διεγείρει την έκκριση παγκρεατικού υγρού 

Β. Παράγεται από τον εγκέφαλο και διεγείρει την έκκριση της χολής 

Γ. Παράγεται από το συκώτι και διεγείρει την έκκριση της χολής 

Δ. Παράγεται από το πάγκρεας και διεγείρει την έκκριση του γαστρικού υγρού 

Ε. Παράγεται από το στομάχι και διεγείρει την έκκριση του γαστρικού υγρού 

 

 
(δ) Η χημική πέψη των υδατανθράκων παρατηρείται: 

Α. Στην στοματική κοιλότητα, οισοφάγο και λεπτό έντερο 

Β. Στην στοματική κοιλότητα, στομάχι και λεπτό έντερο 

Γ. Μόνο στο λεπτό έντερο 

Δ. Στο λεπτό και στο παχύ έντερο 

Ε. Μόνο στο παχύ έντερο 

 

(ε) Η απορρόφηση του νερού γίνεται: 

Α. Στην στοματική κοιλότητα, οισοφάγο και λεπτό έντερο 

Β. Στην στοματική κοιλότητα, στομάχι και λεπτό έντερο 

Γ. Μόνο στο λεπτό έντερο 

Δ. Στο λεπτό και στο παχύ έντερο 

Ε. Μόνο στο παχύ έντερο 
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Ερώτηση 3 

 

 Η πιο κάτω αντίδραση παρατηρείται στα μιτοχόνδρια των οργανισμών. Να παρατηρήσετε την πιο κάτω 

αντίδραση και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Θρεπτικές ουσίες + οξυγόνο                    διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ενέργεια 

 

(α) Ποια λειτουργία των οργανισμών περιγράφεται στην αντίδραση που φαίνεται πιο πάνω;            (μ.1) 

........................................................................................................................................................................

(β) Να αναφέρετε τα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που συνεργάζονται για να 

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία στο μιτοχόνδριο.          (μ.1,5)  

........................................................................................................................................................................ 

 

Ερώτηση 4 

Στην εικόνα φαίνεται η τομή των τριών αιμοφόρων αγγείων (φλέβες, αρτηρίες, τριχοειδή αγγεία). Να 

παρατηρήσετε την εικόνα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

(α) Ποια τομή αγγείου που φαίνεται στην εικόνα αντιστοιχεί στα τριχοειδή αγγεία;                          (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(β) Ποιος είναι ο ρόλος των τριχοειδών αγγείων;           (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(γ) Να γράψετε τρεις (3) διαφορές που έχουν οι φλέβες από τις αρτηρίες.                                           (μ.1,5)  

 ΦΛΕΒΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

1.   

2.   

3.   

 

Α Β Γ 
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
 

Ερώτηση 5 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αφορούν στη δομή και λειτουργία του πεπτικού συστήματος. 

(α) Αφού μελετήσετε το σχήμα να συμπληρώσετε τον πίνακα που αφορά στα όργανα του πεπτικού 
συστήματος.                   (μ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να αναφέρετε μία δομική και μία λειτουργική διαφορά μεταξύ λεπτού και παχέος εντέρου.       (μ.2) 

Δομική διαφορά:............................................................................................................................................ 

Λειτουργική διαφορά:.................................................................................................................................... 

 

(γ) Να γράψετε το όργανο που αφορά στην ασθένεια που περιγράφετε στην πρώτη στήλη του πίνακα.  

       (μ.2) 

Ασθένεια Όργανο 

Διάρροια  

Γαστρικό έλκος  

 

 

 

 

Όνομα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Ερώτηση 6 

Το πεπτικό σύστημα διαθέτει αδένες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην χημική πέψη των 
τροφών.  

(α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα που αφορά στους αδένες που συμμετέχουν στη χημική πέψη των 
τροφών                    (μ.2) 

Αδένας Έκκριμα Λειτουργία εκκρίματος 

1.  Χολή 2. 

3. Παγκρεατικό υγρό Διάσπαση υδατανθρακών, πρωτεϊνών και λιπών 

4. Αμυλάση σάλιου Διάσπαση αμύλου 

 

(β) Κατά την χημική πέψη τα μακρομόρια διασπώνται σε μικρομόρια. Να συμπληρώσετε τον πίνακα 

γράφοντας τα μικρομόρια που προκύπτουν από την χημική πέψη των θρεπτικών ουσιών.                  (μ.2) 

Μακρομόρια Μικρομόρια 

Υδατάνθρακες 1. 

Πρωτεϊνες 2. 

Λιπίδια 3. 

Νουκλεϊνικά οξέα 4. 

 

(γ) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β.                                       (μ.2) 

Στήλη Α Στήλη Β Αντιστοίχιση 

1. Πέψη Α. Μεταφορά των απλών ουσιών από το 
λεπτό έντερο στην κυκλοφορία του 
αίματος 

1  ………………… 

2. Απορρόφηση Β. Αποβολή των άχρηστων ουσιών 
διαμέσου του πρωκτού 

2  ………………… 

3. Αφομοίωση Γ. Διάσπαση των μακρομορίων σε 
μικρομόρια 

3  ………………… 

4. Αφόδευση Δ. Χρήση των μικρομορίων για να φτιάξει 
ο οργανισμός τις δικές του ουσίες 

4  ………………… 
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Ερώτηση 7 

(α) Να συμπληρώσετε στο πίνακα τα μέρη του αναπνευστικού συστήματος που φαίνονται στο σχήμα.  

       (μ.2) 

 

 

(β) Ποιο από τα όργανα που φαίνονται στο σχήμα πιο πάνω συμμετέχει στην πρώτη γραμμή άμυνας του 

οργανισμού. Να εξηγήσετε τον τρόπο.                (μ.2) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(γ)Να εξηγήσετε, γράφοντας δύο λόγους γιατί είναι καλύτερα να αναπνέουμε από τη μύτη και όχι από 

το στόμα .                               (μ.1) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................                     

(δ) Να αναφέρετε δύο ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.            (μ.1) 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 12 μονάδων 

Ερώτηση 8 

Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα. Να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν και αφορούν στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. 

(α) (i) Να συμπληρώσετε τα μέρη της καρδιάς με τις ενδείξεις 1-4 που φαίνονται στο σχήμα.             (μ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Ποιος είναι ο ρόλος της καρδιάς;                          (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(iii) Να εξηγήσετε τι είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου και πού μπορεί να οφείλεται.                     (μ.1) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(iv) Να ονομάσετε τη βαλβίδα που υπάρχει ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και αριστερή κοιλία και να 

εξηγήσετε το ρόλο της.                           (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(β) Η κυκλοφορία του αίματος χωρίζεται στην μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία και στην μικρή ή 

πνευμονική κυκλοφορία. Να γράψετε το σκοπό της κάθε κυκλοφορίας.            (μ.1) 

Κυκλοφορία Σκοπός 

Πνευμονική 1. 

Μεγάλη ή συστηματική 2. 

Όνομα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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(β) Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα έμμορφα συστατικά.  

(i) Ποιος είναι ο ρόλος του πλάσματος;            (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(ii) Τα έμμορφα συστατικά του αίματος είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα 

αιμοπετάλια. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί γράφοντας τη λειτουργία του κάθε 

κυττάρου.                 (μ.1,5) 

Έμμορφα συστατικά Λειτουργία 

Ερυθρά αιμοσφαίρια 1. 

Λευκά αιμοσφαίρια 2. 

Αιμοπετάλια 3. 

 

(iii) Εκτός από τη διαφορά στο χρώμα, πώς αλλιώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο μικροσκόπιο τα 
ερυθρά από τα λευκά αιμοσφαίρια;                                                                                                               (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(γ) Στις εικόνες πιο κάτω φαίνεται ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός καταπολεμά τους 

μικροοργανισμούς που εισβάλλουν στο σώμα μας.  

  (i) Ποια γραμμή άμυνας περιγράφεται στις εικόνες;          (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(ii) Να γράψετε περιληπτικά τι συμβαίνει στα στάδια 1-4                 (μ.2) 

Στάδιο 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στάδιο 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στάδιο 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στάδιο 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(iii) Να ονομάσετε τον ιό ο οποίος μπορεί, αν εισχωρήσει στο σώμα μας να καταστρέψει την γραμμή 

άμυνας που περιγράφετε πιο πάνω.               (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(δ) Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή της ποσότητας των αντισωμάτων μετά από 

την μόλυνση ενός ατόμου με το βακτήριο Α. 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Με βάση τη γραφική παράσταση, το άτομο θα παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί 

το βακτήριο Α ή όχι; Εξηγήστε.               (μ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Αν παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας, τι θα μπορούσε να κάνει για να θεραπευτεί;        (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ο Διευθυντής  

Πέτρος Μιχαήλ 
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(iii) Να ονομάσετε τον ιό ο οποίος μπορεί, αν εισχωρήσει στο σώμα μας να καταστρέψει την γραμμή 

άμυνας που περιγράφετε πιο πάνω.               (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(δ) Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή της ποσότητας των αντισωμάτων μετά από 

την μόλυνση ενός ατόμου με το βακτήριο Α. 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Με βάση τη γραφική παράσταση, το άτομο θα παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί 

το βακτήριο Α ή όχι. Εξηγήστε.               (μ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Αν παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας, τι θα μπορούσε να κάνει για να θεραπευτεί;        (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Η εισηγήτρια  

Ειρήνη Πολεμίτου 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ      ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015- – 2016 
           

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ:         ΦΤΙΚΑ(ΦΤΙΚΗ- ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:13 /6/2016      ΒΑΘΜΟ: .......... 
ΣΑΞΗ:                  Γ΄ 
ΥΡΟΝΟ:            2 ώπερ       
 
 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ...........................................................................       ΣΜΗΜΑ: ......     Απ. .... 
 
 
 
 
 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ  9 ΔΛΙΓΔ 

και είναι σωπιζμένο ζε ηπία μέπη Α, Β και Γ, ζηα οποία αναλογούν 40 μονάδερ. 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να έσεηε ςπότη ζαρ όηι θα ππέπει να σπηζιμοποιήζεηε ζηςλό 
(πέννα) διαπκείαρ πος να μη ζβήνει και απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-ex). 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄:          Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ ηων δςόμιζι (2.5) μονάδων. 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

      α) ην πην θάησ ζρήκα βιέπεηε κηα ζηαγόλα αίκαηνο θαησ από ην κηθξνζθόπην.Να νλνκάζεηε 
ηηο ελδείμεηο από 1-4.(4x0.5κ=2.0 κ) 

 

 

 

1…………………….2……………………..3…………………….4…………………. 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ   

Αριθμητικά …………………….….… 

Ολογράφως:  ………..………….……  

Υπ. Καθηγήτριας:……………..…… 



2 

 

 2 

 

 

 

β)Να νλνκάζεηε κηα δνκηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο 3 θαη 1.(0.5κ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

α)Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο  όξνπο ηεο ζηήιεο Β(4x0.5κ=2.0κ) 

                         Α                                                                Β 

 

Α)Βαθηήξηα                                                                  1.Κάπνηα θηλνύληαη κε βιεθαξίδεο 

Β)Ινί                                                                            2. Γελ δηαζέηνπλ ρισξνπιάζηεο 

Γ)Πξσηόδσα                                                                3.Δίλαη  αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο 

Γ)Μνλνθύηηαξνη Μύθεηεο                                            4.Σν Dna βξίζθεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα 

 

Α………… Β………….. Γ………… Γ………… 

 

β)Γηαηη νη Ινί δελ αλεθνπλ ζε θαλέλα βαζίιεην;Να ην εμεγήζεηε;(0.5κ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

α)Να γξάψεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη δωληαλνί νξγαληζκνί πξέπεη λα 

ηξέθνληαη(2x1.0κ=2.0κ) 

I. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β)Να νλνκάζεηε δυο πξνβιήκαηα πγείαο πνπ νθείινληαη ζηε κε ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή.(2x0.25κ=0.5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

        

   

 

 

 

 



3 

 

 3 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

            α)ηε  πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα  λα νλνκάζεηε έλα παξαγσγό, έλα θαηαλαισηή   
               1εο .ηάμεο, έλα θαηαλαισηή 2εο ηάμεο θαη ελα  αλώηεξν ζεξεπηή.(4x0.25κ=1.0κ) 
         
         Παξαγσγό:………………..Καηαλαισηήο 1εο .ηάμεο:…………….Αλώηεξνο ζεξεπηήο:………. 
         Καηαλαισηή 2εο .ηάμεο……………………….. 
 
             

 

 

 

β)Σηε πην πάλω ηξνθηθή αιπζίδα λα γξάψεηε έλα δεπγάξη ζήξακα -

ζεξεπηε;(2x0.25κ=0.5κ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ)Να νλνκάζεηε δύο βηνηηθνύο θαη δύο αβηνηηθνύο παξάγνληεο ζε έλα 

νηθνζύζηεκα(4x0.25κ=1.0κ)  

Βηνηηθνί:…………………………………………………………………………………………………………………          

Αβηνηηθνί:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ B΄:          Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ ηων εξι(6) μονάδων. 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

 

 

 

 ΔΡΩΣΗΗ 1 

α)Να γξάςεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη δηαηηνιόγνη ζπζηήλνπλ λα ηξώκε θπηηθέο 

ίλεο.(2x1.0κ=2.0κ) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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β)ην πείξακα πνπ θάλακε ζην εξγαζηήξην Βηνινγίαο αληρλεύζακε δηάθνξεο ζξεπηηθέο νπζίεο.Με 

βάζε ηα απνηειεζκαηα ησλ αληρλεύζεσλ απηώλ λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ 

πίλαθα.(8x0.25κ=2.0κ) 

 

Γείγκα ηξνθήο Αληηδξαζηήξην 
Αξρηθό ρξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 

Σειηθό ρξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 
Θξεπηηθή νπζία 

Φξέζθνο ρπκόο 

ιεκνληνύ 

    

Φξέζθνο ρπκόο 

ζηαθπιηνύ 

    

 

 

γ) Να νλνκάζεηε δύν ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ: 
 

(i) Πξσηείλεο ...............................................     ....................................................(2x0.5κ=1.0κ). 
 
(ii) Ληπαξέο νπζίεο ...............................................     ........................................... (2x0.5κ=1.0κ). 
 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

α)Να αλαγλσξίζεηε ηα πην θάησ κεξε(1 σο 6) ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ Πεπηηθνύ 

πζηήκαηνο .(6x0.25κ=1.5κ) 

 

 

                               1…………………….. 

                               2……………………. 

                               3……………………. 

                               4……………………. 

                               5……………………. 

                               6……………………. 
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β)Πνηα ηξηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύλ αδέλεο θαη ζπκβάινπλ ζηε   πέςε ηεο 

ηξνθήο; (3x0.5κ=1.5κ) 

 

……………………………, ……………………………….., …………………………… 

 

γ)ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο ησλ δνληηώλ(4x0.5κ=2.0κ) 

 

 

 

1…………………………. 2……………………….. 3……………………. 4………………….. 

 

 

δ)ην πην θάησ ζρεκα θαίλεηαη κηα πάζεζε ησλ δνληηώλ.Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε .(0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε)Να νλνκάζεηε δςο ηξόπνπο απνθπγήο ηεο πάζεζεο απηήο.(2x0.25κ=0.5κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΗΗ 3 
ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο κεηά από κηα     επηκήθε ηνκή.  
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 8                                                                    (8x0.25κ=2.0κ)         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β) Να ζςμπληπώζεηε ηιρ πιο κάηω ενδείξειρ πος αθοπούν ζηην καπδιά:              
(4x0.5κ=2.0κ)         
 

→ Η θαξδηά απνηειείηαη από ηέζζεξηο .............................. . 

→ Η ανξηή μεθηλά από ηελ  .............................. θνηιία. 

→ Η πλεπκνληθή αξηεξία μεθηλά από ηε ................................ θνηιία. 

→ Καηά ηε ζύζπαζε ησλ θνηιηώλ, ε επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο ζηνπο θόιπνπο εκπνδίδεηαη από  

     .........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνω κοίλη φλέβα 

Γεξιόρ κόλπορ 

Τπιγλώχινη βαλβίδα 8. 

7.  

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Γιχλώχινη βαλβίδα 

5.  
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   γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο 

θαη ηηο θιέβεο.                                                                                                      (3x0.5κ=1.5κ)                            

      

 
Υαπακηηπιζηικό Φλέβερ  Απηηπίερ 

 

Γιάμεηπορ αςλού 

  

 

Σοισώμαηα 

  

 

βαλβίδερ 

  

 

δ)Αζζελεο νκάδαο Α Ρεδνπο αξλεηηθό από πνηεο νκάδεο κπνξεη λα κεηαγγηζηεί;(2x0.25κ=0.5κ) 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από μια (1) επώηηζη ηων δωδεκα (12) μονάδων.  
 
 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

 α)Να νλνκάζεηο ηνπο αξηζκνύο από 1σο 8.(8x0.25κ=2.0κ) 

 

 

 

                                                                          1………………………… 

                                                                           2……………………….. 

                                                                           3……………………….. 

                                                                           4……………………….. 

                                                                           5……………………….. 

                                                                           6……………………….. 

                                                                           7……………………….. 

                                                                           8…………………………. 
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β)Η πνξεία ηνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε αθόινπζε:     (6x0.25κ=1.5κ)  

     
    Ρώζσλεο        ξηληθέο θνηιόηεηεο       ………………………       …………………………        ……………………  
    ………………………      …………………………        …………………………………… . 
 
 
γ) Να αλαθέξεηε  ηπειρ ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε μύηη 
 
   θαη όρη από ην ζηόμα (3x0.5κ=1.5κ) 

  …………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

δ) Αθνύ ν θάξπγγαο είλαη ν θνηλόο δξόκνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο 
    πώο όηαλ εκείο ηξώκε απνθεύγεηαη ε είζνδνο ηεο ηξνθήο ζηνλ ιάξπγγα θαη ηνπο πλεύ- 
    κνλεο;                                                                                                                ( 1.0κ) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ε)Να νλνκάζεηε δπν επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο(2x1.0κ=2.0κ) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
     
 
ζη) Γηα λα θνπζθώζνπκε έλα κπαιόλη εθπλένπκε ηνλ αέξα κέζα ζην ζηόκηό ηνπ. Ο αέξαο ζην   
    κπαιόλη πεξηέρεη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν οξςγόνο από ηνλ αέξα πνπ εηζπλένπκε; (0.5κ) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
     

                                                                                                                                    

ζ) Πώο κεηαθέξεηαη ην οξςγόνο ζην ζώκα καο θαη πώο ηο διοξείδιο ηος άνθπακα ;   (1.0κ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ε) Πνηά απν ηηο δύν αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο αλαπαξηζηά ε πην θάησ εηθόλα;(0.5κ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
  

 
 
 
 

ζ)Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.(4x0.5κ=2.0κ) 
 

I. Σα ηνηρώκαηα ησλ θπςειίδσλ θαη ησλ ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ηηο  
 

πεξηβάιινπλ απνηεινύληαη απν ......................... ζηνηβάδα θπηηάξσλ ώζηε λα  
 

γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ. 
 

II. Η ηδηόηεηα ησλ αεξίσλ λα θηλνύληαη απν πεξηνρή ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο ηελ πεξηνρή 
ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο νλνκάδεηαη ......................... 

 
III. Γηα λα γίλεη ε θαπζε ηεο γιπθόδεο ζην κηηνρόλδξην απαξαίηεην αεξην είλαη ην………………. 

 

IV. Καηά ηε θαύζε παξάγεηαη εθηνο από δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ,θαη ………………. 
                                                                                                 
 
                                                                                           Η Γηεπζύληξηα 
 
                                                             
 
 
 
 
                                                                                       Αζελά Κιεάλζνπο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΓΚΩΜΗ - ΚΤΡΙΑΚΟ ΝΕΟΚΛΕΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 

 

 

 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: ……………… / 40 

ΟΛΟΓΡ.: ………………… 

ΤΠΟΓΡ.: ………………… 

 

 
ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ, ΥΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
2 ΩΡΔ (120 ιεπηά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .………………………………………… 
 

 
ΣΜΗΜΑ: ………. ΑΡ.: ………. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-ex) 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 

                  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2,5) μονάδερ. 

                  Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

 

Επώηηζη 1 

α) Να γξάςεηε ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηξνθή.     

i……………………………………………………………………………………………………………… 

ii………………………………….………………………………………………………………………… 

iii…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                   (3 Υ 0,5κ = 1,5κ) 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηεο ζηήιεο Β.              

ηήιε Α ηήιε Β  

 

 

1…… 

2……. 

 

 

1. Οη παηάηεο, ηα καθαξόληα θαη ην ξύδη είλαη 

ηξνθέο πινύζηεο, θπξίσο ζε … 

Α. ιηπαξέο νπζίεο  

2. Ο άλζξσπνο ζηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ 

πξέπεη λα παίξλεη ηξνθέο πινύζηεο ζε … 

Β. πδαηάλζξαθεο  

 Γ. πξσηεΐλεο 

 

                                                                                  

         (2 Υ 0,25κ = 0,5κ) 

 

γ) Να αλαθέξεηε δπν αλόξγαλεο ζξεπηηθέο νπζίεο.  

  i………………………………………………………… 

ii………………………………………………………… 

                    (2 Υ 0,25κ = 0,5κ) 
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Επώηηζη 2 

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην κνληέιν αλζξώπηλνπ δνληηνύ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ή 

ζπζηαηηθά πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί  1, 2, 3 θαη 4.   

          1…………………………..……………………. 

          2…………………..……………………………. 

          3……………………………………………….. 

          4…………………….…………………………. 

                                                              (4 Υ 0,25κ = 1κ) 

β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζηνλ   

   άλζξσπν. 

Δίδε δνληηώλ πλνιηθόο αξηζκόο 
κόληκσλ δνληηώλ 

Σνκείο   

 12 
 

                                                                                            (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θαηαλάισζε γιπθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε ζπρλνύ 

βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ, κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηεξεδόλα.  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                              (1 Υ 0,5κ = 0,5κ) 

Επώηηζη 3 

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα 

όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3 θαη 4.  

 

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

4 ………………………………………                       

                                                                  (4 Υ 0,25κ = 1κ) 
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β) ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα ππάξρεη κηα κηθξή πξνεμνρή.  

Πώο ιέγεηαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

γ) Πνηα αζζέλεηα ησλ πλεπκόλσλ πξνθαιείηαη θπξίσο από ην θάπληζκα; 

…………………………………………………………….…………………………………………………    
(1 Υ 0,5κ = 0,5κ)                                                                      

 

Επώηηζη 4 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν ζηε ζηήιε Α κε ηε δξάζε κε ηελ νπνία παξεκπνδίδεη ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό ζηε ζηήιε Β.  

ηήιε Α: Όξγαλα ηήιε Β: Γξάζεηο γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίσλ  

 

 

1…… 

2……. 

3……. 

4……. 

 

1. ηνκάρη Α. Παγίδεπζε κηθξνβίσλ  θαη ζθόλεο από  βιέλλα θαη 

ηξηρίδηα. 

2. Γέξκα Β. Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ από ηε ιπζνδύκε ησλ 

δαθξύσλ. 

3. Μάηηα Γ. Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ από ηε ιπζνδύκε ηνπ ζάιηνπ. 

 

4. ηόκα Γ. Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ από ην πδξνρισξηθό νμύ.  

 

 Δ. Παξεκπόδηζε εηζόδνπ κηθξνβίσλ ζην ζώκα ιόγσ ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ. 

                              (4 Υ 0,25κ = 

1κ) 

β) Να αλαθέξεηε δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξννξγαληζκό.   

i……………………………………….…………….……………………………… 

ii………………………………………………………………………….……….. 

                     (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

γ) Να αλαθέξεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ παξάγνπλ αληηζώκαηα. 

……………………………………………………………………………… 
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        (1 Υ 0,5κ = 0,5κ) 

ΜΕΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 

                  Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

                  Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.    

 

Επώηηζη 5 

α) ην πείξακα γηα ηελ αλίρλεπζε άλζξαθα ζε νξγαληθέο ελώζεηο, πνηα ρεκηθή νπζία 

ρξεζηκνπνηνύκε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                 (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ην πείξακα πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.   

 Υξώκα δείγκαηνο 
πξηλ ηελ επαθή 
κε ηε ρεκηθή 
νπζία  

Υξώκα δείγκαηνο 
κεηά ηελ επαθή κε 
ηε ρεκηθή νπζία     

Μέηξεζε/Απνηέιεζκα 

 

πκπέξαζκα  

 

Αιεύξη    

 

 

 

 

Αιάηη    

 

 

 

  

              (2 Υ 0,25κ = 0,5κ)   (2 Υ 0,25κ = 0,5κ)           (2 Υ 0,5κ = 1κ)           (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

γ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ.  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα     πνπ δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1, 2, 3 θαη 4.       

      1 ……………………….………………………… 

      2 ………………………….……………………… 

      3 ………………………….………………………  

      4………………………………………………….        
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                                                                 (4 Υ 0,25κ = 1κ) 

 

 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε ζηήιε Α κε κηα από ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηε ζηήιε Β.    

Όξγαλα πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο Λεηηνπξγίεο νξγάλσλ  1…….… 

2………. 

3……….. 

4……….. 

 

1. Οηζνθάγνο Α. Παξαγσγή ρνιήο 

2. ηνκάρη  Β. Απνξξόθεζε λεξνύ 

3. πθώηη  Γ. Μεηαθνξά ηξνθήο 

4. Παρύ έληεξν  Γ. Απνζήθεπζε ηξνθήο 

         (4 Υ 0,25κ = 1κ)               

 

Επώηηζη 6 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε ζηήιε Α κε ηηο αηηίεο πνπ 

ηηο πξνθαινύλ ζηε ζηήιε Β.  

ηήιε Α: Αζζέλεηεο ηήιε Β: Αηηίεο πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο  

 

1…… 

2……. 

3……. 

 

1. Πλεπκνλία Α. Βαθηήξην 
 

2. Φπκαηίσζε Β. Σνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο 
  

3. Δκθύζεκα Γ. Βαθηήξηα ή ηνί  
 

 Γ. Κάπληζκα 
 

            (3 Υ 0,5κ = 1,5κ)      

β) Να ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη, 

ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο. 

 

 

 

         (5 Υ 0,5κ = 2,5κ)      

                                                                                                     

γ) Να γξάςεηε δπν νκνηόηεηεο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο αλαπλνήο.  
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i…………………………………..…………………………………………………………………………..

ii…………………………………………………………………….……………………………………..… 

  (2 Υ 0,5κ = 1κ)      

δ) Να γξάςεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο αλαπλνήο.  

i…………………………………..…………………………………………………………………………..

ii…………………………………………………………………….……………………………………… 

            (2 Υ 0,5κ = 

1κ)      

       

Επώηηζη 7 

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα  δσηθό θύηηαξν.  

   Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ  δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3 θαη 4.     

 

1 …………….……………………………… 

2 ………………….………………………… 

3 …………………………………………... 

4 …………………………………………… 

                  (4 Υ 0,25κ = 

1κ)               

β) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληδίσλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 3;    

1…………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………… 

                                   (2 Υ 0,5κ = 1κ)  

              

γ)  To θύηηαξν είλαη δσηθό. Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο πνπ λα ην αηηηνινγνύλ.  

i……………………………………………………………………………………………………………….

ii………………………………………………………………………………….....……………………….. 

           (2 Υ 0,5κ = 1κ)  

 

δ) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνπο όξνπο κόιπλζε θαη ινίκσμε. 
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Μόιπλζε:…………………………………………………………………………………………………… 

Λνίκσμε: …………………………………………………………………………………………………. 

                       (2 Υ 0,5κ = 1κ)  

 

 

 

ε) Οη ηνί  αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………….. 

           (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

 

ζη) Υξεζηκνπνηνύκε αληηβηνηηθά γηα ηε γξίπε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………….. 

           (2 Υ 0,5κ = 1κ) 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ: Αποηελείηαι από μια (1) επώηηζη. 

                  Η οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

 

 

Επώηηζη 8 

α) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ην αίκα ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα κεηά από θπγνθέληξεζε.             

 i Να αλαθέξεηε ηα κέξε ζηα νπνία ρσξίδεηαη (Α, Β, Γ).  

    

     Α……………………..……………………….. 

     Β………………………..…………………….. 
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   Γ……………………………………………….              

                                                       (3 Υ 0,25κ = 0,75κ)               

   

 ii ε πνηα πξσηεΐλε νθείιεηαη ην θόθθηλν ρξώκα ζην κέξνο Γ;     

……………………………………… 

  (1 Υ 0,25κ = 0,25κ)      

β) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα ζηεθαληαία αξηεξία κε θξπζηάιινπο ρνιεζηεξόιεο. 

i Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη 

ζην ζρήκα.    

 ……………………………………….………………………….. 

                            (1 Υ 0,5κ = 0.5κ)    

   ii Πνύ νθείιεηαη θπξίσο απηή ε θαηάζηαζε;    

……………………………………….………………………….. 

                            (1 Υ 0,5κ = 0.5κ)    

γ) Σξεηο ηξόπνη πξόιεςεο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ είλαη: 

i……………………………………………………………………………….……………………………… 

ii…………………………………………………………………………………………………….……….. 

iii……………………………………….…………………………………………………………………….. 

                                           (3 Υ 0,5κ = 1,5κ)    

δ) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη 2 είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ.  

i) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία Α θαη Β. 

  Α…………………………………. 

  Β…………………………………. 

                                           (2 Υ 0,25κ = 0,5κ)     

ii Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγγείσλ Α θαη Β.   

 i…………………………………………………………………….……………………………… 

ii………………………….……………………………………………………………….……….. 

  (2 Υ 0,5κ = 1κ)    
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ε) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηηο θνηιόηεηεο 1,2,3, 4.  

      1   …………..………………………………… 

2 ………………………..…………………… 

3 …………………………………..………… 

4…………………………………………….. 

          (4 Υ 0,25κ = 1κ)               

ζη) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ, κε βάζε ηνπο αξηζκνύο 

πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.        

        

             

            1………………………………………. 

            2………………………………………. 

            3………………………………………. 

             4………………………………………. 

                               (4 Υ 0,25κ = 1κ)      

δ) Γπν αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη:   

i…………………………………………………….   ii…………………………………………………… 

  (2 Υ 0,5κ = 1κ)    

ε) Σξεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη:     

i……………………………………………………………………………….……………………………… 

ii…………………………………………………………………………………………………….……….. 

iii…………………………………………………………………………………….……………………….. 

       (3 Υ 0,5κ = 1,5κ)    

ζ)  Να αλαθέξεηε δπν ιεηηνπξγίεο ησλ ζηεινγόλσλ αδέλσλ.         

i……………………………………………………………………………….……………………………… 

ii…………………………………………………………………………………………………….……….. 

       (2 Υ 0,5κ = 1κ)   

η) Να αληηζηνηρίζεηε ηα καθξνκόξηα ζηε ζηήιε Α κε ηα κηθξνκόξηα ζηε ζηήιεο Β.        
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ηήιε Α: Μαθξνκόξηα ηήιε Β: Μηθξνκόξηα  

1………… 

2………… 

3………… 

 

1.  Τδαηάλζξαθεο Α. Γιπθεξόιε θαη 3 ιηπαξά νμέα 

2.  Πξσηεΐλεο Β. Γιπθόδεο  

3.  Ληπίδηα Γ. Ννπθιενηίδηα 

 Γ. Ακηλνμέα 

       (3 Υ 0,5κ = 1,5κ)    

Η Γηεπζύληξηα 

 

Μαξία πκεσλίδνπ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΗΟΤ Γ΄ - ΠΛΑΣΤ             ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ:       ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  10/6/2016 

ΣΑΞΖ:                  Γ΄ 

ΥΡΟΝΟ:            2 ώξεο  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ________________________________    ΣΜΗΜΑ: _____     Αξ. _____ 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

        Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.   

Δξώηεζε 1 

Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 

(α) Ζ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή.  ηνλ 

πην θάησ πίλαθα λα γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο θπηηαξηθήο 

αλαπλνήο.                                                                                                    (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

Α/Α ΑΔΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

ΒΑΘΜΟ 

Αξηζκεηηθά: _____________________ /40 

Οινγξάθσο: _______________________ 

Τπ. Καζεγεηή/ηξηαο: _________________ 



2 
 

(β) Να εμεγήζεηε πώο παξεκπνδίδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό καο 

θαηά ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ζηα πην θάησ όξγαλα.                                (2 Χ 0.5μ = 1μ)  μ: 

___     

Μύηε: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ηόκα: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(γ) Να νλνκάζεηε δύν αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.          (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: 

___ 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Δξώηεζε 2 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.  

                                                                                                                  (6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: 

___ 

i. Δίλαη θαύζηκα πξώηεο επηινγήο γηα ην θύηηαξν: 

_________________________________ 

ii. Απνηακηεπηηθέο θαη ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο: 

_______________ 

iii. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ: 

_________________________ 

iv. Δμππεξεηνύλ δνκηθέο θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο: 

__________________________ 

v. Βαζηθά δνκηθά πιηθά πνιιώλ βηνινγηθώλ δνκώλ (π.ρ. νζηά): 

_______________________ 

vi. Οπζία άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην θαηλόκελν ηεο δσήο: 

____________________________ 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα 4 θελά πην θάησ.                                                 (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___  

Ο ρπκόο ιεκνληνύ πεξηέρεη ___________________ πνπ απνηειεί νξγαληθή ζπκπιεξσκαηηθή 

νπζία απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ.  Γηα ηελ αλίρλεπζή ηεο ρξεζηκνπνηνύκε ην 
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αληηδξαζηήξην ____________________________________ πνπ έρεη ρξώκα _______ θαη κεηά 

ηελ επαθή κε ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ _______________________________ . 

 

Δξώηεζε 3 

Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.   

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο Α θαη Β ηνπ ζρήκαηνο ζηελ επόκελε ζειίδα.        

                                                                                                                  (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: 

___ 

 

Α. _______________________________________________________ 

Β. _______________________________________________________ 

(β) Ζ αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη κηα πάζεζε πνπ επεξεάδεη ηηο αξηεξίεο θαη εμειίζζεηαη αξγά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο αηόκνπ.  Να γξάςεηε ζε ηη νθείιεηαη ε ζηαδηαθή θζνξά ησλ 

ηνηρσκάησλ ησλ αξηεξηώλ.                                                                            (2 Χ 0.5μ = 1μ)  μ: 

___     

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(γ) Να νλνκάζεηε ηνπο δύν ηύπνπο ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

απόθξαμε ησλ αγγείσλ ηεο θαξδίαο.                                                        (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: 

___ 

___________________________________   ___________________________________ 

(δ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ.                               (1 Χ 0.5μ = 0.5μ)  μ: 

___            



4 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Δξώηεζε 4 

Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ηα δόληηα.   

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα 4 θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                         (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

Οη ηνκείο είλαη ην είδνο ησλ δνληηώλ ηα νπνία ______________ ηελ ηξνθή.  Οη 

_______________ είλαη ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά, ζηελ πάλσ θαη θάησ ζηαγόλα, ζε ελήιηθα πνπ 

έρεη όια ηνπ ηα δόληηα.  Οη πξνγόκθηνη θαη νη γνκθίνη είλαη ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ βνεζνύλ 

_______________________ ηεο ηξνθήο.  Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζηνλ 

άλζξσπν είλαη ______________ .  

(β) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ ηνκή ελόο αλζξώπηλνπ δνληηνύ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο 1-4 ηνπ δνληηνύ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα.                             (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

 1 __________________________________ 

 2 __________________________________ 

     3 __________________________________ 

 4 __________________________________ 

 

(γ) Να πεξηγξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο ηνπ δνληηνύ κε αξηζκό 3.                                                                       

                                                                                                                    (1 Χ 0.5μ = 0.5μ)  μ: 

___ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ΜΔΡΟ Β:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
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        Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.   

Δξώηεζε 5 

Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην πεπηηθό ζύζηεκα.   

(α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.  Να νλνκάζεηε ηα 

κέξε 1-6.                                                                                                            

(6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: ___ 

1 __________________________________________ 

2 __________________________________________ 

3 __________________________________________ 

4 __________________________________________ 

5 __________________________________________ 

6 __________________________________________ 

 

(β) Οη αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο δελ απνηθνδνκνύληαη ζην παρύ έληεξν, αιιά πεξλνύλ θαη 

απνβάιινληαη κε ηα θόπξαλα.  Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                   (2 Χ 0.5μ = 1μ)  

μ: ___     

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο.                                      (3 Χ 0.25μ = 0.75μ)  μ: 

___ 

Ζ ρεκηθή πέςε ηνπ ακύινπ αξρίδεη ζην _______________, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ 

______________ ηνπ ζάιηνπ.  Οινθιεξώλεηαη ζην πξώην ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, ην 

δσδεθαδάθηπιν, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ ___________________  _________________ 

. 

(δ) ηε ζηήιε Γ ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, λα αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ όξν 

πνπ ηαηξηάδεη από ηε ζηήιε Β.                                                                (3 Χ 0.25μ = 0.75μ)  μ: 

___                                                     

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Γ 
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1. Πέςε  
α. Υξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο 

δηθέο ηνπ νπζίεο.   
1. _____ 

2. Απνξξόθεζε  
β. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε απινύζηεξεο νπζίεο. 

 
2. _____ 

3. Αθνκνίσζε  
γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην έληεξν ζηελ 

θπθινθνξία. 
3. _____ 

 

(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα 8 θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηε δξάζε ησλ πεπηηθώλ 

ελδύκωλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ καο ζσιήλα.                                                 (8 Χ 0.25μ = 2μ)  μ: 

___ 

Πεπηηθό έλδπκν Όξγαλν 

παξαγωγήο 

ηνπ ελδύκνπ 

Αξρηθά 

καθξνκόξηα 

Όξγαλν όπνπ 

γίλεηαη ε 

δηάζπαζε 

Σειηθά κηθξνκόξηα 

1.  ηνκάρη Πξσηεΐλεο 2.  3.  

4. Πάγθξεαο Ληπίδηα Λεπηό έληεξν 5.  

6. Πάγθξεαο Πξσηεΐλεο Λεπηό έληεξν Ακηλνμέα 

7. Πάγθξεαο DNA-RNA Λεπηό έληεξν 8.  

Δξώηεζε 6 

Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.   
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(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-7 ζην πην θάησ ζρήκα ηεο θαξδίαο.           (7 Χ 0.25μ = 1.75μ)  μ: 

___ 

1 _________________________________ 

2 _________________________________ 

3 _________________________________ 

4 _________________________________ 

5 __________________________ βαιβίδα 

6 _________________________________ 

7 __________________________ βαιβίδα 

 

 

(β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ 

βαιβίδσλ ηεο θαξδίαο πνπ ππνδεηθλύνληαη 

κε ηνπο αξηζκνύο 5 θαη 7.                                                                                               (1 Χ 1μ = 

1μ)  μ: ___ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηε δηαδξνκή ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.   

                                                                                                                  (6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: 

___                       

Αξηζηεξή θνηιία  _______________  _______________                                             

_______________ _______________ ηζηώλ ________________  

_____________________________________  ____________________________________ 

(δ) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.   

                                                                                                                     (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

i. Βνεζνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ: 

_____________________________________ 
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ii. Μεηαθέξνπλ νμπγόλν από ηνπο πλεύκνλεο ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ: 

_____________________ 

iii. Βνεζνύλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο: 

_______________________________________________ 

iv. Απνηειείηαη θαηά 90% από λεξό: _______________________________________________ 

(ε) Να αληηζηνηρίζεηε ζηε ζηήιε Γ ην είδνο ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο (ζηήιε Α) κε ην πξόβιεκα 

πγείαο γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη (ζηήιε Β) .                                              (3 Χ 0.25μ = 0.75μ)  

μ: ___ 

ηήιε Α 

Δίδνο ηαηξηθήο εμέηαζεο 

ηήιε Β 

Πξόβιεκα πγείαο 

ηήιε Γ 

Αληηζηνίρηζε  

1. Μέηξεζε ηεο πίεζεο α. Φειή ρνιεζηεξόιε 1. __________ 

2. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

 

β. Τπόηαζε 

 

2. __________ 

3. Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο γ. Σαρπθαξδία 3. __________ 

 

Δξώηεζε 7 

Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.   

(α) Σν ζρήκα παξνπζηάδεη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.                                                                                (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

 1 _____________________ 2 

______________________ 

 3 _____________________ 4 

______________________                            

 

(β) Οη πλεύκνλεο έρνπλ κεγάιε επηθάλεηα.                                                    (2 Χ 0.5μ = 1μ)  μ: 

___                 

i. Πώο εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε απηή επηθάλεηα; 

______________________________________________________________________ 

ii. ε ηη εμππεξεηεί ε κεγάιε απηή επηθάλεηα; 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο πλεπκνληθήο 

αλαπλνήο.                                                                                                (6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: 

___ 

 ΔΙΠΝΟΗ ΔΚΠΝΟΗ 

Κίλεζε πιεπξώλ ηνπ ζώξαθα:  

Άνοδορ (ππορ ηα πάνω και έξω) ή Κάθοδορ (ππορ ηα 

κάηω και μέζα) 

  

Κίλεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο: Άνοδορ ή Κάθοδορ   

Υσξεηηθόηεηα ησλ πλεπκόλσλ: Αύξηζη ή Μείωζη   

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                         (6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: 

___ 

Καηά ηελ εηζπλνή εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό καο _________________ ην νπνίν κεηαθέξεηαη 

ζηα θύηηαξα όπνπ γίλεηαη ε θαύζε ηεο _________________ πνπ παίξλνπκε από ηηο ηξνθέο.  

Καηά ηελ θαύζε παξάγεηαη _________________, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε 

όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ.  Σαπηόρξνλα παξάγεηαη _________________ ηνπ 

_________________ θαη _________________, πνπ ζηε ζπλέρεηα απνβάιινληαη από ηνλ 

νξγαληζκό.    

(ε) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.       (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

i. Κιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε: 

______________________________ 

ii. Γνκέο ησλ πλεπκόλσλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ: 

_________________ 

iii. Οξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ όπνπ γίλεηαη ε αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή: 

_________________ 

iv. Δθεί βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο: 

_________________________________________ 

 

ΜΔΡΟ Γ:  Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.  Να ηελ απαληήζεηε.  

Δξώηεζε 8 
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(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                           (5 Χ 0.5μ = 2.5μ)  μ: 

___ 

Οη κηθξννξγαληζκνί δελ είλαη νξαηνί κε ην γπκλό κάηη.  Κάπνηνη από απηνύο είλαη βιαβεξνί γηα 

ηνπο αλζξώπνπο, δειαδή είλαη _________________________________ .   

Ζ είζνδνο ελόο κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό νλνκάδεηαη _________________ 

. 

Σα εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ηνλ κηθξννξγαληζκό, κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ 

_____________________ ηνπ, θη έηζη παξάγνπλ _____________________ πνπ θαηαζηξέθνπλ 

ην κηθξννξγαληζκό.  Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη _____________________________ αλνζία.   

(β) Να νλνκάζεηε ηηο οςζίερ ή ηα κύηηαπα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ άκπλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                                                     (4 Χ 0.25μ = 

1μ)  μ: ___ 

i. Ομύ πνπ παξάγεηαη από ηνπο γαζηξηθνύο αδέλεο ηνπ ζηνκαρηνύ: __________________ 

ii. Δίδνο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ πνπ δηαζπά ηα βαθηήξηα πνπ εηζβάιινπλ ζην αίκα: 

_________________________________________________ 

iii. Έλδπκν πνπ πεξηέρνπλ θαη ηα δάθξπα: __________________ 

iv. Ληπαξή νπζία πνπ εθθξίλεηαη από ην δέξκα ησλ ρεξηώλ: _________________________ 

 

(γ) Ζ ηερλεηή αλνζία επηηπγράλεηαη κε εμβόλια θαη ανηι-οπούρ.  Αθνύ γξάςεηε ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνλ ηξόπν δξάζεο ησλ εμβολίων θαη ησλ ανηι-οπών, λα εμεγήζεηε πνην από ηα δύν, 

ζα έρεη πην ΑΜΔΑ απνηειέζκαηα ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο από έλα επηθίλδπλν κηθξόβην.                                                                                  

                                                                                                                          (1 Χ 2μ = 2μ)  μ: 

___     

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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(δ) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα είδε ησλ αηκνθόξωλ αγγείωλ.   

i. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία κε 

ηνπο αξηζκνύο 1-3.                    (3 Χ 0.5μ = 1.5μ)  

μ: ___ 

1 ______________________________________   

2 ______________________________________ 

3 ______________________________________ 

 

ii. Σα αγγεία κε αξηζκό 3 πεξηβάιινπλ ηα θύηηαξα ησλ νξγάλσλ ηνπ ζώκαηόο καο.   

 Να εμεγήζεηε γηα πνηα ιεηηνπξγία είλαη ππεύζπλα.                    (1 Χ 1μ = 1μ)  μ: 

___ 

 ____________________________________________________________________________ 

 Πνηα δνκή έρνπλ, ώζηε λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;                                                                             

                                                                                            (1 Χ 0.5μ = 0.5μ)  μ: 

___ 

____________________________________________________________________________ 

(ε) Ζ εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ηηο νκάδεο αίκαηνο. 

i. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ζηελ επόκελε ζειίδα, βάδνληαο +, κόλν ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο από ην δόηε ζην δέθηε, αθνινπζώληαο ην 

παξάδεηγκα.                                                                                                           

                                                                                                     

 

                                                                                                    (6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: ___ 

                                           ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΡΔΕΟΤ ΓΔΚΣΗ 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

ΡΔΕΟΤ 

ΓΟΣΗ 

 Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ- Ο+ Ο- 

ΑΒ+ 

 

        

Α+ 

 

        

Β- 

 

  +      
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ii. Να γξάςεηε πνηα νκάδα αίκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο                  (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: ___                                      

Παλδόηεο: ___________________ Παλδέθηεο: ___________________ 

(ζη) ηελ Κύπξν ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ θαη 

εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ππέξηαζε.   

i. Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλα άηνκν έρεη ππέξηαζε, αλαθέξνληαο θαη  

αξηζκεηηθή ηηκή γηα ηελ ππέξηαζε.                                               (1 Χ 0.5μ = 0.5μ)  μ: ___                

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ii. Πνηεο είλαη νη θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο γηα έλαλ πγηή ελήιηθα;                                                                                                                    

                                                                                                    (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: ___  

πζηνιηθή πίεζε: __________ mmHg Γηαζηνιηθή πίεζε: __________ mmHg 

 

iii. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ.                                                     

                                                                                                    (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: ___ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

ΣΔΛΟ 

 

  Οη εηζεγήηξηεο          Ζ Γηεπζύληξηα 

Αηκηιία Ακηαληίηνπ 

Μαξία Σηγγηξίδνπ                                                                                          Μαξία Διεπζεξίνπ 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΟΜΔΣΙΟΤ       ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2015-2016 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΑ (Φπζηθή - Υεκεία / Βηνινγία)           Σάμε: Γ΄ 

 
Ηκεξνκελία: 10/06/2016       Γηάξθεηα: 2 ώξεο (120΄ ιεπηά) 
 
Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………………  Σκήκα:……..    Αξ:…….  
 
Βαζκόο:……/40    Οινγξάθσο:…………..……… Τπνγξ. Καζεγεηή:…………………..………… 
 

 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην ηεο Βηνινγίαο απνηειείηαη από νθηώ ( 8 ) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε 
ηξία κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 
  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 

Δξώηεζε 1 

 

(α) Να γξάςεηε δύν βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ 

Ππξακίδα Γηαηξνθήο πνπ θαίλεηαη ζηελ πην θάησ εηθόλα:       (2x0.8=1.6κ) 

 

 

(i) ………………………………………. 

………………………………………..… 

………………………………………..… 

 

(ii) ………………………………………. 

………………………………………..… 

………………………………………..… 

 

(β) Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, πξέπεη λα θαηαλαιώλεη 
ηξνθέο πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο. Να εμεγήζεηε γηαηί.          (0.9κ) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Δξώηεζε 2 

 
Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β, βάδνληαο δίπια από 
ηελ θάζε έλλνηα ηεο ζηήιεο Α ηνλ θαηάιιειν αξηζκό από ηε ζηήιε Β. 
Γηα ηελ θάζε έλλνηα ηεο ζηήιεο Α, ππάξρεη κόλν κία ζσζηή απάληεζε από ηε ζηήιε Β. 

(5x0.5=2.5κ) 
   Α     Β 
 
______ α. Αληηζώκαηα   1. Αληηκεηώπηζε κηθξνβίσλ κε ηε βιέλλα  
       θαη ηηο βιεθαξίδεο 

 
______ β. Φαγνθύηηαξα   2. Καηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα ζην ζηνκάρη 

 
______ γ. Τδξνρισξηθό νμύ   3.Δηδηθέο πξσηεΐλεο πνπ θαηαπνιεκνύλ  
       ηα κηθξόβηα 

 
______ δ. Αληηβηνηηθά    4. Δίδνο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ πνπ  
      θαηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα 
 
______ ε. Σξαρεία    5. Καηαπνιεκνύλ ηα βαθηήξηα, αιιά όρη  
       ηνπο ηνύο 

 
 
Δξώηεζε 3 

 
(α) Σα πην θάησ ζρήκαηα Α θαη Β δείρλνπλ ηηο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο. Αθνύ ηα κειεηήζεηε, 
λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 
 

 
(i) Τν ζρήκα Α δείρλεη ηελ εηζπλνή ή ηελ εθπλνή;  
                                                                               (0.4κ) 
 
……………………………………………………………… 
 
(ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο  
έλα ιόγν πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.           (0.5κ) 
 
…………………………………………………………….… 

…………………………………………………………….… 

 

 

 

 
 

 

 

(β) Η αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα. Να εμεγήζεηε γηαηί, 
αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο:           (2x0.8=1.6κ) 

 

 (i) …………………………………………………………………………….……………………… 

 ……………………………………………………………………………….……………………… 

 (ii) ……………………………..…………………………………………….……………………… 

 ……………………………………………………………………………….……………………… 

 

Σχήμα Α Σχήμα Β 

Διάφραγμα 
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Δξώηεζε 4 

 

(α) Οη ζσζηέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο καο. Η 
πην θάησ εηθόλα δείρλεη κηα πάζεζε ησλ αξηεξηώλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζην 
ζάλαην. 

 

 

 

(i) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία Υ.             (0.5κ) 

……………………………………….…………. 
Αξηεξία κε αξηεξηνζθιήξπλζε 

 

(ii) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 
δσή, έηζη ώζηε λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο:  
                (2x0.5=1κ) 
1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο.         (1κ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 
  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 

Δξώηεζε 5 

 

(α)  Πην θάησ δίλνληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θάπνηεο από ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ:  
 

Αλόξγαλα άιαηα,  Βηηακίλεο,  Γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα,  Ληπίδηα,  Τδαηάλζξαθεο 
 

(i) Πνηεο από απηέο έρνπλ κηθξά κόξηα θαη δε ρξεηάδεηαη λα δηαζπαζηνύλ ζην 
πεπηηθό ζύζηεκα;          (κ. 0.8) 
……………………………………………………………………………………………… 

(ii) Πνηεο από απηέο αλήθνπλ ζηα καθξνκόξηα θαη δηαζπώληαη ζην πεπηηθό 
ζύζηεκα;            (κ. 0.8) 
……………………………………………………………………………………………… 

(iii) Πνηεο από απηέο αλήθνπλ ζηα κηθξνκόξηα θαη έρνπλ πξνθύςεη από ηε 
δηάζπαζε καθξνκνξίσλ;         (κ. 0.8) 
……………………………………………………………………………………………… 

(iv) Από ηηο πην πάλσ ζξεπηηθέο νπζίεο λα επηιέμεηε έλα καθξνκόξην θαη λα 
γξάςεηε ην αληίζηνηρό ηνπ κηθξνκόξην.       (κ. 0.8) 

   

Μαθξνκόξην: ………………………… Μηθξνκόξην: ……………………. 

 
(Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

Υ 
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(β) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ θηάλνπλ κε ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηα 
θύηηαξα, όπνπ εθηόο από ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο, ζα γίλεη θαη ε δηαδηθαζία ηεο 
αθνκνίσζεο. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο.        (1κ) 
 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν παξαδείγκαηα θαγεηώλ πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη έλα άηνκν πνπ έρεη 
ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαίξεζεο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο:    (2x0.4=0.8κ) 
 
 (i) ……………………………………… (ii) ………………………………………… 
 
(δ) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη θάπνηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 
δσή, γηα λα κελ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα δπζθνηιηόηεηαο:         (2x0.5=1κ) 

 

1. ………….……………………………..………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………… 

2. ………….……………………………..………………………………………….……………… 

 ……………………………………………………………………………….……………………… 

 

Δξώηεζε 6 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ πνπ θαίλνληαη 
ζηελ πην θάησ εηθόλα κε ηνπο αξηζκνύο 1-6:         (6x0.4=2.4κ) 

 

 

 

 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

 

 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο, γξάθνληαο ην όξγαλν / κέξνο ηνπ πεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζην νπνίν γίλνληαη νη πην θάησ δηαδηθαζίεο / ιεηηνπξγίεο:        (4x0.5=2κ) 
  

1. Γηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ από ην έλδπκν πεςίλε:……………………………..…………. 

 2. Όξγαλν ζην νπνίν θαηαιήγνπλ ε ρνιή θαη ην παγθξεαηηθό πγξό: ………………………... 

 3. Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ από ηε ιπζνδύκε: …………………………………….………..….. 

 4. ρεκαηηζκόο ησλ θνπξάλσλ: …………….……….……………………………………..…… 

(Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

5 

4 

1 

2 

3 

6 
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(γ) Σν ζηνκάρη όηαλ είλαη άδεην έρεη ηε κνξθή κηθξνύ ζάθνπ, ελώ γεκάην κπνξεί λα πεξηέρεη 
πάλσ από 1,5 ιίηξν ηξνθήο. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζηνκαρηνύ λα 
δηεπξύλεηαη (κεγαιώλεη) αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηεο ηξνθήο.(2 ιόγνη)        (1κ) 
 

………….……………………………..………………………………………….………………… 

………….……………………………..………………………………………….………………… 

 

(δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο πνπ εθθξίλεηαη από ηνπο γαζηξηθνύο αδέλεο ηνπ 
βιελλνγόλνπ ηνπ ζηνκαρηνύ;           (0.6κ) 
 

………….……………………………..………………………………………….………………… 

………….……………………………..………………………………………….………………… 

 

Δξώηεζε 7 

 

(α) Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί απόζπαζκα από έλα έληππν πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ 
Τέηαλν. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 
 

«Ο Τέτανος είναι μια λοιμώδησ αςθζνεια η οποία προκαλείται από ζνα βακτήριο. Η μόλυνση γενικά 
ςυμβαίνει μζςω ενόσ μολυςμζνου τραφματοσ από οποιοδήποτε αντικείμενο. Θα πρζπει όλοσ ο 
πληθυςμόσ να είναι εμβολιασμένος κατά του τετάνου, ή αν δεν ζχει εμβολιαστεί κατά τα τελευταία 10 
χρόνια και τραυματιςτεί από οποιοδήποτε αντικείμενο, να μεταβεί ςτο νοςοκομείο για χορήγηςη  
αντι-τετανικοφ οροφ ςε διάςτημα 24 ωρών το αργότερο, από τη ςτιγμή του τραυματιςμοφ. Το βακτήριο 
του τετάνου παραλφει το νευρικό ςφςτημα και αν δεν αντιμετωπιςτεί ζγκαιρα οδηγεί ςτο θάνατο». 

 
(i) Να εμεγήζεηε ηνλ πην θάησ όξν:          (1.2κ) 
 

  Μόιπλζε: ……………………….…………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

(ii) Τη πεξηέρεη ην εκβόιην ηνπ ηεηάλνπ θαη ηη ν αληηηεηαληθόο νξόο;        (2κ) 
 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

(β) (i) Να γξάςεηε δύν βηνινγηθά πγξά ζηα νπνία ν ηόο HIV βξίζθεηαη ζε ςειή 
ζπγθέληξσζε:               (1κ) 
 

1. ………………………………………… 2. ……………………………………… 
 

(ii) Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV;       (0.8κ) 
 

  ………………………………………………………………………………………………. 
 

(iii) Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ θπξηόηεξν ηξόπν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV, λα γξάςεηε δύν 
ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ην AIDS:              (1κ) 
 

1. ………………………………………… 2. ……………………………………… 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 

 
Δξώηεζε 8 

Ο νξγαληζκόο καο εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη από ηελ ηξνθή κε ηε ζπλεξγαζία 
ηξηώλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ, ηνπ πεπηηθνύ, ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ θπθινθνξηθνύ. Η 
απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο από ηελ ηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θύηηαξα (θπηηαξηθή 
αλαπλνή)  
 

(α) Να γξάςεηε έλαλ άιιν ιόγν, εθηόο από ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο, γηα ηνλ νπνίν είλαη 
απαξαίηεηε ε πξόζιεςε ηξνθήο από ηνπο νξγαληζκνύο.          (1κ) 

 

..…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηελ εμίζσζε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο πνπ αθνινπζεί κε 
ηνπο όξνπο πνπ δίλνληαη πην θάησ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, θαζώο θαη ησλ δηθώλ ζαο 
γλώζεσλ.         [(4x0.25)+0.5=1.5κ] 
 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα,   Δλέξγεηα,   Ομπγόλν,   Οξγαληθέο νπζίεο ηξνθήο 

 

 
 
(γ) Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζε ηξεηο ζξεπηηθέο νπζίεο από ηηο νπνίεο ν 
νξγαληζκόο καο εμαζθαιίδεη ελέξγεηα. Αθνύ ηνλ κειεηήζεηε, λα ζπκπιεξώζεηε ηα 
θελά κε ηνπο αξηζκνύο1-5.           (5x0.5=2.5κ) 

  

 

Οξγαληθή ζξεπηηθή νπζία 
(καθξνκόξην) 

Μηθξνκόξην Έλδπκα πνπ δηαζπνύλ ηα 
καθξνκόξηα ζε κηθξνκόξηα 

 

Τδαηάλζξαθεο 

 

1. ……………………. 

 

2. ……………………………… 

θαη 

Παγθξεαηηθή ακπιάζε 

 

3. …………………………… 

Γιπθεξόιε θαη 

ιηπαξά νμέα 

 

Παγθξεαηηθή ιηπάζε 

 

4. …………………………… 

 

 

Ακηλνμέα 

Πεςίλε 

θαη 

5. ………………………………. 

 



7 

 

 
(δ) Η πξόζιεςε νμπγόλνπ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο, 
θαζώο θαη ε απνβνιή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο 
θπςειίδεο (Δηθ. 1θαη Δηθ. 2). 

 
 

 

 

1. Με ηε βνήζεηα ηεο Δηθ. 1, λα ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηα θελά ζην 

πην θάησ δηάγξακκα, ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε πνξεία ηνπ 

αέξα, από ηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο κέρξη λα θηάζεη ζηηο 

θπςειίδεο.                                                                   (4x0.5=2κ) 

Δηθ.1: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 
 

Ρηληθέο θνηιόηεηεο                     ………………………                   ……………….………… 

                 ………………………                   …………………………                                 

βξνγρίδηα                     θπςειίδεο 

 
 
 

2. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ θπςειίδαο θαη  
αηκνθόξνπ αγγείνπ. 
 

 

 

 

 

(i) Να νλνκάζεηε ηα αθόινπζα: 

                                          (2x0.5=1κ) 

 

Σν αέξην Α: …………………………… 

 

Σν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο αξ. 1: 

………………………………………….. 

 
Δηθ. 2: Αληαιιαγή αεξίσλ ζηελ θπςειηδα 

 
 

(ii) Πνην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ θπςειίδσλ 
βνεζά ζηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ;          (0.5κ) 

 
..…………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρηληθή 
θνηιόηεηα 

Κπςειίδεο 

Κπςειίδα 

Σξηρνεηδέο 
Αηκνθόξν  
αγγείν 

Α 

1 

Βξνγρίδην 
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(ε) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία θαη νη θπθινθνξίεο ηνπ αίκαηνο.  

 
 

 

 
(i) Να νλνκάζεηε ηε βαιβίδα Α, ην 
αγγείν Β θαζώο θαη ηηο θνηιόηεηεο Γ 
θαη Γ.                       (4x0.5=2κ) 
 
 

A (βαιβίδα): ………………………… 

Β (αγγείν): …………………………… 

 

 

Γ (θνηιόηεηα): ……………………….. 

Γ (θνηιόηεηα): ……………………….. 

 
 
(ii) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά, ώζηε λα  
πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηε Μηθξή ή πλεπκνληθή 
θπθινθνξία:          (3x0.5=1.5κ) 

 
 

Γεμηόο θόιπνο                    ……………………………               …………………………….. 

                      Σξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ                     ………….……………………….. 

                   Αξηζηεξόο θόιπνο. 

 
 

 

 

 

 

 

Η Δηζεγήηξηα             Ο Γηεπζπληήο 

 

Μαξία Αξγπξίδνπ       Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 

 
 

 

Γ 

Β 

Α 

Γ 

Πλεύκνλεο 

Μικρή ή 
πνεσμονική 

κσκλουορία 

αίματος 

Μεγάλη ή 
σσστηματική 

κσκλουορία 

αίματος 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΘΟΤΠΟΛΔΩ                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ             :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    ΒΑΘΜΟ                                                            

   ΣΑΞΗ                    :  Γ΄                                                 ΑΡΙΘΜΟ:         ________/40 

   ΓΙΑΡΚΔΙΑ            :  2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ)    ΟΛΟΓΡΑΦΩ:  _____________ 

   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    :  06.06.2016                       ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ/TΡΙΑ  :  __________   

  

  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ___________________________________________________ 

  ΣΜΗΜΑ : __________                                                  ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ : _____ 

   Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

   Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέκα (10) ζελίδερ . 

   Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

 

ΜΔΡΟ  Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη 2,5 μονάδερ.  
Να απανηήζεηε  ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.  

 
 

ΔΡΩΣΗΗ 1 
 

ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν πνπ αλαθέξεηαη (ηήλη Α) κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ (ηήλη Β). 

(2,5κ) 
 

ηήλη Α ηήλη Β 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 

Α. ηνκάρη 1. Οινθιήξσζε  ηεο πέςεο ηεο ηξνθήο θαη 
απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ.  

 
Α→….. 

 

Β. Λεπηό έληεξν 2. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε άπεπησλ πιηθώλ 

ησλ ηξνθώλ, απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ 

θαη πξσηετλώλ, ζρεκαηηζκόο θνπξάλσλ. 

 

Β→….. 

Γ. ηόκα 3. Καηαηεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο θαη 
δεκηνπξγία βισκνύ 

Γ→….. 

Γ πθώηη 4. Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία 
ρπινύ 

Γ→….. 

Δ. Παρύ έληεξν 4. Έθθξηζε ρνιήο θαη απνηνμίλσζε ηνπ 

νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο. 

Δ→….. 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα Α,Β,Γ,Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε. 

 

α) Πνηα από ηηο πην θάησ δειώζεηο, Α-Δ, δεν ηζρύεη γηα ηελ δξάζε ηνπ ζάιηνπ; 

 

Α. Σν ζάιην ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ  

Β. Σν ζάιην ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

Γ. Σν ζάιην ιεηαίλεη ηνλ θάξπγγα 

Γ. Σν ζάιην ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πξσηετλώλ 

Δ. Σν ζάιην ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ εο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο 

 

β) ε πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο, Α-Δ, θαίλνληαη όινη νη κεγάινη πξνζαξηεκέλνη 

αδέλεο  ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ; 

 

Α. Οη ζηεινγόλνη αδέλεο, ε ρνιεδόρνο θύζηε θαη ην πάγθξεαο 

Β. Οη ζηεινγόλνη αδέλεο, ε ρνιεδόρνο θύζηε θαη ην ήπαξ 

Γ. Οη ζηεινγόλνη αδέλεο, ην ήπαξ, ε ρνιεδόρνο θύζηε θαη ην πάγθξεαο 

Γ. Σν ήπαξ, ε ρνιεδόρνο θύζηε θαη ην πάγθξεαο 

Δ. Οη ζηεινγόλνη αδέλεο, ην ήπαξ θαη ην πάγθξεαο 

 

γ) ε πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο, Α-Δ, αθνξά κόλν ζε ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

απειεπζεξώλνπλ ελέξγεηα; 

 

Α. πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο θαη βηηακίλεο 

Β. πξσηεΐλεο θαη βηηακίλεο 

Γ. πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο  θαη πδαηάλζξαθεο 

Γ. πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, λεξό θαη βηηακίλεο 

Δ. πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο θαη λεξό  

 

δ) Οη γιπθόδεο απνηεινύλ κηθξνκόξηα ησλ καθξνκνξίσλ πνπ νλνκάδνληαη: 

Α. ιηπαξέο νπζίεο 

Β. πδαηάλζξαθεο 

Γ. πξσηεΐλεο 

Γ. λνπθιετληθά νμέα 

Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ 
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ε) Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο πξνζιακβάλεη από ην εξωηεπικό πεπιβάλλον ηηο νπζίεο 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή (θαύζεηο) κέζσ: 

 

Α. ηνπ θπθινθνξηθνύ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Β. ηνπ αλαπλεπζηηθνύ , ηνπ θπθινθνξηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γ. ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γ. ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Δ. ηνπ θπθινθνξηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο   

(2,5κ) 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ αθνξνύλ ηηο ελδείμεηο 1-4: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
β) Πνηα θνηιόηεηα ηεο θαξδηάο έρεη πην ρνληξά ηνηρώκαηα θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

( 0,5κ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

1………………………………… 

 

2………………………………… 

 

3…………………………………. 

 

4…………………………………. 

 

(2μ) 
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ΔΡΩΣΗΗ 4 

 

Με βάζε ηελ παξαθάησ εηθόλα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα δείρλνληαο ζε θάζε 

πεξίπησζε ην αληίζηνηρν νξγαλίδην θαη όλνκα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο 

πην θάησ ιεηηνπξγίεο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λεηηνπξγία θπηηάξνπ Αξηζκόο 
νξγαληδίνπ 

Όλνκα νξγαληδίνπ 

Πξνζθέξεη ζηήξημε θαη πξνζηαζία ζην θπηηθό 

θύηηαξν θαη ηνπ δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα 

  

Γεζκεύεη κέξνο ηεο θσηεηλήο ελέξγεηαο ηνπ ήιηνπ 

θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε ρεκηθή 

  

Απνηειεί απνζήθε λεξνύ , αιάησλ θαη άιισλ 

νπζηώλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ 

  

Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό θαη ειέγρεη ηε δνκή θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηηάξνπ 

  

Τπεύζπλν γηα ηελ ζύλζεζε αιπζίδσλ πξσηετλώλ 

από ακηλνμέα 

  

 
 

(2,5κ) 
  
 
 

 

 

 

 

 

5 



5 

 

ΜΔΡΟ  Β  

Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ.                                                                    

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.  

 
ΔΡΩΣΗΗ 5 

 
ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν αγγεία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 
α) Να ηα νλνκάζεηε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
          Α…………………………………      Β………………………………                      (1κ) 
 

 
 
β) Να εμεγήζεηε κε ηξεηο (3) ιόγνπο ηη ζαο νδήγεζε ζην πην πάλσ ζπκπέξαζκα: 
 
i............................................................................................................................................... 

ii.............................................................................................................................................. 

iii.............................................................................................................................................. 

(1,5κ) 

 

γ) ε πνηα νκάδα αίκαηνο δελ ππάξρεη θαλέλα αληηγόλν ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

(0,5κ) 
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δ) ην ζρήκα πνπ θαίλεηαη πην θάησ ππάξρνπλ νη ηξεηο ηύπνη θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο κέζα 

από ηελ ηνκή ελόο αγγείνπ. Να ηα νλνκάζεηε θαη λα γξάςεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ελόο 

από απηά. 

 

 
 

(3κ) 
 
ΔΡΩΣΗΗ 6 

 
α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε 
ηα κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β) Με πνην ηξόπν δηεπθνιύλεηαη ε δηαπίδπζε ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

αλάκεζα ζηηο θπςειίδεο θαη ηα ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… (1κ) 

Αξ. Όλνκα Λεηηνπξγία 

 
1 

 
 
 
 

 

 
2 

 
 
 
 

 

 
3 

 
 
 
 

 

2 

1 

3 

1…………………………………… 

 

2…………………………………… 

 

3…………………………………… 

 

4…………………………………… 

 

5…………………………………… 

 

 

 

 

(2,5μ) 

1 

2 

3 

4 

5 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηελ ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.  

 

ΣΗΛΗ Α ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΣΗΛΗ Β 

 

Α. Φσλεηηθέο ρνξδέο 

 

Α→_____ 

1.Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα γηα λα 

κελ πεγαίλνπλ νη ηξνθέο ζηνπο 

πλεύκνλεο 

 

Β. Σξαρεία 

 

Β→_____ 

2. Οη πιεπξέο αλεβαίλνπλ θαη ην 

δηάθξαγκα θαηεβαίλεη 

 

Γ. Δπηγισηηίδα 

 

Γ→_____ 

3. Γίλεηαη παξαγσγή ελέξγεηαο θαη 

ηνμηθώλ νπζηώλ (γαιαθηηθό νμύ) ζηνπο 

κύεο. 

 

Γ. Δηζπλνή 

 

Γ→_____ 

4. Υόλδξηλνη δαθηύιηνη πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ηελ δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ 

 

Δ. Αλαεξόβηα αλαπλνή 

 

Δ→_____ 

5. Οη πιεπξέο θαηεβαίλνπλ θαη ην 

δηάθξαγκα αλεβαίλεη 

  6. Παξαγσγή ήρνπ 

  

(2,5κ) 

ΔΡΩΣΗΗ 7 

 

Να παξαηεξήζεηε ηηο πην πάλσ εηθόλεο θαη λα απαληήζεηε κε ζσζηό ή ιάζνο ηηο πην θάησ 

πξνηάζεηο: 

 Οξζό/Λάζνο 

Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα παξάγνπλ αληηγόλα  

Σα αληηζώκαηα παξακέλνπλ ζην αίκα έηνηκα λα θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη όια 

ηα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό 

 

Σα αληηζώκαηα  πνπ παξάγνληαη ηαηξηάδνπλ κε ηα αληηγόλα όπσο ην θιεηδί 

ζηελ θιεηδαξηά 

 

Με ηνλ πην πάλσ ηξόπν απνθηνύκε θπζηθή αλνζία   

(1κ) 
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γ) Να νλνκάζεηε ηξεηο εμσηεξηθνύο κεραληζκνύο από ηελ 1ε γξακκή άκπλαο (όξγαλα θαη 

δξάζε) πνπ έρνπκε ζην ζώκα καο πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδηζηνύλ νη κηθξννξγαληζκνί 

λα εηζέιζνπλ ζ΄ απηό.  

i...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

ii..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

iii..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

(3κ) 

δ) Να εμεγήζεηε κε πνηνπο ηξόπνπο επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία ζηνλ νξγαληζκό καο. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(1κ) 

ε) Να γξάςεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV. 

i............................................................................................................................................... 

ii.............................................................................................................................................. 

iii.............................................................................................................................................. 

iv............................................................................................................................................. 

(1κ) 

ΜΔΡΟ  Γ: Αποηελείηαι από ένα επώηημα ηων 12 μονάδων. 

 ΔΡΩΣΗΗ 8 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2,5κ) 

1 

2 

3 

4 

5 

1………………………………………. 

 

2………………………………………. 

 

3………………………………………. 

 

4………………………………………. 

 

5………………………………………. 
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β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο αζζέλεηεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηα όξγαλα ηνπ 
αλζξσπίλνπ ζώκαηνο πνπ επεξεάδνληαη. 
 

Αζζέλεηεο ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ Όξγαλα πνπ επεξεάδνληαη 
 

     Α. Σεξεδόλα Α→_____ 1. Ήπαξ 
 

     Β. Γηάξξνηα Β→_____ 2. Παρύ έληεξν 
 

     Γ. Γαζηξίηηδα Γ→_____ 3. Γόληηα 
 

     Γ. Κίξξσζε Γ→_____ 4. ηνκάρη 
 

 (2κ) 
 
 
δ) Ση είλαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(1κ) 
ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ ρνιή. 

 

 (2κ) 

 

ζη) Να νλνκάζεηε ηα καθξνκόξηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

i……………………………………………………… 

ii……………………………………………………… 

iii…………………………………………………….. 

iv……………………………………………………..              

 (1κ) 

 
 
 
 
 
 

Όξγαλν παξαγσγήο ηεο ρνιήο  

Υώξνο/όξγαλν απνζήθεπζεο                    

ηεο ρνιήο 

 

Υώξνο/όξγαλν δξάζεο ηεο ρνιήο  

Λεηηνπξγία/δξάζε ηεο ρνιήο  
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δ) ην πην θάησ ζρήκα λα ζρεδηάζεηε ηόμα έηζη ώζηε λα ηζρύεη ν κλεκνληθόο θαλόλαο 
ζπκβαηόηεηαο ησλ νκάδσλ αίκαηνο γηα ζθνπνύο κεηαγγίζεσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1κ) 
 

ε) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδέθηεο θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

(1,5κ) 

ζ) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(1κ) 

 

 
 
 
 
Δηζεγήηξηα         Ο Γηεπζπληήο 
 
Διέλε Μαπξηθίνπ-Γξεγνξίνπ Β.Γ. 
 
               Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο 

0 

Β Α 

ΑΒ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ                          

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

ΒΑΘ. : ………………… / 40 

ΟΛΟΓΡ. : ……………………… 

ΤΠΟΓΡ. : ……………………… 

ΣΑΞΗ :                                  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 06/06/2016 

ΜΑΘΗΜΑ :           ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΔΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
ΔΞΔΣΑΗ :  

2 ΩΡΔ (120΄ ΛΔΠΣΑ) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………………………………… 

 

ΣΜΗΜΑ: ………  ΑΡ.: ……… 

 
 
 
 

ΟΓΗΓΙΔ 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΙ (14) ΔΛΙΓΔ 

θαη είλαη ρωξηζκέλν ζε ηξία κέξε Α, Β θαη Γ, ζηα νπνία αλαινγνύλ 40 κνλάδεο. 

 
Να γπάτεηε όλερ ηιρ απανηήζειρ ζαρ ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο.   

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ. 
Να σπηζιμοποιήζεηε ζηςλό (πέννα) διαπκείαρ πος να μη ζβήνει σπώμαηορ μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-ex). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο (κε αξηζκνύο 1 έωο 4).  
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  
                    Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

Η Γαλάε είλαη κηα έθεβε καζήηξηα ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. Δδώ θαη αξθεηέο εβδνκάδεο 

ηαιαηπσξείηαη από δπζθνηιηόηεηα θαη έρεη 

πόλνπο ζηελ θνηιηά. Μεηά από ζπκβνπιή 

γαζηξεληεξνιόγνπ επηζθέθζεθε δηαηξνθνιόγν, 

γηα λα ηεο πξνηείλεη ηελ θαηάιιειε δηαηξνθή 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα πγείαο ηεο. Η 

δηαηξνθνιόγνο ζπκβνύιεπζε ηε Γαλάε λα 

ηξέθεηαη κε ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο θαη 

λα πίλεη αξθεηό λεξό. Δπίζεο ηεο έδσζε κηα 

εηθόλα από έλα πηάην πγηεηλήο δηαηξνθήο 

(δηπιαλή εηθόλα).   

α) Πνην είδνο θπηηθώλ ηλώλ (επδηάιπηεο ή αδηάιπηεο) δελ απνηθνδνκνύληαη ζην παρύ έληεξν θαη είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο;         

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 0.25 = 0.25μ)   μ: …. 

 

β) Με βάζε ηελ πην πάλσ εηθόλα λα γξάςεηε ηξεηο ηξνθέο πνπ είλαη πνιύ πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο.  

 (1) …………………………………………………………     

(2) ………………………………………………………… 

(3) …………………………………………………………   (3 x 0.25 = 0.75μ)   μ: …. 

 

γ) Τν πηάην πγηεηλήο δηαηξνθήο πεξηέρεη θαη ηξνθέο πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο. Να εμεγήζεηε γηαηί νη 

εκεξήζηεο αλάγθεο πξσηετλώλ είλαη κεγάιεο ζηελ ειηθία ηεο Γαλάεο; Τη εμππεξεηνύλ;    

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 
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δ) Οη βαζηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δηάθνξεο ηξνθέο είλαη:  

νη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο, ηα ιηπίδηα, ηα λνπθιετληθά νμέα, νη βηηακίλεο, ηα άιαηα θαη ην λεξό. 

Πνηα από απηέο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ρξεζηκεύεη σο απνηακηεπηηθή ελεξγεηαθή νπζία ζηνλ άλζξσπν 

θαη είλαη ην πινπζηόηεξν ελεξγεηαθό πιηθό (9 kcal/g);   

………………………………………………………………………..  (1 x 0.25 = 0.25μ)   μ: ….  

ε) Σε πνηεο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη πην πάλσ ζξεπηηθέο νπζίεο κε βάζε ηε ρξεζηκόηεηά 

ηνπο ζηνλ νξγαληζκό; 

    (1)……………………………      (2)……………………………      (3)……………………………   

           (3 x 0.25 = 0.75μ)   μ: …. 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Η Οικολογία αποηελεί κλάδο ηηρ Βιολογίαρ. Τον όπο «Οικολογία» επινόηζε ο 

Γεπμανόρ βιολόγορ Ernst Haeckel ηο 1866, ζςνθέηονηαρ ηιρ ελληνικέρ λέξειρ «οίκορ» 

και «λόγορ». Ο ίδιορ όπιζε ηην Οικολογία ωρ «επιζηήμη ηηρ ζσέζεωρ ηων 

οπγανιζμών με ηο πεπιβάλλον». Ππόδπομορ ηηρ επιζηήμηρ θεωπείηαι ο μαθηηήρ και 

διάδοσορ ηος Απιζηοηέλη Θεόθπαζηορ. 

α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα, δίλνληαη νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο Βηνιόγνπο ζηελ 

Οηθνινγία. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ηέζζεξηο όξνπο κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκό ζπκπιεξώλνληαο ην 

θαηάιιειν γξάκκα ζηε ζηήιε γηα αληηζηνίρηζε.   

ΟΡΟ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΟΡΙΜΟ  

1. Βηνθνηλόηεηα 1. - …….. Α. Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο. 

2. Πιεζπζκόο 2. - …….. Β. Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

3. Οηθνζύζηεκα 3. - …….. Γ. Τν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ 

θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

4. Άηνκν 4. - …….. Γ. Τν ζύλνιν ησλ βηνηηθώλ (νξγαληζκνί) θαη αβηνηηθώλ 

παξαγόλησλ θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 

           (4 x 0.25 = 1μ)   μ: …. 

β) Οη πνζνηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ηξνθηθώλ επηπέδσλ ελόο νηθνζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα 

αλαπαξαζηαζνύλ κε ηηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο. Να νλνκάζεηε ηα ηξία είδε νηθνινγηθώλ ππξακίδσλ. 

(1) …………………………………………………………     

(2) ………………………………………………………… 

(3) …………………………………………………………   (3 x 0.25 = 0.75μ)   μ: …. 
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γ) Σε έλα νηθνζύζηεκα δνπλ θπηά (π.ρ. ζάκλνη, 

ρνξηάξη), έληνκα (π.ρ. κέιηζζεο, πεηαινύδεο θαη 

κπξκήγθηα), ζειαζηηθά (π.ρ. πνληίθηα, λπθίηζεο), 

πηελά (π.ρ. κειηζζνθάγνο, αεηόο), ακθίβηα (π.ρ. 

βάηξαρνη) θαη εξπεηά (π.ρ. θίδηα, νρηέο). Η δηπιαλή 

εηθόλα δείρλεη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο. Πνην είδνο 

νηθνινγηθήο ππξακίδαο είλαη; 

 …………………………………………………………

                                (1 x 0.25 = 0.25μ)   μ: …. 

δ) Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό κείσζεο ζε αξηζκό 

αηόκσλ % πνπ παξαηεξείηαη από επίπεδν ζε 

επίπεδν αλεβαίλνληαο ηελ ππξακίδα.     ….....%

    (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Τν θπθινθνξηθό ζύζηεκα είλαη έλα από ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Κύξηα 

ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεηαθνξά νπζηώλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό. 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό 

ζύζηεκα,  βάδνληαο  ζε  θύθιν  έλα  κόλν  γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ  πνπ  αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε  

(π.ρ. Α  ). 

 
(1) Τν αγγείν πνπ κεηαθέξεη ην πινπζηόηεξν ζε νμπγόλν αίκα είλαη: 

Α.  Σηεθαληαία αξηεξία 

Β.  Ανξηή 

Γ.  Πλεπκνληθή αξηεξία 

Γ.  Πλεπκνληθή θιέβα 

 

(2) Πνηα από ηηο πξνηάζεηο είλαη ζσζηή; 

Α. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα πξσηεΐλε ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ πνπ δεζκεύεη ην νμπγόλν.  

Β. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα πξσηεΐλε ησλ αηκνπεηαιίσλ πνπ δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Γ. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα βηηακίλε πνπ δεζκεύεη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Γ. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πξνηηκά λα δεζκεύεη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
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(3) Πνηα θαξδηαθή θνηιόηεηα έρεη ην πην παρύ κπτθό ηνίρσκα;  

Α. Η αξηζηεξή θνηιία       

Β. Ο αξηζηεξόο θόιπνο      

Γ. Η δεμηά θνηιία 

Γ..Ο δεμηόο θόιπνο 

 

(4) Τν αίκα πνπ θεύγεη από ηνπο κπο ησλ πνδηώλ ελόο αζιεηή έρεη δηαθνξεηηθή ζύζηαζε από ην αίκα 

πνπ εηζέξρεηαη γηαηί πεξηέρεη:  

A. Υςειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε νμπγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

B. Φακειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε γιπθόδε θαη ακηλνμέα  

Γ . Πεξηζζόηεξα εξπζξά αηκνζθαίξηα  

Γ. Υςειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε άιαηα 

 

(5) Η δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεη πην νξζά ηελ θίλεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηελ άλσ θαη 

θάησ θνίιε θιέβα πξνο ηνλ πλεύκνλα είλαη:  

Α. δεμηόο θόιπνο → δεμηά θνηιία → πλεπκνληθή θιέβα → ηξηρνεηδή αγγεία → πλεύκνλαο  

Β. αξηζηεξόο θόιπνο → αξηζηεξή θνηιία → πλεπκνληθή αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία → πλεύκνλαο  

Γ. δεμηόο θόιπνο → δεμηά θνηιία → πλεπκνληθή αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία → πλεύκνλαο 

Γ. αξηζηεξή θνηιία → αξηζηεξόο θόιπνο → πλεπκνληθή θιέβα → ηξηρνεηδή αγγεία → πλεύκνλαο 

           (5 x 0.5 = 2.5μ)   μ: …. 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Τν ζώκα καο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε πγείαο, δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθό ζύζηεκα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ 5 εξσηήκαηα: 

           (5 x 0.5 = 2.5μ)   μ: …. 

α) Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε κηθξννξγαληζκνύο ή κηθξόβηα; (Τνλ νξηζκό) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Σηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα δξα θαη έλα 

έλδπκν πνπ ππάξρεη ηόζν ζην ζάιην όζν θαη ζηα δάθξπα. Πώο νλνκάδεηαη ην έλδπκν απηό; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Πνην είδνο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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δ) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα δύν θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

Σηελ ηξίηε γξακκή άκπλαο, εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ην κηθξόβην πνπ πξνθαιεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ ηνπ.  

Μεηά ηελ αλαγλώξηζε εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα θηηάρλνπλ α  _  _  _  _  _  _  _  _ α  πνπ ζα ηαηξηάμνπλ 

κε ηα αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ (ζρέζε θιεηδαξηάο κε θιεηδί) θαη κε απηό ηνλ ηξόπν θαηαζηξέθνπλ ην 

κηθξόβην θαηαπνιεκώληαο ηελ αζζέλεηα. Μεηά από απηή ηε δηαδηθαζία ν νξγαληζκόο δηαηεξεί κηα 

«αλάκλεζε» ηεο αζζέλεηαο πνπ ήδε πέξαζε («ζπκάηαη»), απηό ην γεγνλόο ηνπ πξνζθέξεη θπζηθή      

α  _  _  _  _  α  κε απνηέιεζκα λα κελ αξξσζηήζεη μαλά από ην ίδην κηθξόβην.  

 

ε) Σηελ ελόηεηα «Αλαθαιύπηνληαο ηνλ Κόζκν ησλ Μηθξνβίσλ» κειεηήζαηε θαη ηνπο ηνύο. 

Να εμεγήζεηε γηαηί θαηά ηε κειέηε δηαπηζηώζαηε όηη νη ηνί δελ είλαη νξγαληζκνί.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο (κε αξηζκνύο 5 έωο 7).  
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  
                    Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 5 

α) Οη αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο ηεο πλεπκνληθήο αλαπλνήο είλαη ε 

εηζπλνή θαη ε εθπλνή. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξνπζηάδεηαη ε 

εηζπλνή. Η εηζπλνή επηηπγράλεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ πιεπξώλ 

ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

(η) Να γξάςεηε πνηα θίλεζε γίλεηαη από ηηο πιεπξέο ηνπ ζώξαθα 

θαηά ηελ εηζπλνή. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

     (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(ηη) Να γξάςεηε πνηα θίλεζε γίλεηαη από ην δηάθξαγκα θαηά ηελ 

εηζπλνή. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 



7 

 

β) Η δηπιαλή εηθόλα παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αληαιιαγήο αεξίσλ κεηαμύ πλεπκνληθώλ θπςειίδσλ 

θαη αίκαηνο ηξηρνεηδνύο αηκνθόξνπ αγγείνπ 

(πλεπκόλσλ). Να νλνκάζεηε ην αέξην πνπ δηαρέεηαη 

από ηελ θπςειίδα ζην αίκα.   

……………………………………………………………… 

    (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

γ) Πνηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (1) ησλ θπςειίδσλ θαη 

(2) ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ δηεπθνιύλνπλ ηε δηάρπζε 

ησλ αεξίσλ; 

(1)………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2)…………………………………………………………………………………………………………………. 

          (2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

δ) Αληαιιαγή αεξίσλ γίλεηαη θαη κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ ησλ δηάθνξσλ ηζηώλ θαη ηνπ αίκαηνο ησλ 

ηξηρνεηδώλ αγγείσλ (ηζηώλ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηα ηξία πην θάησ εξσηήκαηα λα απαληήζεηε κνλνιεθηηθά. 

(η) Πώο νλνκάδεηαη ε παζεηηθή θίλεζε ησλ αεξίσλ δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο από πεξηνρή 

ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο πεξηνρή ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ηη) Πώο νλνκάδεηαη ε παζεηηθή θίλεζε ηνπ λεξνύ δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο από πεξηνρή 

ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο πεξηνρή ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο κνξίσλ λεξνύ; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ηηη) Οη δύν πην πάλσ δηαδηθαζίεο θίλεζεο απαηηνύλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο από ηα θύηηαξα; Ναη ή Όρη; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           (3 x 0.5 = 1.5μ)   μ: …. 
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ε) Η θπηηαξηθή αλαπλνή πνπ γίλεηαη ζηνπο κύεο είλαη θπξίσο αεξόβηα. Μεξηθέο θνξέο, θαηά ηε 

δηάξθεηα έληνλεο άζθεζεο γίλεηαη θαη αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή. Να ζπκπιεξώζεηε ην 

δηάγξακκα Βελ (Venn) κε δύν νκνηόηεηεο θαη δύν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο 

αλαπλνήο. 

(6 x 0.25 = 1.5μ)   μ: …. 
ζη) Γηαηί όκσο δελ κπνξεί λα γίλεηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αλαεξόβηα αλαπλνή ζηνπο κύεο; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

ΔΡΩΣΗΗ 6 

α) Να νλνκάζεηε ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηεο εηθόλαο. 

Αγγείν Α:  ………………………….. 

Αγγείν Β:  ………………………….. 

Αγγείν Γ:  ………………………….. 

(3 x 0.25 = 0.75μ)   μ: …. 

β) Πνην από ηα πην πάλσ αγγεία:   

 Δίλαη απαγσγό αγγείν σο πξνο ηελ θαξδία;   ………………………….. 

 Γηαζέηεη βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπ; ………………………….. 

 Έρεη ηα ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα (κόλν κηα ζηηβάδα θύηηαξα); ………………………….. 

 Έρεη ηνλ παρύηεξν κπτθό ηζηό; ………………………….. 

(4 x 0.25 = 1μ)   μ: …. 
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γ) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο ζηα δύν ζρεδηαγξάκκαηα ηεο θαξδηάο.    
 

(1) ………………………………… 

(2) ………………………………… 

(3) ………………………………… 

(4) ………………………………… 

(5) ………………………………… 

(6) ………………………………… 

(7) ………………………………… 

(8) ………………………………… 

(9) ………………………………… 

(10) ………………………………… 

(11) ………………………………… 

(12) ………………………………… 

(12 x 0.25 = 3μ)   μ: …. 

δ) Να απαληήζεηε θαη ζηα 5 ζύληνκα εξσηήκαηα.  

(1) Η πλεπκνληθή αξηεξία κεηαθέξεη νμπγνλσκέλν ή κε  

νμπγνλσκέλν αίκα; ……………………………………………. 

(2) Πνηεο θνηιόηεηεο (νη θόιπνη ή νη θνηιίεο) έρνπλ ιεπηόηεξα  

ηνηρώκαηα; …………………………………………….. 

(3) Πνηα από ηα ζηεθαληαία αγγεία (αξηεξίεο ή θιέβεο) είλαη  

ππεύζπλα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κπνθαξδίνπ κε νμπγόλν;  

………………………………………………………………….. 

(4) Πώο νλνκάδεηαη ε κεγαιύηεξε αξηεξία ηνπ ζώκαηόο καο; 

………………………………………………………………….. 

(5) Πνην αγγείν επαλαθέξεη ην αίκα από ην θεθάιη ζηελ θαξδηά; 

…………………………………………………………………..   (5 x 0.25 = 1.25μ)   μ: …. 

 
ΔΡΩΣΗΗ 7 

α) Οη επηζηήκνλεο, γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ πεπηηθώλ 

ελδύκσλ, έρνπλ θαηαζθεπάζεη δηάθνξα κνληέια. Σην κνληέιν ηεο επόκελεο ζειίδαο παξνπζηάδεηαη ν 

θπθιηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ελόο πεπηηθνύ ελδύκνπ. Να παξαηεξήζεηε, πξνζεθηηθά, ην κνληέιν απηό 

θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο 4 ελδείμεηο πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

ελεξγό θέληξν,   έλδπκν,   πξνϊόληα,   ππόζηξωκα 
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(4 x 0.25 = 1μ)   μ: …. 

β) Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ κεξηθά από ηα θπξηόηεξα πεπηηθά 

έλδπκα πνπ δξνπλ ζην γαζηξεληεξηθό καο ζσιήλα. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 8 θελά θαηάιιεια. 

 

(8 x 0.5 = 4μ)   μ: …. 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο εηθόλεο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

 

 

1. Πέςε 

Α     

 

 

1 -  ……. 

 

2. Απνξξόθεζε 

          Β           

 

2 -  ……. 

 

3. Αθνκνίσζε 

Γ    

 

3 -  ……. 

 

 

4. Αθόδεπζε 

          Γ         

 

 

4 -  ……. 

            

(4 x 0.25 = 1μ)   μ: …. 

 

 

 

 

 

Ακολοςθεί ηο Μέπορ Γ΄ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ (κε αξηζκό 8).   
                   Να απαληήζεηε ΟΛΑ ηα εξωηήκαηά ηεο. 

 
ΔΡΩΣΗΗ 8 

α) Σην εξγαζηήξην Βηνινγίαο κία νκάδα καζεηώλ έθαλε ην πείξακα (Α) θαη κία δεύηεξε νκάδα 

καζεηώλ έθαλε ην πείξακα (Β). Σε θάζε πείξακα έγηλε αλίρλεπζε δηαθνξεηηθήο ζξεπηηθήο νπζίαο ζε 

δείγκαηα δηαιπκάησλ ηξνθώλ. Η εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο: 

 

(1) Πνηα ζξεπηηθή νπζία αλίρλεπζαλ νη καζεηέο ζηα δύν πεηξάκαηα; 

Πείξακα (Α) :  ……………………………………………… 

Πείξακα (Β) :  ………………………………………………  (2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

(2) Πνηα αιιαγή παξαηήξεζαλ νη καζεηέο, όηαλ ην απνηέιεζκα ήηαλ ζεηηθό; 

Πείξακα (Α) :  …………………………………………………………………………………………... 

Πείξακα (Β) :  …………………………………………………………………………………….…….. 

(2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

(3) Η θάζε νκάδα καζεηώλ ρξεζηκνπνίεζε ζηα πεηξάκαηά ηεο έλα ζεηηθό θαη έλα αξλεηηθό κάξηπξα 

γηα έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεηξακάησλ. Μηα ηξίηε νκάδα καζεηώλ επαλέιαβε ην πείξακα (Α) ζηα 

ίδηα αθξηβώο δείγκαηα δηαιπκάησλ ηξνθώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην ρεκηθό αληηδξαζηήξην, αιιά ν 

ζεηηθόο κάξηπξαο δελ έδσζε όπσο αλακελόηαλ ζεηηθό απνηέιεζκα. Να πεξηγξάςεηε έλα πηζαλό 

ιάζνο πνπ έθαλε ε ηξίηε νκάδα καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο πνπ λα δηθαηνινγεί απηό ην 

ςεπδώο αξλεηηθό απνηέιεζκα.        (1 x 1 = 1μ)   μ: …. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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β) Να νλνκάζεηε ηηο έμη (6) αζζέλεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

ΟΝΟΜΑ ΑΘΔΝΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 Αζζέλεηα ησλ νύισλ πνπ πξνθαιείηαη από ηα βαθηήξηα πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζην ζηόκα. 

 Γηάβξσζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ζηνκάρνπ από ηε δξάζε ηνπ βαθηεξίνπ 

Helicopacter pylori. 

 Γξήγνξε πξνώζεζε ησλ θνπξάλσλ κέζα ζην παρύ έληεξν ρσξίο λα γίλεη ε 

αλαγθαία απνξξόθεζε λεξνύ. Τα θόπξαλα απνβάιινληαη ζε πγξή κνξθή. 

 Απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε γιπθόδεο ζην αίκα δηόηη ην πάγθξεαο δελ 

παξάγεη ηλζνπιίλε. 

 Πξνθαιείηαη είηε από ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο είηε από θαηάρξεζε 

αιθννινύρσλ πνηώλ. 

 Οθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ (θπξίσο ρνιεζηεξόιεο) θαη αζβεζηίνπ 

κέζα ζηηο αξηεξίεο. 

           (6 x 0.5 = 3μ)   μ: …. 

γ) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ εηθόλα κε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

1 …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

6. …………………………………. 

7. …………………………………. 

8. ………………………………….    (8 x 0.25 = 2μ)   μ: …. 

 

δ) Τν βέινο ζηελ πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηνπο γαζηξηθνύο αδέλεο κεηά από παξαηήξεζε κε ην 

κηθξνζθόπην. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο:      (3 x 0.5 = 1.5μ)   μ: …. 

(1) Σε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη γαζηξηθνί 

αδέλεο; ……………………………………………………… 

(2) Πνην νμύ παξάγνπλ νη γαζηξηθνί αδέλεο θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ; 

     Ομύ: …………………………………………….. 

     Φξεζηκόηεηα: ………………………………………………………………… 
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ε) (1) Πνηα βηηακίλε παξάγνπλ ηα βαθηήξηα πνπ ζπκβηώλνπλ ζην παρύ έληεξν θαη ζπκβάιιεη ζηελ πήμε 

ηνπ αίκαηνο;;   ………………………………….     (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(2) Πνην ζπζηαηηθό (θπηηαξηθά ζξαύζκαηα) ηνπ αίκαηνο ζπκβάιιεη θαη απηό ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο;  

……………………………………………………………………   (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(3) Πνηα νκάδα αίκαηνο κε βάζε ην ζύζηεκα ΑΒΟ ραξαθηεξίδεηαη σο παλδέθηεο;  

 ………………………………………………………………….   (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(4) Σηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ κπνξεί λα ππάξρνπλ αληηγόλα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

νκάδα αίκαηνο θαη ην ξέδνπο ελόο αηόκνπ. Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηελ νκάδα 

αίκαηνο θαη ην ξέδνπο ησλ δύν πεξηπηώζεσλ κε βάζε ηελ επεμήγεζε ζηε ζηήιε 1. 

    

 

ΣΗΛΗ 1 

 

Οκάδα αίκαηνο: ….. 

Ρέδνπο: ………….. 

Οκάδα αίκαηνο: ….. 

Ρέδνπο: ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

           (4 x 0.25 = 1μ)   μ: …. 

 

 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

 

Ρέλα Βαξλάβα  



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 

 
 
ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΗΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 
 

 
ΒΑΘΜΟΣ: …………/40, .……..…./20 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ: …………………..………. 

ΥΡΟΓ.: ……………………………………. 

 
ΤΑΞΗ:                  Γϋ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016 
 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΣΥΝ. ΧΟΝΟΣ: 2 ΩΕΣ 
(120ϋΛΕΡΤΑ) 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………. 

 
ΤΜΗΜΑ: …………………..  Α. …….. 
 

 
 
 

ΠΡΟΟΧΗ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ. 

                              Να γράψετε μόνο με μπλε ι μαφρο μελάνι. 

                             Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (Tipp-Ex) 

        Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 

 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α:   Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
 
Ερώτηςη 1 
 
Να γράψετε τα ςτάδια τθσ πορείασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα από τθ ρινικι κοιλότθτα μζχρι 

τισ κυψελίδεσ.                   (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ) 

 

ινικι κοιλότθτα → ................... → ...................... → .................... → .................... → 

....................... → κυψελίδεσ. 

 

Ερώτηςη 2 

Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β ςτον πιο κάτω 

πίνακα                           (5 Χ 0,5 μ =2,5 μ)                                                                            

Στήλη Α ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ Στήλη Β 

1. 

Ο άνκρωποσ όταν βρίςκεται ςτο 
ςτάδιο τθσ ανάπτυξισ του 
(παιδικι, εφθβικι θλικία) πρζπει 
να παίρνει τροφζσ πλοφςιεσ, 
κυρίωσ, ςε ... 

 1-………. Α. 
  ... καφςιμα πρϊτθσ επιλογισ, 
τα οποία αποδίδουν ενζργεια 
4 Kcal/g ι 17 ΚJ/g. 

2. Οι υδατάνκρακεσ αποτελοφν ...    2-………. Β. 

...χρειάηονται ςε πολφ μικρζσ 
ποςότθτεσ ςτον οργανιςμό 
μασ. Η ζλλειψι τουσ όμωσ 
μπορεί να προκαλζςει ςοβαρά 
προβλιματα ςτθν υγεία μασ. 

3. Οι βιταμίνεσ ...   3-………. 
     
Γ. 

... πρωτεΐνεσ  

4. 

Στουσ ςπόρουσ (π.χ. ςουςάμι, 
καλαμπόκι, ςόγια, θλιόςποροσ, 
βαμβακόςποροσ) και ςτουσ 
καρποφσ των φυτϊν (π.χ. 
αβοκάντο, καρφδια, αμφγδαλα, 
φιςτίκια) ςυναντοφμε ... 

   4-………. Δ. 
...λιπαρζσ ουςίεσ φυτικϊν 
οργανιςμϊν 

5. 
Οι πατάτεσ, τα μακαρόνια, το 
ρφηι και το καλαμπόκι είναι 
τροφζσ πλοφςιεσ, κυρίωσ, ςε…  

   5-………. Ε. …υδατάνκρακεσ 



 3 

Ερώτηςη 3 

α) Το πιο κάτω ςχιμα παριςτάνει τθν καρδιά του ανκρϊπου ςε τομι. 

Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4.             (4 x 0.5μ=2) 

 

 
β)  Να γράψετε δυο διαφορζσ μεταξφ αρτθριϊν και φλεβϊν.        (2 x 0.25μ=0.5) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερώτηςη 4 

Οι γιατροί και άλλοι ειδικοί παρατθροφν ςτισ μζρεσ μασ διάφορεσ αςκζνειεσ και 

προβλιματα ςτα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω 

ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α,Β,Γ,Δ ι Ε που 

αντιςτοιχεί ςτθν πιο ςωςτι απάντθςθ (π.χ.  Α  )         (5 x 0.5μ=2.5) 

 

α) Η γαςτρίτιδα είναι ζνα είδοσ φλεγμονισ του βλεννογόνου του πιο κάτω οργάνου: 

Α. οιςοφάγου  

Β. ςτομάχου 

Γ. λεπτοφ εντζρου 

Δ. παχζοσ εντζρου 

Ε. παγκρζατοσ 

Α/Α Μζρθ τθσ καρδιάσ 

1  

2  

3  

4  

1 

2 

3 

4 
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β)  Η ςυνικεια που δεν αποτελεί αιτία τθσ πρόκλθςθσ καρδιακϊν πακιςεων και 

εγκεφαλικϊν επειςοδίων είναι θ: 

Α. κακι διατροφι 

Β. κακιςτικι ηωι 

Γ.  μθ ικανοποιθτικι ςωματικι άςκθςθ  

Δ. κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν 

Ε. ςυνικεια του καπνίςματοσ ςε όλεσ του τισ μορφζσ 

 

γ) Η νόςοσ τθσ οςτεοπόρωςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εξισ κατάςταςθ: 

Α. ζυκραςτα οςτά, δεκτικά ςε κατάγματα  

Β. άρνθςθ πρόςλθψθσ τροφισ 

Γ. μεγάλθ ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ ςτο αίμα 

Δ. βακτθριακι μόλυνςθ ςτο ζντερο 

Ε. υψθλι αρτθριακι πίεςθ  

 

δ) Τα πιο κάτω αποτελοφν βαςικά αίτια τθσ δυςκοιλιότθτασ εκτόσ από: 

Α. τον τρόπο ηωισ και διατροφισ  

Β. τουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ 

Γ.  τουσ γενετικοφσ παράγοντεσ  

Δ. τισ διάφορεσ πακιςεισ και διάφορα φάρμακα 

Ε. τθν μετάγγιςθ αίματοσ 

 

ε) Ραράγοντασ κινδφνου για πρόκλθςθ του καρκίνου του παχζοσ εντζρου κεωρείται θ: 

Α. πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν  

Β. κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν 

Γ.  κατανάλωςθ ζτοιμων τροφϊν με ςυντθρθτικά  

Δ. ςυχνι ςωματικι άςκθςθ 

Ε. αποφυγι του άγχουσ 
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ΜΕΡΟ Β:   Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 

Ερώτηςη 5 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτα είδθ των μόνιμων δοντιϊν ςτον 

άνκρωπο.                         (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

Α/Α Είδθ δοντιϊν 
Συνολικόσ αρικμόσ 
μόνιμων δοντιϊν 

Λειτουργία/ Χρθςιμότθτα 

1.  8 
Τεμαχιςμόσ τροφισ 

 

2. 
Κυνόδοντεσ 

 
 Σχίςιμο τροφισ 

3. 
Ρρογόμφιοι 

 
8  

4. 
 
 

12 Άλεςμα τροφισ 

 

β) Να αναφζρετε δφο (2) ζνηυμα που περιζχει το ςάλιο και το ρόλο του κάκε ενηφμου. 

                      (4 x 0.5μ=2) 

i. Ζνηυμο: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

όλοσ: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. Ζνηυμο: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

όλοσ: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Να εξθγιςετε που οφείλεται θ ικανότθτα του ςτομαχιοφ να διευρφνεται.      (1 x 1μ=1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Να γράψετε μια (1) λειτουργία του ςτομαχιοφ και τθ δραςτικι ουςία με τθν οποία 

επιτυγχάνεται θ λειτουργία αυτι.                 (2 x 0.5μ=1) 

Λειτουργία: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δραςτικι ουςία: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ερώτηςη 6 

α) i. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα γράφοντασ το είδοσ του αντιγόνου που ζχει 

κάκε ομάδα αίματοσ.                     (4 x 0.5μ=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Το πιο κάτω κείμενο ςχετίηεται με τον παράγοντα ζηουσ του αίματοσ.  

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.               (4 x 0.5μ=2) 

Ο παράγοντασ ζηουσ είναι μια ………………………… (αντιγόνο) που μπορεί να υπάρχει ι όχι 

ςτθν επιφάνεια των …………………………………. αιμοςφαιρίων  του αίματοσ ενόσ ατόμου. Τα 

άτομα που ζχουν το αντιγόνο αυτό χαρακτθρίηονται ζηουσ ……………………….. ενϊ εκείνα 

που δεν το ζχουν ωσ ζηουσ ……………………….. . 

 

β) Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ μικρισ ι πνευμονικισ κυκλοφορίασ του αίματοσ;  (1 x 0.5μ=0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Το πιο κάτω διάγραμμα περιγράφει τον ςκοπό τθσ μεγάλθσ ι ςυςτθματικισ 

κυκλοφορίασ. Να το ςυμπλθρϊςετε με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ/χθμικζσ ενϊςεισ(3 x 0.5μ=1.5) 

  

Ομάδα 

αίματος 

 

Αντιγόνα ομάδας αίματος 

 

Είδος αντιγόνου κάθε 

ομάδας αίματος 

Α 

 

 

 

 

Β 

 

 

 

 

ΑΒ 

 

 

 

 

Ο 

 

 

 

 

κρεπτικζσ ουςίεσ + ………… Η
2
Ο ………… + + ………… 
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Ερώτηςη 7 

α) Στθν είςοδο του λάρυγγα υπάρχει μια μικρι προεξοχι, θ επιγλωττίδα, θ οποία κλείνει το 

ςτόμιό του κατά τθν κατάποςθ. Σε τι πιςτεφετε ότι αποςκοπεί θ λειτουργία αυτι τθσ 

επιγλωττίδασ;                                      (1 x 0.5μ=0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) i. Το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει μζροσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.  

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 1-4.                  (4 x 0.5μ=2) 

 

ii H τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ (ςκλθρό και ελαςτικό υλικό) και 

ςυνδετικό ιςτό (μαλακό και ελαςτικό υλικό); Να εξθγιςετε, ποιεσ λειτουργίεσ εξυπθρετεί θ 

ςυγκεκριμζνθ δομι τθσ τραχείασ και με ποιον τρόπο;                                            (3 x 0.5μ=1.5)              

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα ςχετικά με τθν μθχανιςμό τθσ ειςπνοισ και τθσ 

εκπνοισ λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τισ τζςςερισ διεργαςίεσ που αναφζρονται ςτον πίνακα. 

          (4 x 0.5μ=2) 

Διεργαςία Ειςπνοι Εκπνοι 

Κίνθςθ πλευρϊν κϊρακα (μζςα/πάνω ι ζξω/κάτω)   

Κίνθςθ διαφράγματοσ (κάτω ι πάνω)   

Χωρθτικότθτα κωρακικισ κοιλότθτασ και 

πνευμόνων (μείωςθ ι αφξθςθ) 

  

Ρορεία του αζρα (είςοδοσ ι ζξοδοσ)   

 

1…......... 
.............. 

2.…........... 

3.…............ 

4.…................... 
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1……………………………………

2……………… 

3………………

4……………………………………

5………………………………
6…………………
… 

ΜΕΡΟ Γ:   Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα. 
  Η ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδεσ. 
   
 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ςχετικά με τα όργανα του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ.                                              (6 x 0.5μ=3) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει μζροσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Με βάςθ αυτό να 

απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
i. Να ονομάςετε τα όργανα που αντιπροςωπεφουν οι αρικμοί 1-3. Να γράψετε το όνομα 

τουσ δίπλα από τον αρικμό ςτο πιο πάνω ςχιμα.             (3 x 0.5μ=1.5) 
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ii. Ροιο υγρό αποκθκεφεται ςτο μζροσ 1; ……………………………………………….            (2 x 0.5μ=1) 

Σε ποιο όργανο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ παράγεται το υγρό αυτό; ……………………………. 

 

γ) i. Πταν ζνα άτομο καταναλϊνει υπερβολικζσ ποςότθτεσ χολθςτερόλθσ παρατθρείται 

ακθροςκλιρωςθ ςτισ αρτθρίεσ του. Τι ονομάηουμε ακθροςκλιρωςθ;       (1 x 0.5μ=0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

ii. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω κείμενο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ ςχετικά με τισ 

επιπτϊςεισ τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ των αρτθριϊν. (Δίνεται το αρχικό γράμμα τθσ κάκε λζξθσ). 

(6 x 0.5μ=3) 

 

Αν θ αρτθριοςκλιρυνςθ βρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο τότε παρατθρείται 

ς…………………….……….…… των αρτθριϊν. Πταν αυτό παρατθρθκεί ςτα ς………………………………. 

αγγεία τθσ καρδιάσ ςταδιακά αρχίηει θ μειωμζνθ αιμάτωςθ του μυοκαρδίου γνωςτι ωσ 

ι…………………………..….. του μυοκαρδίου με αποτζλεςμα τθ μ……………………….…………….. 

οξυγόνωςθ των κυττάρων του μυοκαρδίου που προκαλεί πόνο ςτο ςτικοσ γνωςτό ωσ 

ς………………………………. . Αν θ ςτζνωςθ ενόσ αγγείου τθσ καρδιάσ καταλιξει ςε αιφνίδια 

ολικι απόφραξθ (κλείςιμο) του τότε παρουςιάηεται ζ………………………….. του μυοκαρδίου 

και μπορεί να οδθγιςει ακόμα και ςτο κάνατο. 
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δ) Δφο μακθτζσ γυμναςίου πιραν δυο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και τουσ αρίκμθςαν από το 

1 μζχρι το 2 και ςτθ ςυνζχεια ζβαλαν ςτον κακζνα 5ml λάδι και 30ml νερό κερμοκραςίασ 

37οC. Ακολοφκωσ πρόςκεςαν ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα με αρικμό 1, 2ml υγρό πιάτων και 

ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα αρικμό 2, 2ml νερό. Ακολοφκωσ ανάδευςαν το περιεχόμενο των 

δυο ςωλινων και ζκαναν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

 

Με βάςθ τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

i. Να γράψετε ςτον παρακάτω πίνακα δφο (2) παράγοντεσ του πειράματοσ οι μακθτζσ  

κράτθςαν ςτακεροφσ, ζναν (1) παράγοντα που άλλαξαν και ζναν (1) παράγοντα που 

μζτρθςαν.               (4 x 0.5μ=2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 1 Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 2 

 

 

 

 
 
 

 
2 ml υγρό πιάτων 

 

 

 

 

 

2 ml νερό 
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ii. Οι μακθτζσ παρατιρθςαν ςτουσ δφο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ τα πιο κάτω. 
 

 Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 1 Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 2 
 
Μορφή διαλφματοσ 

 
Ομοιογενζσ διάλυμα ςαν 

γάλα 

 
Το λάδι ςυγκεντρϊκθκε 
ςτο πάνω μζροσ και το 
νερό ςτο κάτω μζροσ 

 
 
 
Με βάςθ τισ πιο πάνω παρατθριςεισ να βάλετε ςε κφκλο τισ δθλϊςεισ που ιςχφουν ςτο 

πείραμα που εκτζλεςαν τα παιδιά.                    (2 x 0.5μ=1) 

Α. Ο ςωλινασ αρικμόσ 2 αποτελεί μάρτυρα του πειράματοσ. 

Β. Οι κινιςεισ ανάδευςθσ του ςωλινα αντιςτοιχοφν ςτισ περιςταλτικζσ και κινιςεισ 

ανάμειξθσ που παρατθροφνται κατά μικοσ του γαςτρεντερικοφ ςωλινα. 

Γ. Το υγρό πιάτων που χρθςιμοποιείται ςτο πείραμα μασ αντιπροςωπεφει τθ δράςθ του 

ενηφμου αμυλάςθ. 

 

         

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 
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Οδηγίερ:  

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο. 

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ.  

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο. 
 

 
ΜΔΡΟ Α΄:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ ( 4 ) επωηήζειρ.  

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη ( 2.5 ) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  1 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο  ηνπο 

θαηάιιεινπο όξνπο.                                                                                         [ κ. 2.5 ] 

 Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ  άιιν νξγαληζκό, νλνκάδεηαη 

………………………………………………….. 

 Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε ,  

νλνκάδεηαη ……………………………………….. 

 Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ  

άιιν νξγαληζκό, νλνκάδεηαη …………………………………………….. 

 Η ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία νη νξγαληζκνί παξάγνπλ λένπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο 

ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηνλ εαπηό ηνπο , ιέγεηαη ……………………………………….. 

 Η εμαζθάιηζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ από ηνπο νξγαληζκνύο , νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο  

γηα ηελ επηβίσζή ηνπο , είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη ……………………………. 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ                                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2015 - 2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ) 

 
ΣΑΞΗ: Γ΄   ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                     Βαθμόρ: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙA: 06 / 06/2016                            Απιθμηηικώρ: ........................................ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ :                                   Ολογπάθωρ: …………………………….. 

2 ΩΡΔ ( 120 ΛΔΠΣΑ)                                       Τπογπαθή:  ……………………………. 

                                                                         

 

 

Όλνκα: ................................................................................. Σκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
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ΔΡΩΣΗΗ  2 

 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο , βάδνληαο ζε θύθιν κόλν 

έλα από ηα γξάκκαηα  Α, Β, Γ θαη  Γ  πνπ αληηζηνηρεί ζηη ζωζηή απάνηηζη.  [ κ. 2.5 ] 

 

α.  Η παπαγωγή ήσος ζηον άνθπωπο γίνεηαι: 

Α.  όηαλ εηζπλένπκε από ηνλ ιάξπγγα 

Β.  όηαλ εθπλένπκε από ηνλ ιάξπγγα 

Γ.  όηαλ εθπλένπκε από ηνλ θάξπγγα 

Γ.  κε ηελ θίλεζε ηεο γιώζζαο. 

 

β.  Ο πόλορ ηηρ επιγλωηηίδαρ είναι να: 

Α.  θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ νηζνθάγνπ 

Β.  θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα 

Γ.  αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, όηαλ θαηαπίλνπκε  

Γ.  θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ, όηαλ κηιάκε. 

 

γ.  Οι ιοί :  

Α.  αλαπαξάγνληαη ειεύζεξα ζηε θύζε 

Β.  κπνξεί λα είλαη παξάζηηα ή ζαπξόθπηα 

Γ.  είλαη θπηηαξηθέο κνξθέο δσήο 

Γ.  ζεσξνύληαη θπξίσο βιαβεξνί « κηθξννξγαληζκνί». 

 

δ.  Η ππόηαζη η οποία πεπιγπάθει καλύηεπα ηη δομή ηηρ καπδίαρ, είναι: 

Α.  ρσξίδεηαη ζε δύν κεγάιεο θνηιόηεηεο , ηε «δεμηά» θαη ηελ «αξηζηεξή» θνηιόηεηα 

Β.  δελ πεξηέρεη βαιβίδεο 

Γ.  ιεηηνπξγεί ζαλ « αληιία » κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπγρξνληζκέλα 

Γ.  είλαη έλα κπώδεο όξγαλν, κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ αζπγρξόληζηα. 

 

ε.  ςμπληπωμαηικέρ θπεπηικέρ οςζίερ για ηον άνθπωπο, είναι: 

Α.  νπζίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα 

Β.  όιεο νη δνκηθέο νπζίεο 

Γ.  νη νπζίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο ηξνθέο 

Γ.  νπζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. 
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ΔΡΩΣΗΗ  3 

 

α.  Ο Υαξάιακπνο έθαγε έλα γεύκα πνπ ήηαλ πινύζην ζε ςδαηάνθπακερ , ππωηεΐνερ 

θαη  λιπαπέρ νπζίεο. Να γξάςεηε, ζηνλ πην θάησ πίλαθα, πνηα μικπομόπια πνπ 

πξνέξρνληαη από θάζε ζξεπηηθή νπζία ζα θπθινθνξνύλ ζην αίκα ηνπ κεηά από κεξηθέο 

ώξεο.                                                                                                                   [ κ. 1.5 ] 

 

Θπεπηικέρ οςζίερ Μικπομόπια 

Τδαηάλζξαθεο  

Πξσηεΐλεο  

Ληπαξέο νπζίεο  

      

β.  Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ νξγαλίδηα:                                                            [ κ. 1 ] 

i.   νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ, πνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ρισξνθύιιεο δεζκεύνπλ 

κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ απνζεθεύνπλ ζηε γιπθόδε …………………………. 

ii.  νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ , ζηα νπνία γίλεηαη ε ζύλζεζε πξσηεΐλώλ …………………… 

 

ΔΡΩΣΗΗ  4 

ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Να ζπκπιεξώζεηε 

θαηάιιεια ηε δεύηεξε θαη ηξίηε  ζηήιε ηνπ πίλαθα.                                             [ κ. 2.5 ]                                             

 

 

Θπεπηικέρ οςζίερ 

 

Ρόλορ – λειηοςπγία ηων οςζιών   

ζηον οπγανιζμό 

( λα γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία) 

 

 

Ομάδερ ηποθών ζηιρ 

οποίερ πεπιέσονηαι  

οι οςζίερ                     

(λα γξάςεηε δύν νκάδεο 

ηξνθώλ)  

 

Τδαηάλζξαθεο 

  

 

Ληπαξέο νπζίεο 

 

  

Κξέαο , ιάδηα 

 

Πξσηεΐλεο 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Αποηελείηαι από ηπειρ ( 3 ) επωηήζειρ.  

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι ( 6 ) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  5   

α.  ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλεηαη ε ζύζηαζε ηνπ αέξα ηεο εηζπλνήο θαη ηεο εθπλνήο , 

ζε νμπγόλν , δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πδξαηκνύο. 

 

 

Αέπια 

 

Ποζοζηό αεπίος ειζπνοήρ 

 

Ποζοζηό αεπίος εκπνοήρ 

 

Ομπγόλν 

 

21% 

 

16% 

 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

0,04% 

 

4% 

 

Τδξαηκνί 

 

ειάρηζην 

 

κεγάιν 

 

Με βάζε ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή , λα εμεγήζεηε γηαηί κεηώλεηαη ην νμπγόλν θαη απμάλεηαη 

ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηνλ αέξα ηεο εθπλνήο.                                                   [ κ. 1 ] 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

β.  ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε κηα θπςειίδα ησλ πλεπκόλσλ . Να 

απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

                                                                                                 

i.  Οη πλεύκνλεο  καο απνηεινύληαη από εθαηνκκύξηα 

θπςειίδεο. ε ηη εμππεξεηεί ν κεγάινο ηνπο αξηζκόο;    

                                                                              [ κ. 0.5 ]                 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

                       Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα                                                                 
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ii.  Σα βέιε Α και Β ζην ζρήκα παξηζηάλνπλ ηελ θίλεζε δύν ζεκαληηθώλ αεξίσλ. Να 

νλνκάζεηε ην αέξην πνπ ζπκβνιίδεη ην θάζε βέινο.                                              [ κ. 0.5 ]                   

 

  Σν βέινο Α ζπκβνιίδεη ην ……………………………………………. 

  Σν βέινο Β ζπκβνιίδεη ην ……………………………………………. 

 

γ. i.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα αέξηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή πνπ γίλεηαη ζηηο θπςειίδεο.                                   [ κ. 2 ]                      

 

  

Από πού πποέπσεηαι ( ξεκινά) 

 

    Πού  καηαλήγει  

 

 

      Αέπιο  Α 

  

 

      Αέπιο  Β 

  

  

ii.  Να αλαθέξεηε ηνπο δύν ( 2 ) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηεπθνιύλεηαη ε δηάρπζε ησλ 

πην πάλσ αεξίσλ ζηηο θπςειίδεο.                                                                          [ κ. 1 ] 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

δ.  Να γξάςεηε κηα (1) αζζέλεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδεη : 

i.   ηηο θπςειίδεο                                                                                                   [ κ. 1 ]       

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

ii.   νιόθιεξν ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ΔΡΩΣΗΗ   6 

 

α.  ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

      Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 6                                           [ κ. 1.5 ] 

 

 

          1. ................................................... 
 
          2. ................................................... 
 
          3. ................................................... 
 
          4. .................................................... 
 
          5. .................................................... 
 
          6. .................................................... 
 
 
 
 

 
   β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηε δξάζε θαζεκηάο από ηηο νπζίεο ηνπ 

πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                                                   [ κ. 2 ] 
                                                                                                                
 
   

 
                  Όνομα 

 
                              Ρόλορ ( Γπάζη ) 
 

1.  Γαζηξίλε 
 

 

 
2.  Θξπςίλε 

 

   
3.  Πηπαιίλε 

 

 
4.  Υνιή 

 

 
 
γ.  Να αλαθέξεηε δύν (2) βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εληεξηθή ρισξίδα – βαθηήξηα , είλαη  
     ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παρένο εληέξνπ.                                                       [ κ. 1 ] 
 
i.   …………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
 
ii.   …………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                                                                                       Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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δ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα, γξάθνληαο κηα (1) αηηία πνπ πξνθαιεί θαζεκηά από ηηο  
αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                                    [ κ. 1.5 ]  
 

                         Αζθένεια                       Μία  (1) αιηία 

 
1.  Γαζηξίηηδα 

 

 
2.  Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

 
3.  Γηάξξνηα 

 

        
 

ΔΡΩΣΗΗ  7 
 
α.  ε έλα ζρνιείν ηεο Κύπξνπ, πνιινί καζεηέο αζζέλεζαλ κε γπίπη. Να αλαθέξεηε δύν (2) 
ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ νη καζεηέο, γηα λα κελ κεηαδώζνπλ ηελ αξξώζηηα ζε                                                   
ζπκκαζεηέο ηνπο.                                                                                                                 [ κ. 1 ]  
                                                                                                                                               
i.    …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ii.   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
iii.   Έλαο άξξσζηνο καζεηήο, επεηδή είρε πνιύ έληνλα ζπκπηώκαηα, άξρηζε λα παίξλεη ανηιβιοηικά  
θάξκαθα. Να εμεγήζεηε αλ, ε ελέξγεηα απηή ηνπ άξξσζηνπ καζεηή, είλαη ζωζηή ή λάθορ  
θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                            [ κ. 1 ]  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
β.   Σν ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ηα εθαηνκκύξηα παζνγόλσλ 
κηθξννξγαληζκώλ  πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ , δηαζέηεη εμσηεξηθνύο κεραληζκνύο. Να 
αληηζηνηρίζεηε ην όξγαλν ηεο ζηήιεο Α κε ηε δξάζε ηεο ζηήιεο Β, πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο 
κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.                               
                                                                                                                                            [ κ. 1 ]      
 

ηήλη Α:  Όπγανο ηήλη Β: Γπάζη για παπεμπόδιζη ηων μικποοπγανιζμών   ηήλη Γ 
 

1.  Μύηε Α.  Τγξό πνπ παξάγεηαη ζην όξγαλν απηό , πεξηέρεη          
αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο , πνπ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα.  
 

1 …………. 

2.  Γέξκα Β.  Με ηε βιέλλα πνπ πεξηέρεη θαη ηηο βιεθαξίδεο , ζπγθξαηεί  
ηα κηθξόβηα θαη  ηα απνβάιιεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 
 

2 …………. 

3.  Μάηηα Γ.  Με ηε βιέλλα πνπ πεξηέρεη θαη ηα ηξηρίδηα, ζπγθξαηεί ηα          
κηθξόβηα θαη ηα απνβάιιεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 
 

3. ………… 

4.  Σξαρεία Γ.  Τγξό πνπ παξάγεηαη από ην όξγαλν απηό πεξηέρεη ην  
γαιαθηηθό νμύ πνπ παξεκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ  
ζην ζώκα καο. 

4 …………. 

                                                                       
                                                                             Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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γ.  ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε δεύηεπη γπαμμή άμςναρ ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα  
κηθξόβηα.  
 
 

 
 i.  Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία απηή.           [ κ. 0.5 ] 

…………………………………………………………….. 

 

ii.  Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα πνπ παίξλνπλ κέξνο 

ζηε δηαδηθαζία απηή.                                     [ κ. 0.25]                         

 

……………………………………………………………... 

 

iii.   Να γξάςεηε, πεξηιεπηηθά, ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο.                                        [ κ. 1.5 ] 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

δ.  « ην λεζί καο ζπλερώο απμάλνληαη ηα θξνύζκαηα ηνπ AIDS».  Να αλαθέξεηε:  

i.   έλαλ (1) ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS                                      [ κ. 0.25]   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii.   δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο κπνξεί λα πξνθπιαρζεί από ηνλ ηό ηνπ 

AIDS                                                                                                                          [ κ. 0.5] 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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  ΜΔΡΟ Γ΄:  Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων δώδεκα (12) μονάδων 

 

  ΔΡΩΣΗΗ   8 

    α.   ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία ηνπ αλζξώπνπ. 
         Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 – 11.                                          [ κ. 2.5 ]  
 

 

1 ................................................ 
2 ................................................ 
3 ................................................ 
4 ................................................ 
5 πλεπκνληθή βαιβίδα 
6 ................................................ 
7 ................................................ 
8 ................................................ 
9 ................................................ 
10 .............................................. 
11 .............................................. 
12 δηγιώρηλε βαιβίδα 
 
 

β.   Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο, λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα. 

i.    Ση αίκα πεξηέρνπλ νη: 

 

ρώξνη ( θνηιόηεηεο) 2 και 3 …………………………………………………..               [ κ. 0.5  ] 

ρώξνη ( θνηιόηεηεο) 8 και 9 ………………………………………………….. 

 

ii.    Πώο νλνκάδνληαη ηα αγγεία κε ηα νπνία θηάνει ηο αίμα ζην ρώξν 2 θαη ζην ρώξν 8 

ηεο θαξδίαο; 

                                                                                                                                 [ κ. 0.5 ]   

Αγγεία ζηο σώπο 2 …………………………………………………… 

Αγγεία ζηο σώπο 8 ……………………………………………………    

  

iii.    Πώο νλνκάδνληαη ηα αγγεία κε ηα νπνία θεύγει ηο αίμα από ην ρώξν 3 θαη ην ρώξν 9;  

Αγγείο ζηο σώπο 3 ……………………………………………………                       [ κ. 0.5 ] 

Αγγείο ζηο σώπο 9 ……………………………………………………. 

 

iv.    Από πνην ρώξν ηεο θαξδίαο μεθηλά ην αγγείν πνπ κεηαθέξεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα καο; 

…………………………………………………………………………………..              [ κ. 0.5 ] 

 

v.     ε πνην ρώξν ηεο θαξδίαο θαηαιήγεη ην αίκα, επηζηξέθνληαο από όιν ην ζώκα καο; 

…………………………………………………………………………………..              [ κ. 0.5 ]  
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γ.   i.  Να γξάςεηε ην βαζηθό ξόιν – ιεηηνπξγία, ησλ πην θάησ αηκνθόξσλ αγγείσλ.    [ κ. 1.5 ] 

 

                 Αγγεία                                       Ρόλορ 

1.  Αξηεξίεο 

 

 

 2.  Φιέβεο 

 

 

 3.  Σξηρνεηδή 

  

 

  

ii.  Να εμεγήζεηε γηαηί νη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο.                                                          [ κ. 0.5 ]   

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

iii.  ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο θπθινθνξίεο ηνπ αίκαηνο. 

Να ζπκπιεξώζεηε, ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ηνλ ζθνπό ηεο θάζε θπθινθνξίαο.            [ κ. 1.5 ] 

 

   Κςκλοθοπία ηος αίμαηορ                                    κοπόρ 

1.  Πλεπκνληθή 

 

 

 

 2.  πζηεκαηηθή 

 

 

 

 3.  ηεθαληαία 

 

  

 

  

δ.  Έλα άηνκν έρεη νκάδα αίκαηνο  AB Rhˉ.  

i.   Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο, ην άηνκν απηό κπνξεί λα δερηεί αίκα;                           [ κ. 1] 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ii.  ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο, ην άηνκν απηό ζα κπνξνύζε λα δώζεη αίκα;                   [ κ. 0.5 ]                          

…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                 Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα       
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iii.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο έλα ξόιν πνπ εθηειεί ην θάζε 

ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο.                                                                                        [ κ. 2 ]                                    

   

   ςζηαηικό ηος αίμαηορ                                    Ρόλορ 

1.  Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

 

 

 2.  Πιάζκα 

 

 

 

 3.  Λεπθά αηκνζθαίξηα 

 

  

 

 4.  Αηκνπεηάιηα 

 

 

 

  

    

 

                                                                                                   Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

 
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ   ΥΡΙΣΟΤΓΙΑ               
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

 

 

  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαύρο. 
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (Tipp-Ex) 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΒΑΘ.: ........................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΥΠΟΓΡ.: ............................... 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  

1,5 ΩΡΕΣ (90 λεπτά) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................... 

 

ΤΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δύομιση  (2,5) μονάδες. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 
Ερώτηση 1 
 
Θρεπτικές ουσίες ονομάζονται οι ουσίες που περιέχονται στις τροφές και είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη και λειτουργία όλων των ζωντανών οργανισμών. Να αντιστοιχίσετε τις θρεπτικές ουσίες 1-5 

που φαίνονται στη στήλη Α του παρακάτω πίνακα, με τις διάφορες λειτουργίες Α-Ε που φαίνονται στη 

στήλη Β.                                         (μ.2,5) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Στήλη Α: Θρεπτικές ουσίες 

 

1. 

 

Υδατάνθρακες (Σάκχαρα) 

 

2. 

 

Λιπαρές ουσίες (Λιπίδια) 

 

3. 

 

Πρωτεΐνες  

 

4. 

 

Νουκλεϊνικά οξέα 

 

5. 

 

Νερό 

Στήλη Β: Λειτουργία  

Είναι απαραίτητο για τη μεταφορά ουσιών σε 
όλα τα μέρη του οργανισμού. Επιπλέον, βοηθά 
στο να διατηρούν οι οργανισμοί σταθερή τη 
θερμοκρασία του σώματος τους. 

Α. 

Εξυπηρετούν δομικές και λιγότερο ενεργειακές 
ανάγκες. Εκτελούν διάφορες λειτουργίες στον 
οργανισμό (π.χ μεταφορά ουσιών, άμυνα του 
οργανισμού και επιτάχυνση βιοχημικών 
αντιδράσεων). 

Β. 

Εξυπηρετούν τόσο ενεργειακές όσο και δομικές 
ανάγκες του οργανισμού. Αποτελούν τη 
σημαντικότερη πηγή ενέργειας για το κύτταρο.  

Γ. 

Εξυπηρετούν τόσο ενεργειακές όσο και δομικές 
ανάγκες του οργανισμού. Αποτελούν σπουδαίες 
αποταμιευτικές ενεργειακές ουσίες για τους 
ζωικούς οργανισμούς. Είναι τα πλουσιότερα 
ενεργειακά υλικά. Αποτελούν επίσης, 
θερμομονωτικό υλικό για το σώμα των ζωικών 
οργανισμών. 

Δ. 

Είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία γενετικού 
υλικού και μέσω των πρωτεϊνών ελέγχουν όλες 
τις λειτουργίες και τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά των οργανισμών. 

Ε. 

1 - ................ 

2 - ................ 

3 - ................ 

4 - ................ 

5 - ................ 
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Ερώτηση 2. 

Να απαντήσετε στις πολλαπλές ερωτήσεις που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα, βάζοντας σε κύκλο ένα 

μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ ή Ε που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.          (μ.2,5) 

 
(α) Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν τα λοιμώδη νοσήματα είναι: 

Α. Οι ιοί και τα βακτήρια 

Β. Οι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες και τα πρωτόζωα 

Γ. Τα βακτήρια και οι μύκητες 

Δ. Τα βακτήρια και τα πρωτόζωα 

Ε. Οι μύκητες και τα πρωτόζωα  

 
(β) Ο ιός HIV που προκαλεί την ασθένεια AIDS δεν μεταδίδεται: 

Α. Με τη σεξουαλική επαφή 

Β. Με τη μετάγγιση μολυσμένου με το ιό αίματος 

Γ. Με το θηλασμό 

Δ. Με τη χρήση βελόνων μολυσμένες με τον ιό 

Ε. Με το σάλιο 

 

(γ) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που θεραπεύονται με αντιβίωση είναι: 

Α. Ο γεννητικός έρπης, η σύφιλη και τα χλαμύδια 

Β. Η σύφιλη, η βλεννόρροια και τα χλαμύδια 

Γ. Τα ανθρώπινα θηλώματα, οι ηπατίτιδες και ο γεννητικός έρπης 

Δ. Ο γεννητικός έρπης, η βλεννόρροια και η σύφιλη 

Ε. Τα ανθρώπινα θηλώματα και ο γεννητικός έρπης 

 
 
(δ) Τα οργανικά συστήματα που εμπλέκονται στην άμυνα του οργανισμού απέναντι στους παθογόνους 

μικροοργανισμούς είναι: 

Α. Το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα 

Β. Το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα 

Γ. Το κυκλοφορικό και πεπτικό σύστημα  

Δ. Το αναπνευστικό και το μυϊκό σύστημα 

Ε. Το κυκλοφορικό, αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα 

 

(ε) Η φυσική ανοσία είναι: 

Α. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερή την εσωτερική του κατάσταση 

Β. Η παραγωγή αντισωμάτων μετά από την πρώτη φυσική προσβολή από μικρόβια  

Γ. Η παραγωγή αντισωμάτων μετά από εισαγωγή ανενεργών ή νεκρών μικροβίων 

Δ. Η φαγοκυττάρωση από τα λευκά αιμοσφαίρια μικροβίων 

Ε. Όλα τα πιο πάνω 
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Ερώτηση 3 

 

 Η πιο κάτω αντίδραση παρατηρείται στα μιτοχόνδρια των οργανισμών. Να παρατηρήσετε την πιο κάτω 

αντίδραση και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Θρεπτικές ουσίες + οξυγόνο                    διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ενέργεια 

 

(α) Ποια λειτουργία των οργανισμών περιγράφεται στην αντίδραση που φαίνεται πιο πάνω;            (μ.1) 

........................................................................................................................................................................

(β) Να αναφέρετε τα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που συνεργάζονται για να 

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία στο μιτοχόνδριο.          (μ.1,5)  

........................................................................................................................................................................ 

 

Ερώτηση 4 

Στην εικόνα φαίνεται η τομή των τριών αιμοφόρων αγγείων (φλέβες, αρτηρίες, τριχοειδή αγγεία). Να 

παρατηρήσετε την εικόνα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

(α) Ποια τομή αγγείου που φαίνεται στην εικόνα αντιστοιχεί στα τριχοειδή αγγεία;                          (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(β) Ποιος είναι ο ρόλος των τριχοειδών αγγείων;           (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(γ) Να γράψετε τρεις (3) διαφορές που έχουν οι φλέβες από τις αρτηρίες.                                           (μ.1,5)  

 ΦΛΕΒΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

1.   

2.   

3.   

 

Α Β Γ 
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
 

Ερώτηση 5 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αφορούν στη δομή και λειτουργία του πεπτικού συστήματος. 

(α) Αφού μελετήσετε το σχήμα να συμπληρώσετε τον πίνακα που αφορά στα όργανα του πεπτικού 
συστήματος.                   (μ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να αναφέρετε μία δομική και μία λειτουργική διαφορά μεταξύ λεπτού και παχέως εντέρου.       (μ.2) 

Δομική διαφορά:............................................................................................................................................ 

Λειτουργική διαφορά:.................................................................................................................................... 

 

(γ) Να γράψετε το όργανο που αφορά στην ασθένεια που περιγράφετε στην πρώτη στήλη του πίνακα.  

       (μ.2) 

Ασθένεια Όργανο 

Δυσκοιλιότητα  

Γαστρικό έλκος  

 

 

 

Όνομα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Ερώτηση 6 

Το πεπτικό σύστημα διαθέτει αδένες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην χημική πέψη των 
τροφών.  

(α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα που αφορά στους αδένες που συμμετέχουν στη χημική πέψη των 
τροφών                    (μ.2) 

Αδένας Έκκριμα Λειτουργία εκκρίματος 

1.  Χολή 2. 

3. Παγκρεατικό υγρό Διάσπαση υδατανθρακών, πρωτεϊνών και λιπών 

4. Αμυλάση σάλιου Διάσπαση αμύλου 

 

(β) Κατά την χημική πέψη τα μακρομόρια διασπώνται σε μικρομόρια. Να συμπληρώσετε τον πίνακα 

γράφοντας τα μικρομόρια που προκύπτουν από την χημική πέψη των θρεπτικών ουσιών.                  (μ.2) 

Μακρομόρια Μικρομόρια 

Υδατάνθρακες 1. 

Πρωτεϊνες 2. 

Λιπίδια 3. 

Νουκλεϊνικά οξέα 4. 

 

(γ) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β.                                       (μ.2) 

Στήλη Α Στήλη Β Αντιστοίχιση 

1. Πέψη Α. Μεταφορά των απλών ουσιών από το 
λεπτό έντερο στην κυκλοφορία του 
αίματος 

1  ………………… 

2. Απορρόφηση Β. Αποβολή των άχρηστων ουσιών 
διαμέσου του πρωκτού 

2  ………………… 

3. Αφομοίωση Γ. Διάσπαση των μακρομορίων σε 
μικρομόρια 

3  ………………… 

4. Αφόδευση Δ. Χρήση των μικρομορίων για να φτιάξει 
ο οργανισμός τις δικές του ουσίες 

4  ………………… 
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Ερώτηση 7 

(α) Να συμπληρώσετε στο πίνακα τα μέρη του αναπνευστικού συστήματος που φαίνονται στο σχήμα.  

       (μ.2) 

 

 

(β) Ποιο από τα όργανα που φαίνονται στο σχήμα πιο πάνω συμμετέχει στην πρώτη γραμμή άμυνας του 

οργανισμού. Να εξηγήσετε τον τρόπο.                (μ.2) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(γ)Να εξηγήσετε, γράφοντας δύο λόγους γιατί είναι καλύτερα να αναπνέουμε από τη μύτη και όχι από 

το στόμα .                               (μ.1) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................                     

(δ) Να αναφέρετε δύο ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.            (μ.1) 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 12 μονάδων 

Ερώτηση 8 

Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα. Να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν και αφορούν στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. 

(α) (i) Να συμπληρώσετε τα μέρη της καρδιάς με τις ενδείξεις 1-4 που φαίνονται στο σχήμα.             (μ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Ποιος είναι ο ρόλος της καρδιάς; (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(iii) Να εξηγήσετε τι είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου και πού μπορεί να οφείλεται.                     (μ.1) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(iv) Να ονομάσετε τη βαλβίδα που υπάρχει ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και αριστερή κοιλία και να 

εξηγήσετε το ρόλο της.                           (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

(β) Η κυκλοφορία του αίματος χωρίζεται στην μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία και στην μικρή ή 

πνευμονική κυκλοφορία. Να γράψετε το σκοπό της κάθε κυκλοφορίας.            (μ.1) 

Κυκλοφορία Σκοπός 

Πνευμονική 1. 

Μεγάλη ή συστηματική 2. 

 

Όνομα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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(β) Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα έμμορφα συστατικά.  

(i) Ποιος είναι ο ρόλος του πλάσματος;            (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(ii) Τα έμμορφα συστατικά του αίματος είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα 

αιμοπετάλια. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί γράφοντας τη λειτουργία του κάθε 

κυττάρου.                 (μ.1,5) 

Έμμορφα συστατικά Λειτουργία 

Ερυθρά αιμοσφαίρια 1. 

Λευκά αιμοσφαίρια 2. 

Αιμοπετάλια 3. 

 

(iii) Εκτός από τη διαφορά στο χρώμα, πώς αλλιώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο μικροσκόπιο τα 

ερυθρά από τα λευκά αιμοσφαίρια;                                                                                                               (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(γ) Στις εικόνες πιο κάτω φαίνεται ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός καταπολεμά τους 

μικροοργανισμούς που εισβάλλουν στο σώμα μας.  

  (i) Ποια γραμμή άμυνας περιγράφεται στις εικόνες;          (μ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

(ii) Να γράψετε περιληπτικά τι συμβαίνει στα στάδια 1-4                 (μ.2) 

Στάδιο 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στάδιο 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στάδιο 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στάδιο 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(iii) Να ονομάσετε τον ιό ο οποίος μπορεί, αν εισχωρήσει στο σώμα μας να καταστρέψει την γραμμή 

άμυνας που περιγράφετε πιο πάνω.               (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(δ) Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή της ποσότητας των αντισωμάτων μετά από 

την μόλυνση ενός ατόμου με το βακτήριο Α. 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Με βάση τη γραφική παράσταση, το άτομο θα παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί 

το βακτήριο Α ή όχι. Εξηγήστε.                (μ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Αν παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας, τι θα μπορούσε να κάνει για να θεραπευτεί;              (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Η εισηγήτρια                                       Η Διευθύντρια 

Ειρήνη Πολεμίτου                   Χριστούλλα Συρίμη 
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(iii) Να ονομάσετε τον ιό ο οποίος μπορεί, αν εισχωρήσει στο σώμα μας να καταστρέψει την γραμμή 

άμυνας που περιγράφετε πιο πάνω.               (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(δ) Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή της ποσότητας των αντισωμάτων μετά από 

την μόλυνση ενός ατόμου με το βακτήριο Α. 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Με βάση τη γραφική παράσταση, το άτομο θα παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί 

το βακτήριο Α ή όχι. Εξηγήστε.                (μ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Αν παρουσιάσει συμπτώματα της ασθένειας, τι θα μπορούσε να κάνει για να θεραπευτεί;              (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

  



 1 

1................................................. 

2................................................. 

3................................................. 

4................................................. 

5................................................ 
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ΜΑΘΗΜΑ   : ΒΙΟΛΟΓΙΑ      ΒΑΘΜΟ         :  ……………………… 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ   : 2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΥΗΜΔΙΑ)             ΟΛΟΓΡΑΦΩ  :  ................................ 
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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 9 (ΔΝΝΔΑ) ΔΛΙΓΔ. 
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ΜΔΡΟ Α': Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 
 
Δξώηεζε 1 
 
Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα.               (5×0,5κ) 
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Δξώηεζε 2 
 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 
γξάκκα Α, Β, Γ, Γ  ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.                  (5×0,5κ)   
 

α.  Σα ακηλνμέα απνηεινύλ κηθξνκόξηα ηωλ καθξνκνξίωλ πνπ νλνκάδνληαη: 
  

Α.      ιηπαξέο νπζίεο 
Β.      πδαηάλζξαθεο 
Γ.      πξσηεΐλεο 
Γ.      λνπθιετληθά νμέα 
Δ.      θαλέλα από ηα πην πάλσ 
 

β. Η απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ νθείιεηαη: 
     

Α.    ζην κήθνο ηνπ πνπ θηάλεη ηα 6,5 κέηξα 
Β.    ζηoπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ 
Γ.    ζην ιεπηό ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ 
Γ.    ζηε κεγάιε επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη πηπρέο, νη ιάρλεο θαη νη κηθξνιάρλεο 
Δ.    ζηηο θηλήζεηο πξνώζεζεο θαη αλάκεημεο 

 
γ. Οη εμωθξηλείο αδέλεο: 
 

Α.    ιεηηνπξγνύλ ζαλ κεηθηνί αδέλεο 
Β.    εθθξίλνπλ ηα πξντόληα ηνπο είηε ζε εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο, είηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
       ζώκαηνο 
Γ.    εθθξίλνπλ εηδηθέο νπζίεο πνπ νλνκάδνληαη νξκόλεο  
Γ.    παξάγνπλ έλδπκα 
Δ.    ρσξίδνληαη ζε ελδνθξηλείο θαη κεηθηνύο άδέλεο 

   
 
δ. Πνηα πξόηαζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο; 
     

Α.    Χσξίδεηαη ζε δύν κεγάιεο θνηιόηεηεο, ηελ «δεμηά» θαη «αξηζηεξή» θνηιόηεηα 
Β.    Δίλαη έλαο δπλαηόο κπο ζην ζώκα καο 
Γ.    Λεηηνπξγεί ζαλ «αληιία» κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπγρξνληζκέλα 
Γ.    Δίλαη έλα κπώδεο όξγαλν κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ αζπγρξόληζηα 
Δ.    Λεηηνπξγεί ζαλ «αληιία» κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ επηθνηλσλνύλ  

 
ε. πκπιεξωκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη: 
     

Α.    νπζίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα 
Β.    όιεο νη δνκηθέο νπζίεο 
Γ.    νη νπζίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο ηξνθέο 
Γ.    νπζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ 
Δ.    ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο αδέλεο 

 
 

Δξώηεζε 3 

(α) Να αλαθέξεηε δύν (2) παζήζεηο ησλ δνληηώλ.                     (2×0,25κ)  
          
 i) ………………………………………………………………………………………………….. 

 iI) ………………………………………………………………………………………………….. 
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1................................................. 

2................................................. 

3................................................. 

4................................................. 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4 πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.       (4×0,5κ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξώηεζε 4 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη αηκνθόξα αγγεία. 

    

  

(γ) Να γξάςεηε δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγγεία Α θαη Β.                 (2×0,5κ)                    

Αγγείν Α Αγγείν Β 

1. 1. 

2. 2. 

 
                                                                                                                                          

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία Α θαη Β.                            (2×0,25κ)   

        Α:........................................     Β:...................................... 

                                                                                                   

(β) Να νλνκάζεηε ην κέξνο Χ ηνπ αγγείνπ Α θαη λα εμεγήζεηε ην 

ξόιν ηνπ. 

                                                                     

Χ= ………………………………………………………     (0,5κ) 

  

Ρόινο:                                                                               (0,5κ)                                              

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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ΜΔΡΟ Β': Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη 
(6) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 5 

 

(α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο Ππξακίδαο Γηαηξνθήο θαη λα γξάςεηε δύν 

(2) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο όπσο πξνθύπηνπλ από ην ζρεδηάγξακκα.       (2×1κ)                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Οη πεξηζζόηεξνη δηαηξνθνιόγνη ζήκεξα ζπληζηνύλ ηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ πινύζησλ 

ζε θπηηθέο ίλεο. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαηξνθή καο πξέπεη λα είλαη 

πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο.                                                 (2×1κ)   

i) ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………...…...…. 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 

ii) …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………...…..….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                              

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε:                         (2×0,5κ)                                                                                                                           

ύκθσλα κε ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, νη θπηηθέο ίλεο ρσξίδνληαη ζε 

..........................................................  θαη  ..........................................................  . 

 

(δ) Να γξάςεηε δύν (2) γλσζηά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ιόγσ 
ιαλζαζκέλεο δηαηξνθήο.                              (2×0,5κ) 
                                                                                                                           

i).............................................................................................................................................    

ii)............................................................................................................................................ 

 

 

 ..........................................................................

.......................................................................... 

..........................................................................

.......................................................................... 

 ..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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Δξώηεζε 6 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα θαη 

αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                          (4×0,5κ)    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

      
 

 

 

(β) Να γξάςεηε κία (1) ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηαηηθνύ 3 ηεο πην πάλσ εηθόλαο.         (1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                   

(γ) Έλαο πνιπηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη 
ρξεηάδεηαη   επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ νκάδα 
αίκαηόο ηνπ. 
    

i) Ση αίκα (νκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο) πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί;          (2×0,5κ)  

    Οκάδα αίκαηνο:..................................................   

    Παξάγνληαο ξέδνπο............................................. 

 

 

ii) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  (2×1κ) 

    Αηηηνιόγεζε απάληεζεο:..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

     

 

1.................................................. 

2.................................................. 

3.................................................. 

4.................................................. 
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Δξώηεζε 7 

 

(α) ηo πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε κηα θπςειίδα. Σα βέιε Α θαη Β ζην ζρήκα   
παξηζηάλνπλ ηελ κεηαθίλεζε δύν ζεκαληηθώλ αεξίσλ.          
Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Πνύ νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ αεξίσλ Α θαη Β;                                                              (1κ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

iii) Οη πλεύκνλέο καο απνηεινύληαη από εθαηνκκύξηα θπςειίδεο. ε ηη εμππεξεηεί ν κεγάινο 

ηνπο αξηζκόο;                            (1κ) 

…………………………………………………………………………………………………….............. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                                  

 

(β) Ζ ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ. ε ηη εμππεξεηεί 

απηή ε θαηαζθεπή ηεο ηξαρείαο; (λα γξάςεηε δύν ιόγνπο)                                                             (2×0,5κ) 

…………………………………………………………………………………………………….............. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............. 

 

(γ) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                       (4×0,5κ)                                               

 

1...............................................................         2................................................................. 

3..............................................................          4................................................................. 

                                                                                                                                          

i) Να αλαγλσξίζεηε ηα αέξηα Α θαη Β.            (2×0,5κ) 

- Σν βέινο Α ζπκβνιίδεη ην αέξην: ....................................                                                                      

 - Σν βέινο Β ζπκβνιίδεη ην αέξην: ....................................                                                   
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ΜΔΡΟ Γ': Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε. Βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Δξώηεζε 8 

 

(α) Ζ Δθάβε ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. Ο 

γηαηξόο ρνξεγεί ζηελ Δθάβε Αληηηεηαληθό νξό. Να εμεγήζεηε γηαηί ηεο ρνξεγεί αληηηεηαληθό 

νξό θαη όρη εκβόιην ηεηάλνπ.                                                             (2κ)  

              

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................                                                                                                                                             

 

(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.           (3×0,5κ) 

ΣΗΛΗ Α ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΣΗΛΗ Β 

1. Μόιπλζε 

1. ……….  

Α. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν 
πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ 
κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν 
νξγαληζκό 

2. Λνίκσμε 

2. ……….. 
Β. Ζ είζνδνο ελόο παζνγόλνπ 
κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν 
νξγαληζκό 

3. Οκνηόζηαζε 
3. ……….. 

Γ. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα 
δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ 
θαηάζηαζε 

 

                                                                                                                                                 

(γ) i) Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλαο νξγαληζκόο έρεη αλνζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην;     

                                                                                                                                       (1κ) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
 
ii) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην.                           (2×0,5κ) 
 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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 (δ) Οη πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνπλ κία από ηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο πνπ έρεη αλαπηύμεη ν 

νξγαληζκόο καο απέλαληη ζηα κηθξόβηα.  

     Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο  λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   i) Πνηα γξακκή άκπλαο απεηθνλίδεηαη;                                                                             (0,5κ) 

     .................................................................................................................................................                                                                                                                                       

                                                                                                                                           

   ii) Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδνπλ νη πην πάλσ εηθόλεο,                                 

βαζηδόκελνη κόλν ζε απηά πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο.                                               (5×0,5κ) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                

(ε) i) ηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ΝΑΙ εθεί πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη ΟΥΙ 

όπνπ δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί  ν ηόο HIV πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS.           (3×0,5κ) 

 Μεηάδνζε ηνύ HIV 

Αλεμέιεγθηνη εξσηηθνί  ζύληξνθνη  
 

Χεηξαςία κε κνιπζκέλν άηνκν  
 

Σζίκπεκα από θνπλνύπη  
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   ii) Να γξάςεηε δύν (2) εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα πνπ γλσξίδεηε, εθηόο από ην 

AIDS.                    (2×0,5κ) 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

iii) Γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ;         (1κ)   

                                     

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

                  

 

              

              

 

 

 Ζ δηδάζθνπζα             Ο Γηεπζπληήο 

 

 

             

 

      Έιελα Ρώζζνπ                                                                                       πύξνο Εαραξηάδεο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΣΙΩΝ 
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: ……………………………………/40 

ΟΛΟΓΡ.: ……………………………………. 

ΤΠΟΓΡ.: …………………………………….. 

 

 
ΣΑΞΗ:                    Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/6/2016  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 2 ώρεσ 
(120΄ λεπτά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………… 
 

 
ΣΜΗΜΑ: …………….. AΡ.: ………. 

 
ΠΡΟΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
Ερώτθςθ 1 
 
Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α, Β, Γ ι 
Δ, αυτό που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 
 
(α) Σα εμβόλια ςυνικωσ περιζχουν: 

 Α. Ζτοιμα αντιςϊματα 
 Β. Πολφ μικρζσ δόςεισ από μικρόβια που προκαλοφν αςκζνειεσ 
 Γ. Νεκρά ι ανενεργά μικρόβια 
 Δ. Ζνηυμα που ςκοτϊνουν τα μικρόβια 
 
(β) Θ επιγλωττίδα: 

 Α. υμμετζχει ςτθν παραγωγι φωνισ 
 Β. Εμποδίηει τον βλωμό να ειςζλκει ςτον οιςοφάγο 
 Γ. Κλείνει τθν είςοδο του λάρυγγα κατά τθν κατάποςθ 
 Δ. Βοθκά ςτθν αναπνοι 
 
(γ) Σο υδροχλωρικό οξφ που παράγεται από τουσ γαςτρικοφσ αδζνεσ του βλεννογόνου του ςτομαχιοφ: 

 Α. Βοθκά ςτθ μερικι διάςπαςθ των υδατανκράκων 
 Β. Προςτατεφει το εςωτερικό τοίχωμα του ςτομαχιοφ 
 Γ. Ρυκμίηει τθν οξφτθτα του γαςτρικοφ υγροφ 
 Δ. Ζχει αντιμικροβιακι δράςθ 
 
(δ) Ο μεγάλοσ αρικμόσ των κυψελίδων εξαςφαλίηει: 

 Α. Σο άνοιγμα τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ 
 Β. Σθ μεγάλθ επιφάνεια των πνευμόνων 
 Γ. Σθ ςωςτι λειτουργία του διαφράγματοσ 
 Δ. Όλα τα πιο πάνω 

 
(ε) Απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν ονομάηουμε: 

 Α. Σθ διάςπαςθ των μακρομορίων ςε απλοφςτερεσ ουςίεσ 
 Β. Σθ χριςθ των απλϊν ουςιϊν, για να φτιάξει ο οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ 
 Γ. Σθν αποβολι των άχρθςτων ουςιϊν από τον πρωκτό 
 Δ. Σθ μεταφορά των απλϊν υλικϊν από το ζντερο ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 

 
(5 X 0.5 μ = 2.5 μ) μ: ……… 
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Ερώτθςθ 2 
 
(α) τθ ςτοματικι κοιλότθτα απελευκερϊνεται το ςάλιο, το οποίο παράγεται από τουσ ςιελογόνουσ 

αδζνεσ. Να γράψετε δφο (2) ζνηυμα που περιζχει το ςάλιο κακϊσ και τθ δράςθ του κάκε ενηφμου 
ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα που ακολουκεί. 

 

Α/Α Ζνηυμο ςάλιου Δράςθ ενηφμου 

1.    

2.    

 
(4 X 0.5 μ = 2 μ) μ: ……… 

 
(β) Να γράψετε ζναν (1) τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιοσ να διατθριςει τα δόντια του υγιι. 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(1 X 0.5 μ = 0.5 μ) μ: ……… 
 
Ερώτθςθ 3 
 
H Ευανκία κτφπθςε και χρειάηεται επειγόντωσ αίμα. Θ ομάδα αίματόσ τθσ είναι ΒRh+ (Β+). 
 
(α) Ποιοι από τουσ πιο κάτω διακζςιμουσ αιμοδότεσ μποροφν να τθσ δϊςουν αίμα; Να ςυμπλθρϊςετε 

τον πιο κάτω πίνακα γράφοντασ ΝΑΙ ι ΟΧΙ όπου ιςχφει. 
 

Αιμοδότθσ ΝΑΙ/ΟΧΙ Αιμοδότθσ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κϊςτασ ARh+  (Α+)  Αλεξία ΟRh+ (Ο+)  

Μαρία AΒRh+ (ΑΒ+)  πφροσ ΟRh- (Ο-)  

Νίκοσ ΑΒRh- (ΑΒ-)  Κάλια ARh- (Α-)  

Ηωι ΒRh+ (Β+)  Γρθγόρθσ ΒRh- (Β-)  

 
(1 X 2 μ = 2 μ) μ: ……… 

 
(β) Αν θ Ευανκία είχε ομάδα αίματοσ ΒRh- (Β-) ποιοι από τουσ πιο πάνω κα ιταν οι πικανοί αιμοδότεσ 

τθσ;     
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

(1 X 0.5 μ = 0.5 μ) μ: ……… 
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Ερώτθςθ 4 
 
(α) Να εξθγιςετε ςτα ελλθνικά τα αρχικά του όρου AIDS. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(1 X 2 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(β) Να κυκλϊςετε τθ ςωςτι απάντθςθ που αφορά τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ του ιοφ  HIV που είναι 
υπεφκυνοσ για το AIDS.         

                                                          

1. Μεταδίδεται από τουσ ψφλλουσ 

2. Μεταδίδεται από άνκρωπο ςε άνκρωπο. 

3. Μεταδίδεται από τουσ ςκφλουσ. 

4. Με όλουσ τουσ πιο πάνω τρόπουσ. 

 (1 X 0.5 μ = 0.5 μ) μ: ……… 
 

ΜΕΡΟ Β:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
Ερώτθςθ 5 
 
(α) Να αντιςτοιχίςετε τθν ςτιλθ Α με τθν ςτιλθ Β: 

 

τιλθ Α  τιλθ Β 

Α. Μόλυνςθ  
Α-…… 

1. Μικροςκοπικοί ηωντανοί οργανιςμοί που 
προκαλοφν αςκζνειεσ 
 

Β. Λοίμωξθ   
Β-…… 

2. Λοιμϊδθ νοςιματα που μεταδίδονται με τθ 
ςεξουαλικι επαφι 
 

Γ. εξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα (ΜΝ)  
Γ-…… 

3. Είςοδοσ ενόσ πακογόνου οργανιςμοφ ςε ζναν 
άλλο οργανιςμό 
 

Δ. Πακογόνοι μικροοργανιςμοί  
Δ-…… 

4. Εγκατάςταςθ και πολλαπλαςιαςμόσ ενόσ 
πακογόνου οργανιςμοφ ςε ζναν άλλο 
οργανιςμό  

 
  (4 X 0.5 μ = 2 μ) μ: ……… 
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(β) Να γράψετε τθ δράςθ με τθν οποία τα πιο κάτω όργανα παρεμποδίηουν τουσ μικροοργανιςμοφσ  

να ειςζλκουν ςτον οργανιςμό: 
 

Μάτια: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
τόμα: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 

(γ) τισ πιο κάτω εικόνεσ φαίνεται μία γραμμι άμυνασ. 

Εικόνα Α Εικόνα Β  Εικόνα Γ  Εικόνα Δ  

  

(i) Να περιγράψετε με απλά λόγια τι ςυμβαίνει ςτισ εικόνεσ Α και Δ.       
  

Εικόνα Α: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εικόνα Δ: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(2 X 0.25 μ = 0.5 μ) μ: ……… 
 

(ii)  Να βάλετε τισ πιο πάνω εικόνεσ ςτθ ςωςτι ςειρά.   
                            

 

 

 

(4 X 0.25 μ = 1 μ) μ: ……… 

(iii) Πϊσ ονομάηεται θ γραμμι άμυνασ τθσ πιο πάνω εικόνασ;                       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         

(1 X 0.5 μ = 0.5 μ) μ: ……… 

Πλθγι 
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Ερώτθςθ 6 
 
Σο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει το αναπνευςτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. 
 
(α) Να ονομάςετε τα μζρθ 1 - 8 που φαίνονται ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 X 0.25 μ = 2 μ) μ: ……… 

3. 

 

5. 

 

4. 

 

 

 

 

2. 

 

1. 

8. 

 

6. 

 

7. 
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(β) Να γράψετε δφο (2) χρθςιμότθτεσ του οργάνου που φαίνεται ςτθν ζνδειξθ 4 τθσ πιο πάνω εικόνασ: 
 
Λειτουργία 1: …..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Λειτουργία 2: …..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 (2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 

(γ) τθν πιο κάτω εικόνα παρουςιάηεται θ κυψελίδα και ζνα τριχοειδζσ αιμοφόρο αγγείο. 
Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 και 2 που φαίνονται ςτθν εικόνα. 
 

 

(2 X 0.5 μ = 1 μ) μ: ……… 

(δ) Να εξθγιςετε γιατί το αζριο με τθν ζνδειξθ 1 κινείται από τθν κυψελίδα προσ το αιμοφόρο αγγείο και 
όχι το αντίκετο.  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X 1 μ = 1 μ) μ: ……… 

1. 
 

2. 
 

1 

2 
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Ερώτθςθ 7 

 
Πιο κάτω παρουςιάηεται ζνα μοντζλο ανκρωπίνου δοντιοφ.  
 
(α)  Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-6.                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1…………………………………. 
 
2…………………………………. 

 
3…………………………………. 
 

4…………………………………. 
 

5…………………………………. 
 
6…………………………………. 

 

(6 X 0.25 μ = 1.5 μ) μ: ……… 
 

(β)  Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα.                                                    
 

ΕΙΔΗ ΔΟΝΣΙΩΝ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΟΝΣΙΩΝ 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ/ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ 

 
………………………….. 

 
……………………………. 

 
ΣΕΜΑΧΙΜΟ ΣΡΟΦΘ 

 

 
………………………….. 

 
4 

 
…………………………….. 

 

 
………………………….. 

 
……………………………. 

 
……………………………… 

 

 
…………………………. 

 
…………………………… 

 
……………………………… 

 
 

 

  (10 X 0.25 μ = 2.5 μ) μ: ……… 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 
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(γ) (i) Να εξθγιςετε τι είναι θ μικροβιακι πλάκα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1 X 0.5 μ = 0.5 μ) μ: ……… 
 

 (ii) Με πoιο τρόπο θ κατανάλωςθ γλυκϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν ζλλειψθ ςυχνοφ βουρτςίςματοσ των 
δοντιϊν μποροφν να οδθγιςουν ςτθ ςταδιακι φκορά του δοντιοφ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1 X 1.5 μ = 1.5 μ) μ: ……… 
 
ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των 12 μονάδων  

Ερώτθςθ 8 
 
Ο κφριοσ Αναξαγόρασ ζχει αρτθριοςκλιρυνςθ (ακθροςκλιρωςθ). Ο γιατρόσ του εξθγεί τθν πάκθςι του, 

αρχίηοντασ από τθν καρδία του, που είναι το βαςικό όργανο του κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

(α) Ο γιατρόσ παρουςίαςε ςτον κ Αναξαγόρα το πιο κάτω ςχιμα τθσ καρδίασ. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ  
1-10 που παρουςιάηονται ςτο ςχιμα.  
 

 

 
   
  

 

 

 

 

 

 

(10 X 0.25 μ = 2.5 μ) μ: ……… 
 

 

4. 

5. 

2. 

3. 

1. 

7. 

8. 

6. 

9. 

10. 
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(β) ε τι χρθςιμεφουν οι βαλβίδεσ τθσ καρδίασ; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 (1 X 1 μ = 1 μ) μ: ……… 

(γ) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ αρτθριοςκλιρυνςθ. 
 

 Λόγοσ 1: …..……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Λόγοσ 2: …..……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(δ) Ο γιατρόσ εξθγεί ςτον κ. Αναξαγόρα ότι, αν θ αρτθριοςκλιρυνςθ προχωριςει, εμφανίηεται ιςχαιμία 
του μυοκαρδίου.  
 

  Να εξθγιςετε τι είναι θ ιςχαιμία. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Σι προκαλεί τον φρικτό πόνο που νοιϊκει ςτο ςτικοσ ο κ. Αναξαγόρασ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3 X 1 μ = 3 μ) μ: ……… 
 

(ε) Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο θ αρτθριοςκλιρυνςθ κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ζμφραγμα του  
μυοκαρδίου. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (1 X 2 μ = 2 μ) μ: ……… 
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(ςτ) Να γράψετε τρεισ (3) τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο κ. Αναξαγόρασ κα μποροφςε να προςτατεφςει  
το κυκλοφορικό του ςφςτθμα από τθν αρτθριοςκλιρυνςθ. 
 

 1.  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 2.  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 3.  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

(3 X 0.5 μ = 1.5 μ) μ: ……… 
 
 

                                       Οι διδάςκοντεσ 

           Ζλενα Ροκόπου 

          Μαρία Κυριακίδου 

           Λουκάσ Νικολάου 

Η Διευκφντρια 
 
 

Χρυςτάλλα Παντελι 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 
          ΛΑΚΑΣΑΜΔΗΑ 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2015-2016 

 
 

 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 

 
Μάθημα:  ΦΤΗΚΑ (ΦΤΗΚΖ – ΒΗΟΛΟΓΗΑ – ΥΖΜΔΗΑ) 
 
Υπόνορ:   2 ώπερ   
 
Ονομαηεπώνςμο:   _________________________________ 
 

 
Σάξη: Γ΄ Γςμναζίος 
 
Hμεπομηνία: 06/06/2016 
 
Σμήμα:  _____  Απιθμόρ:  _____  
 

 

 

 

                                                   ΒΗΟΛΟΓΗΑ (Μονάδερ 40) 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε: Α, Β, Γ θαη πεξηιακβάλεη ΔΝΝΔΑ (9) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α : Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ.  

 

Δπώηηζη 1 
 
Σα είδε ησλ δνληηώλ ελόο ελήιηθα είλαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  
 

γομθίοι, κςνόδονηερ, ππογόμθιοι θαη ηομείρ. 
 
(α) Με βάζε ην πην θάησ κνληέιν, λα νλνκάζεηε ην είδνο ησλ δνληηώλ κε ηνπο αξηζκνύο 1, 2 θαη 4.  

               

 

      Αξηζκόο 1: .................................................. 

      Αξηζκόο 2: .................................................. 

      Αξηζκόο 4: .................................................. 

 

(β) Να γξάςεηε δύν (2)  θαιέο ζπλήζεηεο γηα λα έρεηε πγηή δόληηα. 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

                                                                                                                                    (5 Υ 0.5κ=2.5κ)    

 

Βαθμός ………………… 

Ολογράφως ………………… 

Υπογραφή ………………… 
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Δπώηηζη 2 
 
Να απαληήζεηε ζηηο 5 πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε κύκλο ένα  
μόνο γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.  
                                                                                                                                                                                                 
(α)  Παλδόηεο νλνκάδεηαη ε νκάδα αίκαηνο 
 
  Α.   Α. 
  Β.   Β. 

  Γ.   ΑΒ. 

  Γ.   Ο. 

  Δ.   ΑΒ θαη Ο.   

 

(β) Οη πην θάησ ρεκηθέο νπζίεο είλαη όλερ νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο: 
 
   Α.  Πξσηεΐλεο, βηηακίλεο, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο. 
   Β.  Τδαηάλζξαθεο, λνπθιετληθά νμέα, άιαηα, πξσηεΐλεο.   

   Γ.  Νεξό, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, λνπθιετληθά νμέα. 

   Γ.  Πξσηεΐλεο, άιαηα, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο. 

   Δ.  Βηηακίλεο, άιαηα, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο. 

 

(γ) Οη πξσηεΐλεο  
 
  Α.  είλαη ην πινπζηόηεξν ελεξγεηαθό πιηθό. 
  Β.  είλαη θαύζηκν πιηθό πξώηεο επηινγήο. 

  Γ.  είλαη θπξίσο δνκηθέο θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο νπζίεο. 

  Γ.  απνηεινύλ απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο ζηα θπηά. 

  Δ.  απνηεινύλ ζεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δώσλ.   

 

(δ) Η πεςίλε είλαη έλδπκν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε 
  
  Α.   ακύινπ. 
  Β.   ιηπαξώλ νπζηώλ. 

  Γ.   βηηακηλώλ. 

  Γ.   λνπθιετληθώλ νμέσλ.  

  Δ.   πξσηετλώλ.   

 

(ε) Σν γαζηξηθό πγξό πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία πνπ θαηαζηξέθεη ηα πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ  

εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή. Η νπζία απηή είλαη  

  

  Α.  ε ιπζνδύκε. 

  Β.  ε βιέλλα. 

  Γ.  ην πδξνρισξηθό νμύ. 

  Γ.  ε γαζηξίλε. 

  Δ.  θακία από ηηο πην πάλσ νπζίεο. 

                                                                                                                                     (5 Υ 0.5κ=2.5κ) 
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Δπώηηζη 3 
 
Να ζπγθξίλεηε αξηεξίεο θαη θιέβεο θαη λα γξάςεηε πέληε (5) δηαθνξέο, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 
πην θάησ πίλαθα. 
 

         ΑΡΣΖΡΗΔ        ΦΛΔΒΔ 

Σνίρσκα   

Γηάκεηξνο απινύ   

Βαιβίδεο (έρνπλ/δελ έρνπλ)   

θπγκό (εκθαλίδνπλ/δελ εκθαλίδνπλ)   

Λεηηνπξγία   

 

                                                                                                                                    (10 Υ 0.25κ=2.5κ) 

 

               

Δπώηηζη 4 

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ  παξνπζηάδεη ηε 
δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή; .......................................... 

  
 
                                                                                                                                      (5 Υ 0.5κ=2.5κ)               
 
 
 
 
 
 
 

ΓΛΤΚΟΕΖ    
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ΜΔΡΟ Β:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 
Ζ κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ 
 
Δπώηηζη 5 

 

(α) i) Να γξάςεηε εάλ ε εηθόλα πνπ βιέπεηε αλαπαξηζηά ηνλ κεραληζκό ηεο εηζπλνήο ή ηνλ 

      κεραληζκό ηεο εθπλνήο. 
 
          
 
 

   
                                                                                           
 
 
 
 
                                                                        
 

  Η εηθόλα αλαπαξηζηά ηνλ κεραληζκό ηεο .............................................................................  
                                                                         

 
  ii) Να εμεγήζεηε ηνλ πην πάλσ κεραληζκό. Η απάληεζε ζαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο  
     αθόινπζεο έλλνηεο:  
      

     διάθπαγμα,   πλεςπέρ ηος θώπακα,    σωπηηικόηηηα θωπακικήρ κοιλόηηηαρ και      
     πνεςμόνων,    είζοδορ ή έξοδορ αέπα.  
                                     

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

                                                             

                                                                                                                (5 Υ 0.5κ=2.5κ) 

 

 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηελ πνξεία ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 
        αέξα από ηε ξηληθή καο θνηιόηεηα κέρξη ηηο θπςειίδεο. 

 

 Ρηληθή θνηιόηεηα                      ..................................                      ιάξπγγαο 

                    .................................                      ..................................  

   βξνγρίδηα                        θπςειίδεο 

                                                                                                                (3 Υ 0.5κ=1.5κ) 
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(γ) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ πνπ γίλνληαη αλάκεζα 
     ζε κηα θπςειίδα θαη ζε έλα ηξηρνεηδέο αγγείν. 
 
  i) Να νλνκάζεηε ηα αέξηα Α θαη Β πνπ θαίλνληαη 
    ζην δηπιαλό ζρήκα. 
 
    Αέξην Α: ..................................................................  

  Αέξην Β: ..................................................................  
 
ii) Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο δεζκεύεη θαη   
   κεηαθέξεη ην αέξην Α; 
 
    .............................................................................. 
 
iii) Πώο νλνκάδεηαη ε παζεηηθή θίλεζε ελόο αεξίνπ,  
     κέζσ κηαο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, από πεξηνρή 
     ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο πεξηνρή   
     ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο;    
                                                              
     ............................................................................. 

                                                                                                                                     (4 Υ 0.5κ=2 κ) 

 Δπώηηζη 6 

 

 (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο:     
             
   i) Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό ιέγεηαη       

     ................................................., ελώ  ε εγθαηάζηαζε θαη πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ  νλνκάδεηαη 

     .................................................. .  

  ii) Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε αλεμάξηεηα  

   από ηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο νλνκάδεηαη ..................................................  

  iii) Σα θαγνθύηηαξα δηαζπνύλ ηα καθξνκόξηα ησλ βαθηεξίσλ ζε κηθξνκόξηα, κε κηα δηαδηθαζία  

    πνπ νλνκάδεηαη ............................................  .......................................................... 

                                                                                                                                      (4 Υ 0.5κ=2 κ) 

 

(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηεο ηήληρ Α κε ηηο θξάζεηο ηεο ηήληρ Β θαη λα γξάςεηε ηελ 

     απάληεζή ζαο ζηε ηήλη Γ.  

 

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β ΣΖΛΖ Γ 

1.Μάηηα Α. Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη θαη ιόγσ ηνπ ζκήγκαηνο 
    θαη ηνπ ηδξώηα πνπ εθθξίλεη, παξεκπνδίδεη κηθξόβηα λα  
    εηζέιζνπλ ζην ζώκα καο.  

1          ....... 

2.Σξαρεία Β. Βιέλλα θαη ηξηρίδηα παγηδεύνπλ ζθόλε θαη κηθξόβηα.  2           ....... 

3.Γέξκα Γ. Σα δάθξπα κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρνπλ θαηαζηξέθνπλ 
    κηθξόβηα. 

3           ....... 

4.Μύηε Γ. Η βιέλλα ζπγθξαηεί ζθόλε θαη κηθξόβηα θαη νη βιεθαξίδεο 
    ηα ζπξώρλνπλ πξνο ηα πάλσ. 

4           ....... 

                                                                                                                                     (4 Υ 0.5κ=2 κ) 

Α 

Β 
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(γ) Η ηερλεηή αλνζία επηηπγράλεηαη κε ηα εκβόιηα θαη ηνπο αληη-νξνύο. 
         
      i) Σα εκβόιηα πεξηέρνπλ (λα κςκλώζεηε ηελ νξζή απάληεζε) 
 
        Α.  έηνηκα αληηζώκαηα. 

        Β.  λεθξά ή εμαζζελεκέλα κηθξόβηα ή ηκήκαηα ηνπο. 

        Γ.  ιεπθά αηκνζθαίξηα γηα λα παξάμνπλ αληηζώκαηα. 

 

     ii) Πνην από ηα δύν έρεη πξνζσξηλή δξάζε, ην εκβόιην ή ν αληη-νξόο; ........................................... 

                                                                                                                                         (2 Υ 0.5κ=1κ) 

                                                                                                                                          

(δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ πνπ πξνθαιεί ην AIDS. 
 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

                                                                                                                              (2 Υ 0.5κ=1κ) 

Δπώηηζη 7 
 
(α) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό καο ζύζηεκα. 
                                          
  i) Να νλνκάζεηε μόνο ηα όξγαλα κε ηνπο αξηζκνύο 2, 3, 5, 6. 
 

            2   .............................................................................. 

3   .............................................................................. 

5  ............................................................................... 

6  ............................................................................... 

 

 ii) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν  ζην νπνίν: 
 

 Οινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο. 

            ......................................................................................... 

 Γίλεηαη απνξξόθεζε κόλν λεξνύ, αιάησλ θαη βηηακηλώλ. 

            ......................................................................................... 

 Παξνπζηάδεηαη ην γαζηξηθό έιθνο. 

           .......................................................................................... 

 Γίλεηαη απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο. 

           ......................................................................................... 

 

 

                                                                                                                                           (8 Υ 0.5κ=4κ) 

(β) Να γξάςεηε ηε δξάζε ηεο ρνιήο ζην ιεπηό έληεξν θαη λα ηελ εμεγήζεηε. 

     ........................................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                         (2 Υ 0.5κ=1κ) 
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(γ) Ο νξγαληζκόο καο δηαζέηεη ηξία (3) είδε αδέλσλ: ηνπο εμσθξηλείο, ηνπο ελδνθξηλείο θαη ηνπο 
     κεηθηνύο αδέλεο. Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν εξωκπινήρ αδέλαο. 

     ........................................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                            (1 Υ 1κ=1κ) 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων δώδεκα (12) μονάδων. 
 
Δπώηηζη 8 
 
(α) Η Κάηηα θαη ν άθεο είλαη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. ην εξγαζηήξην Βηνινγίαο έθαλαλ ην εμήο 

πείξακα. Πήξαλ δύν δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο θαη ηνπο αξίζκεζαλ. ηνλ δοκιμαζηικό ζωλήνα 1 

έβαιαλ 3 ml αζπξάδη απγνύ θαη ζηνλ δοκιμαζηικό ζωλήνα 2 έβαιαλ 3ml ρπκό ιεκνληνύ. 

Αθνινύζσο πξόζζεζαλ ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα 5 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ζεηηθνύ ραιθνύ θαη 10 

ζηαγόλεο δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ θαη ηα αλάδεπζαλ. 

 

     i) Με βάζε ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                                                                             

Παπάγονηερ πειπάμαηορ 
πος κπάηηζαν ζηαθεπούρ 

Παπάγονηαρ πειπάμαηορ 
πος άλλαξαν 

Υπωμαηική αλλαγή 

1.  Γοκιμαζηικόρ ζωλήναρ 1 
Σν δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ 
παξνπζία πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 
από ρξώκα γαιάδην  παξέκεηλε/ 
πήξε ρξώκα  
 
......................................................... 
 

2.  Γοκιμαζηικόρ ζωλήναρ 2 
Σν δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ 
παξνπζία πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 
από ρξώκα γαιάδην  παξέκεηλε/ 
πήξε ρξώκα  
 
......................................................... 

                                                                                                                                    (5 Υ 0.5κ=2,5κ) 
 
                                                                                                                               

 Πνηα θαηεγνξία ζξεπηηθώλ νπζηώλ αληρλεύεη ην δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ παξνπζία 

πδξνμεηδίνπ  ηνπ λαηξίνπ; .................................................................................................... 

 Απηή ε θαηεγνξία ζξεπηηθώλ νπζηώλ όηαλ ππνζηεί ρεκηθή πέςε δίλεη μικπομόπια πνπ 

νλνκάδνληαη ......................................................................................................................... 

                                                                                                                         (2 Υ 0.5κ=1κ) 
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 ii) Γηα λα ππνζηνύλ ρεκηθή πέςε ηα καθξνκόξηα ηεο ηξνθήο ρξεηάδεηαη λα δξάζνπλ ηα πεπηηθά    
     έλδπκα. Έλα ηέηνην έλδπκν είλαη θαη ε ακπιάζε. Πνηα δύν (2) όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο    
     ηνπ αλζξώπνπ παξάγνπλ ακπιάζε; 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

                                                                                                                              (2 Υ 0.5κ=1κ) 

                                                                                                                             

(β) i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο  κε ηνπο αξηζκνύο 1-6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα. 

      

 

 

1 ............................................................ 

2 ............................................................ 

3............................................................. 

4............................................................. 

5............................................................. 

6 ............................................................ 

                                                                                                                              (6 Υ 0.5κ=3κ) 

                                                                                                                               

 

ii) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

                                                                                                                           (1 Υ 0,5κ=0,5κ) 

 

iii) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. 

 

  Αξηζηεξή θνηιία                    ...................................................                         Αξηεξίεο 

                   .................................................. (ηζηώλ)                  .............................................. 

                   .............................................................                   Γεμηόο θόιπνο 

                                                                                                                                         (4 Υ 0.5κ=2κ) 

1 

2 

3 

5 

6

5 

4 
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iv) Να εμεγήζεηε γηαηί έλαο θαπληζηήο θνπξάδεηαη πην εύθνια από έλαλ κε θαπληζηή. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

                                                                                                                                            (1 Υ 1κ=1κ) 

 

(γ) Μία γπλαίθα νκάδαο αίκαηνο Β+, ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζε έλα δπζηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη   

επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Η ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ δηαζέηεη ηηο εμήο νκάδεο:         

Ο+  ,      ΑΒ−  ,      Α+ ,     Β−  . 

 

   Πνηα ή πνηεο από ηηο πην πάλσ νκάδεο αίκαηνο κπνξνύλ λα ηεο ρνξεγεζνύλ; 

   .............................................................................................................................................................               

 

                                                                                                                                            (1 Υ 1κ=1κ) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 
      
                                                                                                            Ο Γηεπζπληήο 
                      
                  
                                 
 
                                                                                                Γξ Γεώξγηνο Κάθθνπξαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

iv) Να εμεγήζεηε γηαηί έλαο θαπληζηήο θνπξάδεηαη πην εύθνια από έλαλ κε θαπληζηή. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

                                                                                                                                            (1 Υ 1κ=1κ) 

 

(γ) Μία γπλαίθα νκάδαο αίκαηνο Β+, ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζε έλα δπζηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη   

επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Η ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ δηαζέηεη ηηο εμήο νκάδεο:         

Ο+  ,      ΑΒ−  ,      Α+ ,     Β−  . 

 

   Πνηα ή πνηεο από ηηο πην πάλσ νκάδεο αίκαηνο κπνξνύλ λα ηεο ρνξεγεζνύλ; 

   .............................................................................................................................................................               

 

                                                                                                                                            (1 Υ 1κ=1κ) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 
      
                                                                                                            Ο Γηεπζπληήο 
                      
                  
                                 
 
                                                                                                Γξ Γεώξγηνο Κάθθνπξαο 
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Οη Δηζεγήηξηεο 

 

Αλησλία ηξαηνπξά 

Μαξηιέλα Νενθιένπο 

 

 



1 
 

 

ΠΡΟΟΥΗ:       

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ και είναι σωπιζμένο ζε ηπία 

μέπη Α, Β, Γ. 

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΑ  ηα μέπη. 

Οι απανηήζειρ γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο, ηο οποίο παπαδίδεηαι ζηο ηέλορ ηηρ 

εξέηαζηρ. 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο βαθμολογείηαι με 40 μονάδερ. 

Υπηζιμοποιείηε μόνο μπλε ή μαύπο ζηςλό. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή ηαινίαρ. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ! 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Δπωηήζειρ 1- 4 (10 μονάδερ) 

Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ΓΤΟΜΙΗ (2,5) μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 

Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ πνπ αθνξνύλ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.  

                 (κ. 2,5) 

i. Δθεί βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο: …………………………………………………………… 

ii. Πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε βαθηήξην θαη πξνθαιεί ηελ θαηαζηξνθή ησλ πλεπκνληθώλ 

θπςειίδσλ: …………………………………………………………………………………………. 

iii. Απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ: …………………………… 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘ.:............................................ 
 

 
ΟΛΟΓΡ.: ....................................... 
 

 
ΤΠΟΓΡ.: ...................................... 
 

ΣΑΞΗ: Γ ΄ 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/ 06/ 2016 
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iv. Η απειεπζέξσζε ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ νμπγόλνπ: …………………. 

v. Οξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο: ……………….. 

 

Δπώηηζη 2 

(α) Οη επηζηήκνλεο πίζηεπαλ όηη νη θπηηθέο ίλεο δελ απνηθνδνκνύληαη από ηνλ νξγαληζκό, 

αιιά πξόζθαηεο κειέηεο έδεημαλ όηη ππάξρνπλ θπηηθέο ίλεο πνπ απνηθνδνκνύληαη, νη 

επδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο. Να αλαθέξεηε δύν (2) νθέιε από ηελ θαηαλάισζε ηέηνησλ θπηηθώλ 

ηλώλ.                                    (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζην πην θάησ θείκελν κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.

                 (κ. 1,5) 

Οη πδαηάλζξαθεο απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή ………………….. γηα ην θύηηαξν. Οη πξσηεΐλεο, 

εμππεξεηώληαο θπξίσο …………………… ξόιν, εθηεινύλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ 

νξγαληζκό. Οη βηηακίλεο αλήθνπλ ζηηο ………………………………. νξγαληθέο ζξεπηηθέο 

νπζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. Βαζηθά δνκηθά πιηθά 

βηνινγηθώλ δνκώλ, όπσο είλαη ηα δόληηα, απνηεινύλ ηα ………………., γη’ απηό ρξεηάδνληαη 

ζε κεγάιεο πνζόηεηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο …………………………… Τα πινπζηόηεξα 

ελεξγεηαθά πιηθά είλαη ηα ……………….., αλ θαη δελ απνηεινύλ πξώηε επηινγή θαπζίκνπ.  

 

Δπώηηζη 3 

(α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα 

ελήιηθα αηόκνπ.                   (κ. 1) 

 

 

 

 

Α/Α Δίδορ δονηιού 

1  

2  

3  

4  
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(β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν δεκηνπξγείηαη ε ηεξεδόλα ζηα δόληηα.            (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα πξνιάβνπκε ηηο δηάθνξεο 

αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ.               (κ. 0,5) 

1.…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Δπώηηζη 4 

Σην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη κέξνο από ηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ.  

(α) Η γξακκή απηή απνηειεί ηε γξακκή ησλ  ………………………………………….., ελώ νη 

άιιεο δύν γξακκέο είλαη ε γξακκή ησλ ………………………………………………….. θαη ησλ 

………………………………………             (κ. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο λα πεξηγξάςεηε όια ηα ζηάδηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

απηήλ ηε γξακκή άκπλαο.                 (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β΄: Δπωηήζειρ 5 - 7 (18 μονάδερ) 

Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. Κάθε 

οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ΔΞΙ (6) μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 5 

(α) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ηα πην θάησ απνηεινύλ κέξνο ηεο πξώηεο γξακκήο άκπλαο 

ζηνλ άλζξσπν.                   (κ. 2) 

η. Γάθξπα: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηη. Γέξκα: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Σαο δίλεηαη ε πην θάησ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπγθέληξσζε 

αληηζσκάησλ ζην αίκα θάπνηνπ αηόκνπ. Να ηελ παξαηεξήζεηε θαη λα απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

η. Τη παξαηεξείηε ζην ζεκείν 1 ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο;                (κ. 0,5) 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………..…………… 

ηη, Τη ζεκαίλεη απηό γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν;      (κ. 0,5) 

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη, Τη παξαηεξείηε ζηα ζεκεία 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο;           (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

(γ) η. Ο Παζράιεο, πξνζβιήζεθε από έλα πνιύ επηθίλδπλν κηθξόβην, ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ 

ζθνηώζεη ζε ιίγεο ώξεο. Τη ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί, εκβόιην ή αληί-νξόο; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, αλαθεξόκελνη μερσξηζηά γηα ηνλ θάζε ηξόπν ζεξαπείαο.

                 (κ. 1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Τη είδνπο αλνζία απνηεινύλ ηα εκβόιηα θαη νη νξνί;           (κ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δπώηηζη 6 

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα θαη ηνπο αδέλεο κε αξηζκνύο 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλζξσπν.               (κ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε θαηαιιήισο ηνλ πην θάησ πίλαθα, όπνπ παξνπζηάδνληαη δηάθνξα 

εθθξίκαηα πνπ παξάγνληαη από δηάθνξα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.            (κ. 3) 

 

Έθθξηκα Όξγαλν παξαγσγήο Γξάζε εθθξίκαηνο 

Φνιή   

Γαζηξίλε   

Υδξνρισξηθό νμύ   

 

(γ) Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα ππνγξακκίζεηε ηα ιάζε πνπ πηζαλόλ λα 

ππάξρνπλ ζηηο πξνηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα λα ηηο μαλαγξάςεηε δηνξζσκέλεο.           (κ. 2) 

 

Η Μαξίηα, ν Σηαύξνο θαη ε Χξπζήιηα ζε έλα πείξακα πνπ είραλ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο, 

έπξεπε λα εμαθξηβώζνπλ πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ππήξραλ ζε ηξεηο ηξνθέο πνπ ηνπο 

δόζεθαλ. Γηα λα βξνπλ αλ νη ηξνθέο πεξηείραλ πξωηεΐλε, ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηάιπκα 

1: …………………………………… 

2: …………………………………… 

3: …………………………………… 

4: …………………………………… 
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Βελεδηθηίλεο, όπνπ παξνπζία πξωηεϊλώλ από γαιάδην γίλεηαη θεξακηδί. Αθνινύζωο, γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηωλ ιηπαξώλ νπζηώλ ρξεζηκνπνίεζαλ αηζαλόιε, όπνπ ζε ζεηηθό απνηέιεζκα, από 

δηαπγέο γίλεηαη κωβ. Βάδνληαο ππεξκαγγαληθό θάιην ζηηο ηξνθέο δηαπίζηωζαλ όηη απηέο 

πεξηέρνπλ βηηακίλε C, αλ ην αληηδξαζηήξην από κωβ γηλόηαλ γαιάδην. Τέινο, γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηωλ απιώλ ζαθράξωλ, πξόζζεζαλ ζεηηθό ραιθό θαη πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ όπνπ 

από γαιάδην έγηλε θπαλό. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Δπώηηζη 7 

(α) i. Να νλνκάζεηε ην ζεκείν 1 πνπ θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα.         (κ. 0,5) 

 

Σεκείν 1: ………………………………………………….. 

 

ii. Πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ζην ζεκείν απηό; 

………………………………………………….…... (κ. 0,5) 

 

 

(β) Σηε κύηε ππάξρνπλ ηξεηο (3) κεραληζκνί γηα ηνπο νπνίνπο νη γηαηξνί κάο ζπζηήλνπλ λα 

αλαπλένπκε από απηήλ θαη όρη από ην ζηόκα. Να αλαθέξεηε ηνπο κεραληζκνύο απηνύο θαη 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ.                (κ. 3) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα εκπιέθεηαη ζηελ θπηηαξηθή 

αλαπλνή.                     (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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(δ) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ δειώζεηο σο ΟΡΘΔ(Ο) ή ΛΑΝΘΑΜΔΝΔ (Λ).     (κ. 1) 

 

i. Η επηγισηηίδα βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ηξαρείαο θαη είλαη ππεύζπλε λα κελ αθήζεη 

ηξνθή λα πεξάζεη ζηνπο πλεύκνλεο. 

 

ii. Καηά ηελ εηζπλνή νη πιεπξέο ηνπ ζώξαθα θηλνύληαη πξνο ηα πάλσ θαη έμσ.  

iii. Σηελ αλαεξόβηα αλαπλνή γίλεηαη παξαγσγή ελέξγεηαο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

νμπγόλνπ. 

 

iv.  Η κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ πνιιώλ βξνγρηδίσλ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηνύο. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Δπώηηζη 8 (12 μονάδερ) 

Αποηελείηαι από μια (1) επώηηζη. Η οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ΓΩΓΔΚΑ (12) 

μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 8 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο κε αξηζκνύο 1-8 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα ηνκήο 

θαξδίαο.                    (κ. 4) 

 

 

 

1: …………………………………… 

2: …………………………………… 

3: …………………………………… 

4: …………………………………… 

5: …………………………………… 

6: …………………………………… 

7: …………………………………… 

8: ……………………………………. 
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(β) Ο Νηάληει θηύπεζε ζε έλα απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα. Δίρε αξθεηέο κηθξέο εμσηεξηθέο 

πιεγέο κε πεξηνξηζκέλε αηκνξξαγία αιιά είρε ζπάζεη θαη ην πόδη ηνπ θαη νη γηαηξνί έθξηλαλ 

όηη ρξεηαδόηαλ επέκβαζε. Ο Νηάληει έρεη νκάδα αίκαηνο Β κε ξέδνπο ζεηηθό (+).   

i. Πνηα θύηηαξά ηνπ ζα ελεξγνπνηεζνύλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηηο εμσηεξηθέο αηκνξξαγίεο; 

                 (κ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Πνηα θύηηαξά ηνπ ζα ελεξγνπνηεζνύλ γηα λα ηνλ πξνζηαηεύζνπλ από πηζαλά κηθξόβηα; 

                 (κ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

iii. Οη γηαηξνί έιεγμαλ ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί κεηάγγηζε 

αίκαηνο θαηά ηελ επέκβαζε. Βξήθαλ δηαζέζηκν αίκα από ηηο αθόινπζεο νκάδεο αίκαηνο. Να 

ζεκεηώζεηε κε ✓ ηνπο πηζαλνύο αηκνδόηεο γηα ηνλ Νηάληει.             (κ. 1) 

 

ΑΒ ξέδνπο ζεηηθό … Ο ξέδνπο αξλεηηθό ... Β ξέδνπο ζεηηθό …... Β ξέδνπο αξλεηηθό … 

Ο ξέδνπο ζεηηθό ….. Α ξέδνπο ζεηηθό ….... Α ξέδνπο αξλεηηθό … ΑΒ ξέδνπο αξλεηηθό .. 

 

(γ) Να αλαθέξεηε ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.    (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να αλαθέξεηε ζε ηη δηαθέξεη ε πλεπκνληθή αξηεξία από ηηο ππόινηπεο αξηεξίεο ηνπ 

ζώκαηνο;                    (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ε) i. Να νλνκάζεηε ηα αγγεία κε αξηζκνύο 1-3 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.     (κ. 1,5) 

 

1: ………………………… 

2: ………………………… 

3: ………………………… 
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ii. Να ζπγθξίλεηε ηα αγγεία 1 θαη 3 ζηα ζηνηρεία πνπ ζαο δίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα.  

                    (κ. 1) 

 

Α/Α Αγγείο 1 Αγγείο 3 

Πάρνο ηνηρώκαηνο   

Σθπγκόο   

 

iii. Σε ηη εμππεξεηνύλ ηα αγγεία κε ηνλ αξηζκό 2;            (κ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ζη) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν ζπζηνιηθή πίεζε ηνπ αίκαηνο.            (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

Οι Διζηγήηπιερ  Ο Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

Νηθνιέηηα Αιεμίνπ Ξπδά 

 

 

 

 

 

 

Θάιεηα Μηραήι 

 

Γξ Γεώξγηνο Σηξαηνπξάο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΔΡΑ ΥΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016  

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

 

 

ΒΑΘ.: ........................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

 

ΣΑΞΗ:     Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 13/6/2016  

 

ΜΑΘΗΜΑ:                 XHMEIA - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   

         2 ΩΡΔ (120΄ λεπηά)  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:     

 

………………….......................................................................  

 

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

 

 

ΠΡΟΟΥΗ  

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ Α Λ Η    Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ.   

 Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ.           
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.  

Δπώηηζη 1  

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα νλόκαηα 
ησλ νζηώλ πνπ  αληηζηνηρνύλ ζε θάζε αξηζκό.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                                          

                  (5Χ0.25κ=1.25κ) κ: .… 

 

 (β) Τα νζηά δηαθξίλνληαη ζε ηξείο (3)    

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε μοπθολογία 

ηνπο. Με βάζε ηα νζηά πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πην πάλσ εηθόλα, λα γξάςεηε έλα 

(1) παξάδεηγκα νζηνύ ζε θάζε  

 θαηεγνξία ζηνλ δηπιαλό πίλαθα. 

 

      

                                       (3Χ0.25κ=0.75 κ)   κ: … 

         (γ) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά  ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ην  

               είδνο ηεο άξζξσζεο ζε θάζε πεξίπησζε.                                (2Χ0.25κ=0.5 κ)   κ: … 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 α…………………………………………………            β……………………………………… 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

        Καηηγοπία                Παπάδειγμα 

            καθξύ  

βξαρέν  

πιαηύ  



3 

 

8 

2 

3 

1 

5 

7 

4 

6 

Δπώηηζη 2  

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8 ζην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

 

                                                                            (8Χ0.25κ=2 κ)   κ: … 

 

(β) Να γξάςεηε κηα (1) ιεηηνπξγία ησλ  δνκώλ κε αξηζκό 3 θαη 7.  

 

       Γνκή 3:…………………………………………………………………………………..………… 

 

      Γνκή 7:……………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

(2Χ0.25κ=0.5 κ)   κ: … 
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Δπώηηζη 3 

 

Ζ πην πάλσ ζεηξά εηθόλσλ παξνπζηάδεη έλαλ είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζηνπο 

νξγαληζκνύο.    

(α) Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη:  ………………………. 

(β) Να γξάςεηε ζε πνηνπο νξγαληζκνύο γίλεηαη απηή ε δηαίξεζε, ζηνπο δσηθνύο, ζηνπο θπηηθνύο 

ή θαη ζηνπο δύν: ……………..………………... 

(γ) Γηαγξάςεηε από ηηο ιέμεηο απλοειδέρ/διπλοειδέρ θαη απλοειδή/διπλοειδή απηό πνπ 

δελ ηζρύεη: 

     Σηελ πην πάλσ θπηηαξηθή δηαίξεζε από έλα απλοειδέρ/διπλοειδέρ θύηηαξν 

παξάγνληαη δύν απλοειδή/διπλοειδή θύηηαξα.                           

(δ) Να νλνκάζεηε ην ζηάδην ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην εηθνλίδην 4.                 

      ……………..……….                                 (5Χ0.25=1.25κ) κ: … 

           

(ε) Γηα πνηα/πνηεο από ηελ/ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγία/ίεο είλαη ππεύζπλε ε πην πάλσ θπηηαξηθή 

δηαίξεζε; Βάιηε √ ζηελ θάζε ζσζηή  πξόηαζε θαη Υ ζηε ιαλζαζκέλε πξόηαζε 

      i) γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο…... 

      ii) γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ γακεηώλ …………… 
 
      ηηη) γηα ηε αληηθαηάζηαζε θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πεζαίλνπλ: ……………… 
 

(3Χ0.25κ=0.75κ)   κ: …  

(ζη) Πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζην εηθνλίδην 3 (πεξηγξαθή ζηαδίνπ) 

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

 

(1Χ0.5κ=0.5κ)   κ: …  
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Δπώηηζη 4 

(α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 3 ζην πην θάησ ζρήκα, ην νπνίν αλαπαξηζηά   
ην λνπθιενηίδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (3Χ0.25κ=0.75κ)   κ: …  

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην κόξην ηνπ DNA. 

     Κάζε αιπζίδα είλαη θηηαγκέλε από επαλαιακβαλόκελεο κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη 

……………………………  Σην κόξην ηνπ DNA ππάξρνπλ ηέζζεξηο αδσηνύρεο βάζεηο. Ζ 

αδσηνύρα βάζε κε ην όλνκα ……….………….. δεπγαξώλεη πάληνηε κε ηελ αδσηνύρα βάζε 

………………………..,  ελώ ε αδσηνύρα βάζε …………………….  δεπγαξώλεη πάληνηε κε 

ηελ αδσηνύρα βάζε ………………………….   

(5Χ0.25κ=1.25κ)   κ: …  

(γ) Να γξάςεηε ην ζπκβνιηζκό ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ζην ηκήκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

αιπζίδαο ηνπ DNA ρξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα A, C, G ή T. 

 

 

     5’     Τ    Τ    Α    Τ    C    C    G    C    T     A    T    G    3’        

    3’      _    _    _    _     _     _     _    _    _     _     _     _     5’         Σπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα  

 

 

(1Χ0.5κ=0.5κ)   κ: …  

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

1 2 

3 

   Ννπθιενηίδην 
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Σηάδην S 

Σηάδην G1 

Σηάδην G2 

ΜΔΡΟ Β:Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ.   

 Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξη (6) μονάδερ.                         

 Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.  

Δπώηηζη 5  

(α) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θπηηαξηθόο θύθινο ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ, ν νπνίνο 

απνηειείηαη από δύν θάζεηο. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                                         

Να αλαθέξεηε ηη γίλεηαη ζην θύηηαξν θαηά ην ζηάδην 

G1. 

 …..…………………………………………………... 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Να αλαθέξεηε ηη γίλεηαη ζην θύηηαξν θαηά ην 

ζηάδην S. 

………………………………………………………... 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

                                      (2Χ1κ=2κ) κ:…                                 

(β) Να γξάςεηε πνην είλαη ην απνηέιεζκα:  

     η) ηεο κίησζεο: …………………………………………………………………………………………. 

………………..……………………………………………………..……………………………………….    

     ηη) ηεο Κπηηαξνπιαζκαηηθήο Γηαίξεζεο(ΚΓ):………………………………………………………… 

………………..……………………………………………………..……………………………………….   

                 (2Χ1κ=2κ) κ: … 

 

(γ) Σπκπιεξώζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο 

Καηά ηε ηελ πξώηε θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ, ηε Μεζόθαζε, ην γελεηηθό πιηθό πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ……………………….. έρεη ηε κνξθή …………………..  ………………. 

Σηνλ ππξήλα δελ δηαθξίλνληαη ………………………………….  

            (4Χ0.25κ=1κ) κ: … 

(δ) Από πόζεο ρξσκαηίδεο ζα απνηειείηαη ην θάζε ρξσκαηόζσκα ζην ζηάδην G1 θαη G2: 

     G1:................    

     G2:............... 

             (2Χ0.5κ=1κ) κ:…  

Φ

Α



Η

 

1 
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Δπώηηζη 6  

(α) η)Να νλνκάζεηε ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(4X0.25κ=1κ)   κ: … 

 ηη) Να γξάςεηε πνηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε παξακόξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο      

ζηήιεο ζρεηίδεηαη κε ην θύξησκα γ. Να γξάςεηε ηη παξαηεξείηαη ζε απηή ηελ πάζεζε, 

θαζώο θαη ηελ αηηία ηεο πάζεζεο απηήο.                                                                                           

                                                                                                                        (3Χ0.5κ=1,5)  κ:…                               

Πάζεζε:……………………… 

       Τη παξαηεξείηαη…………………………………………………………………………………..… 

       Αηηία πάζεζεο……………………………………………………………………………………… 

 (β) η) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο άξζξσζεο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       (4X0.25κ=1κ)   κ:… 

  ιι)  Να γξάςεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ κέξνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό 1.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

           (1X0.5κ=0.5κ)  κ: … 

α.  

β.  

γ.  

δ.  

1  

2  

3  

4  

3 

2 
1 

4 4 

2 
3 
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(γ) Ζ θπξία Μαξία έρεη θάλεη ηελ ηαηξηθή εμέηαζε κέηξεζεο ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο (ππθλόηεηα 

ησλ νζηώλ ηνπ ζώκαηνο ηεο). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο, ν ηαηξόο ηεο έρεη πεη 

όηη παξαηεξείηαη ειάηησζε ησλ αλόξγαλσλ αιάησλ αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ζηα νζηά ηεο.  

 

      Η) Να γξάςεηε πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε απηή:………………………………………. 

 

      ηη) Σε πνηα άηνκα παξαηεξείηαη ζπλήζσο; …………………………………………………….. 

 

      ηηη) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί 

           ε πάζεζε απηή.   

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………  

                                                                                                                        (4X0.25κ=1κ)  κ: … 

 

 

       (δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηελ ζηήιε Α  κε ηελ ζηήιε Β: 

 

 

 

                                                                                                                        (4X0.25κ=1)  κ: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηήιε Α Αληηζηνίρηζε Σηήιε Β 

Α. Γηάζηξεκκα Α- 1. Απνκάθξπλζε νζηώλ από ηελ άξζξσζε      

Β. Δμάξζξσζε Β- 2. Μεηαηόπηζε κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ                   

Γ. Γηζθνπάζεηα Γ- 3. Τέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ άξζξσζεο          

Γ. Αξζξίηηδα Γ- 4. Φζείξεηαη ν αξζξηθόο ρόλδξνο ή κεγαιώλνπλ 
ηα νζηά ηεο άξζξσζεο. 
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Δπώηηζη 7  

Τα παξαθάησ ζρήκαηα απεηθνλίδνπλ ηα ρξσκνζώκαηα δύν θπηηάξσλ : 

 

         ΚΤΣΣΑΡΟ Α                  ΚΤΣΣΑΡΟ  Β 

(α) Πνηα δηαθνξά κπνξείηε λα εληνπίζεηε 

κεηαμύ ησλ δύν θπηηάξσλ, όζνλ αθνξά ηα 

ρξσκνζώκαηα. 

     

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….  

                (1X1κ=1κ)   κ: …     

(β) Να βξείηε ηα δεύγε, εάλ ππάξρνπλ, ησλ νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ ζε θάζε θύηηαξν. 

       Εεύγε ζην θύηηαξν Α:   ……………………………………………………………    

       Εεύγε ζην θύηηαξν Β:   …………………………………………………………… 

                (2X0.5κ=1κ) κ: …    
(γ) Πνηα ε ζεκαζία ηεο κείσζεο ζηνλ άλζξσπν; 

     ……………..……………………………………………………………………………………….…… 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

                                      (1X1κ=1κ)   κ: …               
(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, όπνπ αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο  

          δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κίησζεο θαη ηεο κείσζε ζε έλαλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.                                
 

                  (12Χ0.25κ =3κ)   κ: … 

ΓΙΑΦΟΡΔ  Μίηωζη  Μείωζη 

Γεκηνπξγία ζσκαηηθώλ ή γελλεηηθώλ 

θπηηάξσλ   

Αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ ζηα ηειηθά 

ζπγαηξηθά θύηηαξα ζε ζρέζε κε ην κεηξηθό 
  

Αξηζκόο ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ πνπ 

παξάγνληαη 
  

Αξηζκόο ππξεληθώλ δηαηξέζεσλ 

 
  

Σε πνην κέξνο ηνπ νξγαληζκνύ γίλεηαη 

 
  

Σε πνην ζηάδην ηεο δσήο ελόο  

νξγαληζκνύ αξρίδεη λα γίλεηαη 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων 12 (δώδεκα) μονάδων.  

Δπώηηζη 8:  

Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν θαξπόηππνο ηξηώλ(3) δηαθνξεηηθώλ νξγαληζκώλ (Α,Β 

θαη Γ).  

 

(α) η) Να γξάςεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο; 

 ………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                   

                                                                 (1Χ1κ=1κ)   κ: …  

(ηη) Πνηα εηθόλα από ηηο ηξεηο (3) απεηθνλίδεη ηνλ θαξπόηππν ηνπ αλζξώπνπ;                

     Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                 (1Χ0.5κ=0.5κ) θαη (1Χ1κ=1κ) κ:…                                                                                                                                                                       

(ηηη) Πνην είλαη ην θύιν (αξζεληθό ή ζειπθό) ηνπ νξγαληζκνύ ηεο εηθόλαο Α θαη πνην ηεο 

      εηθόλαο Β; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

     Δηθόλα Α: ……………………………………………………………………………………………… 

     Δηθόλα Β: ……………………………………………………………………………………………… 

                                       (2Χ0.25κ=0.5 κ)  θαη    (2Χ0.5κ=1 κ)  κ:… 

 

Οπγανιζμόρ Α  Οπγανιζμόρ Β  Οπγανιζμόρ Γ 

 

 

 

 

  

  ΧΧ 

 

   32      
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(ηλ) Οη θαξπόηππνη πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πην πάλσ πίλαθα απεηθνλίδνπλ γελλεηηθά ή ζσκαηηθά 

θύηηαξα ησλ νξγαληζκώλ; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

                              (2Χ0.5κ=1 κ)  κ:… 

 

(λ) Να γξάςεηε ηη νλνκάδνληαη νκόινγα ρξσκνζώκαηα 

 

………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………….

     

                                                                   (1Χ1κ=1 κ)  κ:… 

(β) η) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:   

 
Σηήιε 1 

 

Σηήιε 2 

 

Σηήιε 3 

 

Σηήιε 4 

 

Οξγαληζκόο  

Αξηζκόο 

ρξσκνζσκάησλ 

ζηα ζσκαηηθά 

θύηηαξα  

Αξηζκόο δεπγώλ 

ρξσκνζσκάησλ 

ζηα ζσκαηηθά 

θύηηαξα  

Αξηζκόο 

ρξσκνζσκάησλ 

ζηα γελλεηηθά 

θύηηαξα  

Αξηζκόο 

θπιεηηθώλ 

ρξσκνζσκάησλ 

Οξγαληζκόο Α   20  

Οξγαληζκόο Β 46     

Οξγαληζκόο Γ 64   2 

 

                                                                                                                    (8X0.25κ=2κ)   κ:…  

ηη) Πνην ζπκπέξαζκα βγάδεηε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα όζνλ αθνξά: 

 

 ηελ ζηήιε 1 (ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά ζηνπο δηάθνξνπο 

νξγαληζκνύο) 

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

 ηελ ζηήιε 3 (ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ησλ δηαθόξσλ 

νξγαληζκώλ) 

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

                                        (2X0.5κ=1κ)   κ:… 

 



12 

 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ν αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ελόο νξγαληζκνύ είλαη 

δηαθνξεηηθόο από απηό πνπ βξίζθεηαη ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα; 

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

                 (1X1κ=1κ)   κ:… 

δ) Ο Αληξέαο έπεζε θάησ από ην πνδήιαην θαη θηύπεζε ην γόλαην ηνπ, δεκηνπξγώληαο κηα 

κεγάιε πιεγή. Να γξάςεηε κε πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο (κίησζε ή κείσζε) ζα 

βνεζεζεί ε επνύισζε ηεο πιεγήο. Να γξάςεηε γηαηί έρεηε επηιέμεη απηό ην είδνο ηεο 

θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

            (2X0.5κ=1κ)   κ.... 

 

ε) Τα ρξσκνζώκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην θύιν νλνκάδνληαη ………………………………. 

ρξσκνζώκαηα, ελώ ηα ππόινηπα ρξσκνζώκαηα ηνπ θαξπόηππνπ νλνκάδνληαη 

…………………………… ρξσκνζώκαηα.               

                                                                                                                           

                                                                                                                         (2X0.5κ=1κ)   κ....                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ:                                                                            Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ   

                                                                                       

Χαξίηνο Οιύκπηνο        Σηπιηαλόο Τζηαθθαξήο 

Χξηζηίλα Μηθειιίδνπ Γεκεηξίνπ  

Χξίζηνο Παλαγή                                                   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘM.:   ............................/40 

 

ΟΛΟΓΡ.: ………………………. 

 

ΤΠΟΓΡ.: ………………………. 

 

     

ΣΑΞΗ:  Γ΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016  

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΕΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΕ (120 λεπτά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………….. 

 

 
ΣΜΗΜΑ: ………    ΑΡ.: ………. 

                                                                                        

 
ΠΡΟΟΧΗ 

 

    1. Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο 
                2. Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ μζςου( Tipp-Ex ι ταινίασ) 
                3. Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ: 
                    Αϋ μζροσ = 4  ερωτιματα των 2.5 μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.             4Χ2.5=10     
                    Βϋ μζροσ = 3  ερωτιματα των  6  μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.                  3Χ6=18 
                    Γϋ μζροσ = 1 ερϊτθμα των 12 μονάδων.                                                             1Χ12=12 
                4. ελίδεσ εξεταςτικοφ δοκιμίου:  Δζκα  (10 ). 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΛΗ   ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α 
 

Ερώτθμα 1ο  
 
Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ζχει αναπτφξει τρεισ (3) γραμμζσ άμυνασ απζναντι ςτα μικρόβια. Σα 
μικρόβια πρζπει να καταφζρουν να διαπεράςουν και τισ τρεισ αυτζσ γραμμζσ του οργανιςμοφ για να 
μασ προκαλζςουν κάποια μολυςματικι αςκζνεια. 
Να ςυμπλθρϊςετε ποιοσ μθχανιςμόσ άμυνασ (1θ, 2θ ι 3θ γραμμι) του ανκρϊπινου οργανιςμοφ 
αντιςτοιχεί ςε κακεμιά από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ.                                                                                                                 
                                                                                                                                                  
α) τομάχι ( υδροχλωρικό οξφ) :   ………… 
 
β) Φαγοκυττάρωςθ:   ………… 
 
γ) Παραγωγι αντιςωμάτων :   ………… 
 
δ) άλιο (Λυςοηφμθ) ………… 
 
ε) Ιδρϊτασ (γαλακτικό οξφ):    ………… 
                                                                                                                                                ( 5 Χ 0,5 = 2.5μ)     μ: …… 
 

Ερώτθμα 2ο   
 
(α) Να βάλετε ςε κφκλο ποιο/α από τα παρακάτω αποτελεί εξουαλικϊσ Μεταδιδόμενο Νόςθμα  
      ( ΜΝ):                                                                                                                                      (1X 1= 1μ)     μ: …… 
                                                                                                                                                  

1. Μθνιγγίτιδα 

2. Ιόσ των ανκρϊπινων κθλωμάτων 

3. Δυςεντερία 

4. φφιλθ 

5. Θπατίτιδα B και C 

6. Ζρπθσ  γεννθτικϊν οργάνων 

 

 (β) Ποιο από τα παραπάνω ΜΝ οφείλεται ςε βακτιριο;                                              (1Χ0.5 = 0.5μ)   μ: ……                

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 (γ) Να αναφζρετε δφο (2) τρόπουσ μετάδοςθσ των ΜΝ .                                                         

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

                                                                                                                                                       (2 Χ 0,5= 1μ)   μ: ……  
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Ερώτθμα 3ο  
 
Σο παρακάτω ςχιμα δείχνει τθν καρδιά του ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 
(α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-4 που αντιςτοιχοφν ςτισ κοιλότθτεσ τθσ καρδιάσ.   
           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                    (4 Χ 0,25 = 1μ)   μ: …… 
 
(β) Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν και αναφζρονται ςτθν καρδιά του ανκρϊπινου    
      οργανιςμοφ.                                                                                                                                                
      

● Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ δομισ τθσ καρδιάσ επιτρζπει τθ μονόδρομθ ροι του αίματοσ ςε κάκε      

          ςφςπαςι  τθσ; ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

● Ποια κοιλότθτα τθσ καρδιάσ διοχετεφει με τθ ςυςτολι τθσ αίμα ςτθν αορτι;  

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

● Ποιεσ κοιλότθτεσ τθσ καρδιάσ διακινοφν αίμα πλοφςιο ςε CO2;  

          …………………………………………………………………… και ………………………………………………………………………… 

 

● Ποιο αγγείο μεταφζρει το αίμα από τθν καρδιά προσ τουσ πνεφμονεσ;  

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ●  Ποιο είναι το μεγαλφτερο αγγείο ςτον οργανιςμό μασ που ξεκινά από τθν καρδιά;    

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                       

                                                               
                                                                                                                                 (6 Χ 0,25 = 1.5μ)   μ: …… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.  …………………………………… 

 

2. ……………………………………. 

 

3. …………………………………………. 

 

4. …………………………………………. 
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Ερώτθμα 4ο 

το παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται ζνα φυτικό κφτταρο.  

(α) Να ονομάςετε τισ δομζσ ι οργανίδιά  του, που αφοροφν ςτισ ενδείξεισ  1-6.                 ( 6 Χ 0,25 = 1.5μ)   μ ……                                                                                                                                                  

 
                                                                                      
                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να ονομάςετε τθ δομι ι οργανίδιο που:              

       ● ςυνδζεται με τθν παραγωγι αμφλου :   ……………………………………………………. 

       ● περιζχει το γενετικό υλικό : ………………………………………………………………………. 

       ● ελζγχει τθν είςοδο και ζξοδο ουςιϊν:  ……………………………………………………… 

       ● υπάρχει μόνο ςτο φυτικό κφτταρο και  
          αποτελεί αποκικθ νεροφ και διαλυμζνων ουςιϊν : ………………………………….. 
     

                                                                                                                                               ( 4 Χ 0,25 = 1μ)  μ …… 

ΜΕΡΟ Β 

 

Ερώτθμα 5ο  

                                                                                            
                                                                           

 

 

 

 

 

 

1.  …………………………………………. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

5. ………………………………………... 

6. ………………………………………….. 

 

το διπλανό ςχιμα ο δοκιμαςτικόσ  

ςωλινασ περιζχει αίμα που ζδωςε θ  

Δανάθ για ανάλυςθ . Μετά από 

φυγοκζντρθςθ το αίμα τθσ  διαχωρίςτθκε ςε 

τρία (3) διακριτά μζρθ Α, Β και Γ.  

(α) Να τα ονομάςετε. 

  

                                           ( 3 Χ 0.5 = 1.5μ)  μ …… 

 

Α. ………………………………………………  

 

Β. ……………………………………………… 

 

Γ. ………………………………………………. 
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(β) Μερικζσ από τισ ουςίεσ που περιζχονται ςτο αίμα τθσ Δανάθσ είναι οι εξισ: 

 Αιμοςφαιρίνθ  

 Αντιγόνα Α  

 Ορμόνεσ 

 Χολθςτερόλθ 
 
 

 

i. Ποιεσ από τισ ουςίεσ αυτζσ περιζχονται ςτο μζροσ Α και ποιεσ ςτο μζροσ Γ;     (2 Χ 0, 5 = 1μ)  μ ……                                                          
 

  Μζροσ  Α: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                                                          
Μζροσ  Γ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

        ii. ε ποια ομάδα αίματοσ ανικει θ Δανάθ;                                                               ( 1Χ 0, 5 = 0.5μ)  μ ……                                                                                                                     

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
iii. Να αναφζρετε δυο (2) ομάδεσ αίματοσ ςτισ οποίεσ μπορεί να δϊςει αίμα θ Δανάθ.  

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                   ( 2 Χ 0, 25 = 0.5μ )  μ ……                                                                                                                     
iv. Να αναφζρετε δυο (2) ομάδεσ αίματοσ από τισ οποίεσ μπορεί να πάρει αίμα θ Δανάθ.                                                                                                                                          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                   ( 2 Χ 0, 25 = 0.5μ )  μ …… 

 

v. Ποια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ και γιατί;                                                              

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
                                                                                                                          ( 2 Χ 0, 5 = 1μ)  μ …… 

 
 

 (γ)  i . Θ Δανάθ κζλει να ανιχνεφςει Βιταμίνθ C ςτο αίμα τθσ.  Ποιο από τα μζρθ  (Α, Β ι Γ) κα  
            Χρθςιμοποιιςει, για να το κάνει αυτό;                                                                
           .............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                   ( 1Χ 0, 5 = 0.5 μ)  μ ……                                                                                                                                            

       ii. Ποιο αντιδραςτιριο κα χρθςιμοποιιςει για τθν ανίχνευςθ αυτι;                                                 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                  ( 1Χ 0, 5 = 0.5 μ)  μ ……                                                                                                                                            
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Ερώτθμα 6ο
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β)  τισ προτάςεισ που ακολουκοφν να κυκλϊςετε τθ ςωςτι απάντθςθ από τισ επιλογζσ (1,2,3) που  
       ςασ δίνονται:                                                                                                                ( 2 Χ 0, 25 = 0.5 μ)   μ ……                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      

            ●    Θ παραγωγι ιχου γίνεται ςτο (ν) …... 
 

1. φάρυγγα 
 
2. λάρυγγα 
 
3. οιςοφάγο  
 

●    Από χόνδρινουσ δακτυλίουσ αποτελείται …... 
 
1. θ τραχεία 
 
2. θ ρινικι κοιλότθτα 
 
3. ο φάρυγγασ  
                                                                                                                 

(γ)  Να εξθγιςετε τισ κινιςεισ που κάνουν οι πλευρζσ και το διάφραγμα κατά τθν ειςπνοι.      

 Πλευρζσ Διάφραγμα 

Ειςπνοι 
 

 

 

                                                                                                                                                ( 2 Χ 0, 25 = 0.5μ )  μ …… 

(α)  Σο διπλανό ςχιμα παρουςιάηει 

        το αναπνευςτικό ςφςτθμα  

        του ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

      Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ Α-Z 

                            

Α. ……………………………………………………… 

Β. ……………………………………………………… 

Γ. ……………………………………………………… 

Δ. …………………………………………………….. 

Ε. …………………………………………………….. 

τ. ……………………………………………………. 

Η. ......................................................... 

                                       ( 7 Χ 0,25 = 1.75μ)   

μ  ….. ……                                                                                                                                                                              

  A 

B 

Γ 

Δ 

Ε 

Ζ 

Σ 
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 (δ) i . το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα να ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να περιγράφεται ςωςτά θ χθμικι  
          αντίδραςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αερόβιασ κυτταρικισ αναπνοισ που γίνεται ςτα κφτταρα του  
          οργανιςμοφ μασ.                                                                                                                  ( 3 Χ 0, 5 = 1.5μ )  μ …… 

 

 

                    

      ii. Να ονομάςετε το οργανίδιο του κυττάρου ςτο οποίο γίνεται θ πιο πάνω χθμικι αντίδραςθ. 

            ........................................................                                                                               (  1 Χ 0, 25 = 0.25μ )  μ …… 

      iii.  Θ γλυκόηθ ανικει ςτουσ υδατάνκρακεσ. Να ονομάςετε δφο άλλεσ οργανικζσ ουςίεσ από τισ  
            οποίεσ ο οργανιςμόσ μασ μπορεί να εξαςφαλίςει ενζργεια.                            ( 2 Χ 0, 25 = 0.5μ )  μ …… 

           ● ......................................................... ,  ● ...................................................... 

(ε) Να γράψετε δφο ομοιότθτεσ και δφο διαφορζσ μεταξφ αερόβιασ και αναερόβιασ κυτταρικισ    
      αναπνοισ.                                                                                                                          ( 4 Χ 0, 25 = 1μ )  μ …… 
       

      Ομοιότθτεσ: ●……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             ●……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       Διαφορζσ:   ●……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             ●……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ερώτθμα 7ο       

                                                                                                                               

Οι παρακάτω ερωτιςεισ αφοροφν ςτουσ μικροοργανιςμοφσ. 

(α) ε ποιεσ 4 κατθγορίεσ ταξινομοφνται οι  μικροοργανιςμοί;                                    ( 4 Χ 0, 5 = 2 μ)   μ ……   

      ● .................................................,          ● .................................................... 

      ● .................................................,          ● ....................................................                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

(β) Γιατί δεν μποροφμε να κατατάξουμε τουσ ιοφσ ςε κάποιο από τα βαςίλεια των ηωντανϊν 
     οργανιςμϊν;                                                                                                                            ( 1 Χ 1 = 1 μ)   μ ……                                                                   

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ μποροφν οι ιοί να εκδθλϊςουν τισ λειτουργίεσ τθσ ηωισ;   

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         ( 1 Χ 1 = 1 μ)   μ ……    

                                                      

 

 

Γλυκόηθ Νερό 
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(δ)  Να αναφζρετε δυο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να αποκτιςουμε τεχνθτι ανοςία 

       ςτισ επικζςεισ των μικροοργανιςμϊν.                                                                       ( 2 Χ 0, 25 = 0.5 )  μ …… 

                                                                                                                                                     

      ● ......................................................................... ,     ● ............................................................................  

 

(ε)  Ποια είναι θ βαςικι διαφορά μεταξφ αυτϊν των δφο τρόπων τεχνθτισ ανοςίασ;       

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                  (1 Χ 0,5 = 0,5μ)   μ ……    

                                                                                                                                                                                                                                                                                

(ςτ)  i. Να αναφζρετε ζνα (1) όργανο του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ ςτο οποίο ηουν ΜΗ πακογόνοι  

         μικροοργανιςμοί.                                                                                                          (1 Χ 0,5 = 0,5μ)   μ ……    
                                                                                                                                               
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ii. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ αυτϊν των μθ πακογόνων μικροβίων;                             (1 Χ 0,5 = 0,5μ)   μ ……  
          
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

 

ΜΕΡΟ Γ 

 

Ερώτθμα 8ο    

                   

Ο Πάρισ και θ Ελζνθ βρίςκονται ςτο εργαςτιριο τθσ Βιολογίασ και ζχουν μπροςτά τουσ τα εξισ 

δείγματα τροφϊν: 

 Αςπράδι αυγοφ 

 Χυμό λεμονιοφ 

 Λάδι 

 Ζάχαρθ 
 

Αποφάςιςαν να ελζγξουν ποιο από τα παραπάνω δείγματα τροφισ περιζχει πρωτεΐνθ. 

(α) Ποιο/α  αντιδραςτιριο/α  πρζπει να χρθςιμοποιιςουν;                                         (1 Χ 0,5 = 0,5μ)   μ ……                                                       

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(β) Σι χρϊμα ζχει το αντιδραςτιριο πριν και μετά τθν επαφι  του με τθν πρωτεΐνθ; 

                                                                                                                                                   (2Χ 0,25 = 0,5μ)   μ ……                                                       

          Πριν: ……………………………………………………………… 

          Μετά: ………………………………………………………………. 
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(γ) ε ποιο από τα παραπάνω δείγματα τροφισ κα ανιχνεφςουν οι 2 μακθτζσ πρωτεΐνθ;        

      ……………………………………………………………………………………………………………………       ( 1 Χ 0,5 = 0,5μ)   μ ……                                                                                                                                                           

                                          

(δ) Φυςικά ςτο πείραμα υπιρχε και κετικόσ μάρτυρασ (διάλυμα πρωτεΐνθσ), κακϊσ επίςθσ και   

       αρνθτικόσ   μάρτυρασ (διάλυμα αλατιοφ). Ποια είναι θ χρθςιμότθτά τουσ ςτο πείραμα;       

                                                                                                                                                     (2 Χ 0,5 = 1μ)   μ …… 
    . ..................................................................................................................................................................                                                                                                                                          
    ....................................................................................................................................................................                                                                                       
    ....................................................................................................................................................................                                                                                       
    ....................................................................................................................................................................                                                                                       
    ....................................................................................................................................................................                                                                                       
 

(ε) Να αναφζρετε δφο (2) παράγοντεσ που κα παραμείνουν ςτακεροί  κατά τθν εκτζλεςθ του  

      πειράματοσ   και ζναν  (1) παράγοντα που κα αλλάξει (από ςωλινα ςε ςωλινα).                                            

                                                                                                                                                    (3Χ 0,5 = 1,5μ)   μ …… 

      τακεροί παράγοντεσ: ………………………………………………………………………………………………………………………...               

      Παράγοντασ που αλλάηει:  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ςτ) Θ πρωτεΐνθ που ανίχνευςαν ςτο εργαςτιριο οι δφο μακθτζσ αποτελεί ζνα μακρομόριο. 

        Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα με όλα τα οργανικά μακρομόρια, που περιζχονται ςτισ             

        τροφζσ, κακϊσ και τα μικρομόρια από τα οποία αποτελοφνται.                               

        Επίςθσ να αναφζρετε το/τα όργανο/α του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτο/ςτα  οποίο/α γίνεται θ  

        διάςπαςθ  των  μακρομορίων.                                                                                                    

                                                                                                                                             (14 Χ 0,25= 3.5μ)  μ  ......                                                            

 

Μακρομόριο Μικρομόριο Όργανο/α του πεπτικοφ ςυςτιματοσ 
ςτο/α  οποίο/α  γίνεται θ διάςπαςθ 

Πρωτεΐνθ 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

(η) Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ, Α- Ε, ιςχφει για τθν αξιοποίθςθ των πρωτεϊνϊν ςτον         

     ανκρϊπινο οργανιςμό; Να τθν  κυκλϊςετε.                                                                ( 1 Χ 0.5 = 0.5μ)   μ ……                                                                                                                                                    

    

     A. Δεν αποτελοφν δομικά ςυςτατικά των κυττάρων 

     Β. Οι πρωτεΐνεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ πρωταρχικζσ πθγζσ ενζργειασ του οργανιςμοφ μασ 

     Γ. Εξυπθρετοφν δομικζσ και λιγότερο ενεργειακζσ μασ ανάγκεσ 

     Δ. Προζρχονται κυρίωσ από φυτικζσ τροφζσ 

     Ε. Ζνα γραμμάριο πρωτεϊνϊν παρζχει  εννζα (9) χιλιοκερμίδεσ 
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(θ) Να αναφζρετε τον ρόλο των πιο κάτω ουςιϊν:                                                              ( 2 Χ 1 = 2 μ)   μ …… 

      ● αμυλάςθ:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ● λυςοηφμθ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

 

(κ) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τουσ οριςμοφσ τθσ ςτιλθσ Β.      

             

τιλθ Α τιλθ Β Αντιςτοίχθςθ 

1. Πζψθ Α. Μεταφορά των απλϊν υλικϊν από το 

ζντερο ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ  

           1………… 
 

2. Αφόδευςθ Β. Χριςθ των απλϊν υλικϊν, για να φτιάξει 

ο οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ  

           2………… 
 

3. Αφομοίωση Γ. Αποβολι των άχρθςτων ουςιϊν από τον 

πρωκτό 

           3………… 
 

4. Απορρόφηση Δ. Διάςπαςθ των μακρομορίων ςε 

απλοφςτερεσ ουςίεσ  

            4………… 
 

 

                                                                                                                                                      ( 4 Χ 0.5=2μ)    μ  ...... 

 

 

 

 

 

 

----ΣΕΛΟ---- 

 

 

                                                                                                                                          Θ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                                                                          Φωτεινι Παντελι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

    



 1 

Β΄ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ                               

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘΜΟ:        ……..….. /100                                               

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ….………………….. 

ΤΠΟΓΡ: ……...……………………… 

 
ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ               

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06.06.2016 
                                    

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                      
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   
2 ΩΡΔ (120 ιεπηά)       

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………….  
 

 
ΣΜΗΜΑ: ………     ΑΡ. ……… 

  

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 
Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 

 
Κ Α Λ Η   Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ύλνιν κνλάδσλ: 40 

                                                   

 

 

 

 

Δξώηεζε 1 

α) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδεηαη λα 
ηξέθνληαη. 
 

 ….…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 (2 Χ 0,5 μ =1 μ) 

ΜΔΡΟ Α (κνλάδεο 10):  Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο.  
                                          Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  
                                          Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  
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β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β. ηε ζηήιε Β 
πεξηζζεύεη κία απάληεζε.                                                                

    ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

Α. Ληπαξέο νπζίεο ………  1. Οη θύξηεο δνκηθέο νπζίεο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ  

    εθηεινύλ θαη πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο 

Β. Βηηακίλεο ………  2. Πεγή ελέξγεηαο πξώηεο επηινγήο 

Γ. Πξσηεΐλεο ………  3. Απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα δσηθνύο    

    νξγαληζκνύο 

  4. Απαξαίηεηεο, ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο, γηα ηε   

    ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ                      

 
(3 Χ 0,5 μ =1,5 μ) 

Δξώηεζε 2 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν, ρξεζηκνπνηώληαο κεξηθέο από ηηο 
ιέμεηο πνπ δίλνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  

 

αίμα, γλυκόζη, ενέπγεια, κύτταπα, παχύ έντεπο, μικπομόπια, οξυγόνο 

 
Τα ……………………….. πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ απνξξνθώληαη ζην 

ιεπηό έληεξν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θηάλνπλ κε ην …………….………ζε όια ηα κέξε 

ηνπ ζώκαηνο. Δθεί νξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε γιπθόδε, αληηδξνύλ κε 

ην ……………………….. θαη απειεπζεξώλνπλ …………………………… . 

(4 Χ 0,5 μ =2 μ) 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.                         
 
 
 

(1 X 0,5 μ = 0,5 μ)) 

Δξώηεζε 3 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε κηα ιέμε.                                

 Όινη νη νξγαληζκνί ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή  

νλνκάδνληαη …………………………… . 

 Όινη νη δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή  

απνηεινύλ …………………………………….. . 

 Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο νλνκάδεηαη …………………. . 

(3 Χ 0,5 μ =1,5 μ) 
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β) Να γξάςεηε έλα νξηζκό γηα ην “νηθνζύζηεκα”.                                                         

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

(1 Χ 1 μ =1 μ) 

Δξώηεζε 4 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα 
κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ   Α  ) 
 

i. Άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Α, κπνξεί λα δώζεη αίκα ζε άηνκν/α:  
                      Α.  νκάδαο Α θαη νκάδαο Ο. 

Β.   νκάδαο Α, νκάδαο Ο θαη νκάδαο ΑΒ. 
Γ.   νκάδαο Α θαη νκάδαο ΑΒ.  
Γ.   από όιεο ηηο νκάδεο αίκαηνο. 
Δ.   κόλν νκάδαο Α. 
 

ii. Ο ξόινο ησλ βαιβίδσλ ζηελ θαξδία είλαη: 
Α. λα βνεζνύλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. 
Β. λα εκπνδίδνπλ ην αίκα λα πάεη από ηηο θνηιίεο πξνο ηνπο θόιπνπο. 
Γ. λα νμπγνλώλνπλ ην αίκα ζηελ θαξδία. 
Γ. λα βνεζνύλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αίκαηνο από ηε δεμηά πξνο ηελ αξηζηεξή   
     πιεπξά ηεο θαξδίαο. 
Δ. θακία από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο δελ είλαη νξζή. 
 

iii. Σα εκβόιηα: 
Α. ζε αληίζεζε κε ηνπο αληη – νξνύο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ.   
     άκεζε αλάγθε γηα πξνζηαζία από έλα κηθξόβην. 
Β. καο πξνζηαηεύνπλ από δηάθνξα κηθξόβηα. 
Γ. πεξηέρνπλ αλελεξγά κηθξόβηα ζε κηθξέο πνζόηεηεο. 
Γ. απνηεινύλ κηα από ηηο κεγαιύηεξεο αλαθαιύςεηο ησλ επηζηεκόλσλ αθνύ   
     ζώδνπλ εθαηνκκύξηα δσέο. 
Δ. όια ηα πην πάλσ είλαη νξζά. 
 

iv. Η ακπιάζε είλαη: 
Α. έλα έλδπκν πνπ βξίζθεηαη ζην ζηνκάρη. 
Β. κηα ζεκαληηθή νξκόλε. 
Γ. έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζε γιπθόδε. 
Γ. κηα νπζία πνπ παξάγεηαη ζην ζηόκα θαη δξα ζην ζηνκάρη. 
Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ. 
 

v. Σν πδξνρισξηθό νμύ είλαη: 
Α. κηα νξκόλε πνπ βξίζθεηαη ζην πάγθξεαο θαη βνεζά ζηελ πέςε. 
Β. κηα νπζία πνπ παξάγεηαη ζην ζηνκάρη θαη έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε.  
Γ. έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζε γιπθεξόιε. 
Γ. κηα νπζία πνπ παξάγεηαη ζε όιν ην ζώκα. 

           Δ. κηα αρξείαζηε νπζία γηα ηνλ νξγαληζκό.                                      (5 Χ0,5 μ = 2,5 μ) 
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Δξώηεζε 5 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο.          

                                                                                                                                   

 

 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              (6 Χ 0,5 μ = 3 μ) 

β) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο;    

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

                                                                              (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                                          

Τν αίκα καο πεξηέρεη θάπνηα εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα θαη θπηηαξηθά ζξαύζκαηα: 

i. Τα ......................................  αηκνζθαίξηα, πνπ κεηαθέξνπλ ………………….. ζηα θύηηαξα ηνπ   

    ζώκαηνο. 

ii. Τα ιεπθνθύηηαξα, πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ……………………… . 

iii. Τα .............................................., πνπ βνεζνύλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. 

                                                                              (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

Δξώηεζε 6 

α) Να γξάςεηε έλα κεραληζκό άκπλαο πνπ έρνπλ ηα κάηηα καο γηα λα πξνζηαηεύνληαη 
από ηα κηθξόβηα. (Πξώηε γξακκή άκπλαο)                                                                          
……………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………….....                                                                              

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

ΜΔΡΟ Β (κνλάδεο 18): Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  
                                         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
                                         Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  
 

1. ………………………………………....... 

2. ………………………………………....... 

3. ………………………………………....... 

4. ………………………………………....... 

5. ………………………………………....... 

6. ………………………………………....... 

 

2. 

5. 

4. 

1. 

3. 
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β) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε Γεύηεξε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.     
Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαγνθπηηάξσζεο όπσο θαίλεηαη 
ζην ζρήκα απαληώληαο ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:  
 

η) Όλνκα είδνπο θπηηάξνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε γξακκή  

άκπλαο: ................................................................................................ 

ηη) Σηάδην 2 θαη 3: .................................................................................. 

............................................................................................................... 

ηηη) Σηάδην 4: ………………………………………………………………… 

(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

 
γ) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά (2-5) ηηο αθόινπζεο δειώζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηελ Σξίηε 
γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.                     
                                                                                                                                     

 
Α. 

Τα αληηζώκαηα αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα ησλ κηθξνβίσλ κε ηα νπνία 
ηαηξηάδνπλ θαη ζπλδένληαη καδί ηνπο. 
 

……… 

 
Β. 

Τν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα 
αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ. 
 

……… 

 
Γ. 

Τα αληηζώκαηα παξακέλνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο έηνηκα λα 
θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη κηθξόβηα κε ηα ίδηα αληηγόλα. 
 

……… 

 
Γ. 

Τν κηθξόβην ιόγσ ηεο ζύλδεζεο αληηγόλνπ – αληηζώκαηνο θαηαζηξέθεηαη. 
 

……… 

 
Δ. 

Τν κηθξόβην πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό έρεη ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ. Τν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ 
αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ ηνπ.  
 

    1 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 
 
δ) Ο Γηώξγνο πήξε αληηβηνηηθό, ρσξίο ζπκβνπιή από γηαηξό, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ ηό 
πνπ ηνπ πξνθάιεζε γξίπε. Ήηαλ ζσζηή ή όρη ε ελέξγεηά ηνπ; Να εμεγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

ε) Να γξάςεηε κία (1) δηαθνξά ελόο εκβνιίνπ από έλα αληη – νξό.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 
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Δξώηεζε 7 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.                                   

ΣΗΛΗ Α 
 

 ΣΗΛΗ Β 

Α. Τα απιά ζάθραξα αληρλεύνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ … 
Α………. 1 9 ζεξκίδεο ελέξγεηα 

Β. Η νζηενπόξσζε είλαη κηα πάζεζε πνπ ζπρλά 

νθείιεηαη ζηελ πξόζιεςε ηξνθώλ θησρώλ ζε … 
Β………. 2 αζβέζηην 

Γ. Όηαλ ηα ιηπίδηα (π.ρ. 1 γξακκάξην ιίπνπο) θανύλ 

ζην ζώκα καο ζα δώζνπλ … 
Γ………. 3 Βenedict (Βελεδηθηίλε) 

Γ. Σην πείξακα γηα ηελ αλίρλεπζε ιηπαξώλ νπζηώλ 

δεκηνπξγείηαη έλα ιεπθό ίδεκα όηαλ πξνζζέζνπκε … 
Γ………. 4 αηζαλόιε 

Δ. Τν γάια πεξηέρεη ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο  

θαη … 
Δ………. 5 θξνύηα (π.ρ. ζηαθύιη) 

ΣΤ. Δίλαη πινύζηα ζε βηηακίλε C …  ΣΤ……... 6 απιά ζάθραξα  

(6 Χ 0,5 μ = 3 μ) 

β) Η κεηέξα ηεο Μαξίαο, ηεο δίλεη θάζε απόγεπκα έλα πνηήξη θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη. Η 
Μαξία όκσο ζέιεη λα βεβαησζεί όηη ν ρπκόο είλαη ζξεπηηθόο θαη πεξηέρεη ηελ βηηακίλε C.  
Έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο έλα θαιά εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην βηνινγίαο γηα λα βνεζήζεηε ηε 
Μαξία λα επηβεβαηώζεη ηελ άπνςε ηεο κεηέξαο ηεο. 
  

η) Γηα λα δηεξεπλήζεηε αλ έλα ηξόθηκν πεξηέρεη βηηακίλε C, ζα ρξεζηκνπνηήζεηε:   

                                                                           

Δίδνο αληηδξαζηεξίνπ:.................................................................................................................. 

Αξλεηηθόο κάξηπξαο: ................................................................................................................... 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

ηη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα ζε έλα πείξακα;                                                                                               

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................            

                                                                                                                                         (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

ηηη) Aλ ζην πείξακά ζαο βγεη ζεηηθό ην απνηέιεζκα, δειαδή ην ηξόθηκν πνπ ζαο δόζεθε έχει 

βηηακίλε C πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή ζα παξαηεξνύζαηε;                                      

......................................................................................................................................................... 

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

v)  Πνηα νξγαληθή νπζία κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε κε ην δηάιπκα ησδίνπ;            

......................................................................................................................................................... 

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

ηv)  Με πνην αληηδξαζηήξην κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε  ηηο πξσηεΐλεο ζε έλα ηξόθηκν;            

......................................................................................................................................................... 

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

 



 7 

 

Δξώηεζε 8 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο.                                                             

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
β) Να γξάςεηε:  

η) πνύ παξάγεηαη ην ζάιην ζην αλζξώπηλν ζώκα. 

.........................................................................................................................................................      

ηη) ην ξόιν ηεο επηγισηηίδαο ζην ζώκα καο.  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

(2 Χ 0,75 μ = 1,5 μ) 
 
γ) Να νλνκάζεηε ηε Λεηηνπξγία ηνπ Πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε θάζε 
πξόηαζε.     

 
(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

 

1. Σηαδηαθή δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ηεο ηξνθήο ζηα κηθξνκόξηα ηνπο.    

     
.............................. 

2. Μεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ηεο πέςεο από ην έληεξν πξνο ην αίκα.   

     
.............................. 

3. Απνβνιή ησλ άπεπησλ νπζηώλ. 

 
.............................. 

ΜΔΡΟ Γ (κνλάδεο 12): Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ 12 κνλάδσλ.  
                                          

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

9. Σθσιεθνεηδήο απόθπζε 

 

(8 Χ 0,5 μ = 4 μ) 
 

1

 1  

2 

8 

9

 1  

6

 1  
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δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκέο πνπ απμάλνπλ ηε κεγάιε απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
ιεπηνύ καο εληέξνπ.                                                                 
η) ...................................................................... ηη) ........................................................................... 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

 
ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο  Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.  
ηε ζηήιε Α πεξηζζεύεη έλα ζηνηρείν.                     

                       ΣΗΛΗ Α                                                          ΣΗΛΗ Β 

     α. κηηνρόλδξην                                                      ….. πξσηετλνζύλζεζε 

     β. ξηβόζσκα                                                         ….. θέληξν παξαγσγήο ελέξγεηαο 

    γ. ιπζόζσκα                                                        …..  βνεζά ζηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ 

     δ. θεληξόζσκα                                                     ….. πεξηέρεη δξαζηηθά έλδπκα 

  ε. θπηηαξηθή κεκβξάλε                                                                      

        (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 
      
        ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 4, 6, 7, θαη 8 ηνπ πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ   
        δείρλεη ηελ νξγάλσζε ελόο νξγαληζκνύ. 

                                                                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 

 

 

                                                                                                           Η Γηεπζύληξηα  

 

Διέλε Αβξαάκ Αλησλίνπ 

 

4. ………………………………….. 

6. ………………………………….. 

7. ………………………………….. 

8. ………………………………….. 
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δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκέο πνπ απμάλνπλ ηε κεγάιε απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
ιεπηνύ καο εληέξνπ.                                                                 
η) ...................................................................... ηη) ........................................................................... 

(2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

 
ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο  Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. ηε ζηήιε 
Α πεξηζζεύεη έλα ζηνηρείν.                     

                       ΣΗΛΗ Α                                                          ΣΗΛΗ Β 

     α. κηηνρόλδξην                                                      ….. πξσηετλνζύλζεζε 

     β. ξηβόζσκα                                                         ….. θέληξν παξαγσγήο ελέξγεηαο 

    γ. ιπζόζσκα                                                        …..  βνεζά ζηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ 

     δ. θεληξόζσκα                                                     ….. πεξηέρεη δξαζηηθά έλδπκα 

  ε. θπηηαξηθή κεκβξάλε                                                                      

        (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 
         
        ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 4, 6, 7, θαη 8 ηνπ πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ   
        δείρλεη ηελ νξγάλσζε ελόο νξγαληζκνύ. 

                                                                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 

 

 

    Οη εηζεγήηξηεο                                                                                           Η Γηεπζύληξηα  

Γεκεηξίνπ Γσξίηα                                                                               

Δπζπκίνπ Κσλζηαληία                                                                         Διέλε Αβξαάκ Αλησλίνπ 

 

4. ………………………………….. 

6. ………………………………….. 

7. ………………………………….. 

8. ………………………………….. 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΛΔΑ                          

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

ΒΑΘ. : ………………… / 40 

ΟΛΟΓΡ. : ……………………… 

ΤΠΟΓΡ. : ……………………… 

ΣΑΞΗ :                                  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/2016 

ΜΑΘΗΜΑ :           ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΔΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
ΔΞΔΣΑΗ :  

2 ΩΡΔ (120΄ ΛΔΠΣΑ) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………………………………… 

 

ΣΜΗΜΑ: ………  ΑΡ.: ……… 

 
 
 

ΟΓΗΓΙΔ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΔΛΙΓΔ 

θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε Α, Β θαη Γ, ζηα νπνία αλαινγνύλ 40 κνλάδεο. 

 
Να γπάτεηε όλερ ηιρ απανηήζειρ ζαρ ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο.   

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ. 
Να σπηζιμοποιήζεηε ζηςλό (πέννα) διαπκείαρ πος να μη ζβήνει σπώμαηορ μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-ex). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο (κε αξηζκνύο 1 έσο 4).  
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  
                    Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

Οκάδα θνηηεηώλ πνπ ζπνπδάδνπλ Βηνινγία 

δεκηνύξγεζε κηα νηθνινγηθή ππξακίδα 

βηνκάδαο πνπ πεξηιακβάλεη πέληε ηξνθηθά 

επίπεδα. Σην 1ν ηξνθηθό επίπεδν ηνπνζέηεζαλ 

ηα θπηά, ζην 2ν ηα έληνκα, ζην 3ν ηνπο 

βάηξαρνπο, ζην 4ν ηα θίδηα θαη ζην 5ν ηνπο 

αεηνύο. Η νηθνινγηθή ππξακίδα παξνπζηάδεηαη 

ζηε δηπιαλή εηθόλα. Οη θνηηεηέο παξαηήξεζαλ 

κείσζε ηεο βηνκάδαο πνπ κεηαθέξεηαη από 

επίπεδν ζε επίπεδν θαζώο αλεβαίλνπκε ηελ 

ππξακίδα. 

Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ. 

α) Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό % ηεο βηνκάδαο 

ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πνπ πεξλάεη ζην 

επόκελν ηξνθηθό επίπεδν.       ….....%  

         (1 x 0.25 = 0.25μ)   μ: …. 

β) Πνύ κπνξεί λα νθείιεηαη ε πην πάλσ πνζνζηηαία κείσζε; Να αλαθέξεηε δύν (2) πηζαλνύο ιόγνπο. 

(1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

           (2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

γ) Με βάζε ηε πην πάλσ ππξακίδα λα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξγαληζκνύο 

ηεο ζηήιεο Β.         (5 x 0.25 = 1.25μ)   μ: …. 

ΣΗΛΗ Α ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΣΗΛΗ Β 

1. θαηαλαισηέο 2εο ηάμεο 1 - …….. Α. Φπηά 

2. θαηαλαισηέο 3εο ηάμεο 2 - …….. Β. Έληνκα 

3. παξαγσγνί 3 - …….. Γ. Βάηξαρνη 

4. θνξπθαίνη ζεξεπηέο 4 - …….. Γ. Φίδηα 

5. θπηνθάγνη  5 - …….. Δ. Αεηνί 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

Η θπξία Φσηεηλή εδώ θαη αξθεηέο κέξεο 

ηαιαηπσξείηαη από πόλνπο ζηελ θνηιηά. Μεηά 

από επίζθεςε ζε γαζηξεληεξνιόγν δε βξέζεθε 

λα έρεη θάηη αλεζπρεηηθό κε ηα έληεξα ηεο. 

Παξόια απηά ν γαζηξεληεξνιόγνο ηελ 

παξέπεκςε ζε δηαηξνθνιόγν γηα λα ηεο 

πξνηείλεη ηε θαηάιιειε δηαηξνθή πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεί γηα λα κε πνλάεη ηα έληεξα ηεο. Η 

δηαηξνθνιόγνο ζπκβνύιεπζε ηελ θπξία Φσηεηλή 

λα ηξέθεηαη κε ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο 

θαη λα πίλεη αξθεηό λεξό. Δπίζεο ηεο έδσζε κηα 

εηθόλα κε έλα πηάην πγηεηλήο δηαηξνθήο (βιέπε 

δηπιαλή εηθόλα).   

 

α) Με βάζε ηελ πην πάλσ εηθόλα λα γξάςεηε ηξεηο (3) ηξνθέο πνπ είλαη πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο.  

 (1) …………………………………………………………     

(2) ………………………………………………………… 

(3) …………………………………………………………   (3 x 0.25 = 0.75μ)   μ: …. 

β) Πνην είδνο θπηηθώλ ηλώλ (επδηάιπηεο ή αδηάιπηεο) απνηθνδνκνύληαη ζην παρύ έληεξν θαη βνεζνύλ 

ζηελ ειάηησζε ηεο απνξξόθεζεο ιηπηδίσλ κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηνπάζεηεο;     

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 0.25 = 0.25μ)   μ: …. 

γ) Τν πηάην πγηεηλήο δηαηξνθήο πεξηέρεη κηθξέο πνζόηεηεο από ηξνθέο πινύζηεο ζε δσηθά ιίπε. Πνηεο 

δύν (2) ηξνθέο πεξηέρνπλ δσηθά ιίπε ζην πην πάλσ πηάην;    

(1) …………………………………………………………     

(2) …………………………………………………………       

           (2 x 0.25 = 0.5μ)   μ: …. 

δ) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ κε βάζε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, ιηπίδηα, λνπθιετληθά νμέα, βηηακίλεο, άιαηα θαη λεξό. 

Πνηα από απηέο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ρξεζηκεύεη θπξίσο σο δνκηθό πιηθό θαη ιηγόηεξν σο ελεξγεηαθό 

πιηθό γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό;   

………………………………………………………………………..  (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: ….  
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ε) Σε πνηεο δύν (2) κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη πην πάλσ ζξεπηηθέο νπζίεο κε βάζε ηε ρεκηθή ηνπο 

ζύζηαζε; 

     (1) ……………………………………………. (νη νπνίεο πεξηέρνπλ άλζξαθα).       

(2) …………………………………………….. (νη νπνίεο δελ πεξηέρνπλ άλζξαθα)       

           (2 x 0.25 = 0.5μ)   μ: …. 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Τν ζώκα καο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε πγείαο, δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθό ζύζηεκα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

α) Να νλνκάζεηε ηηο ηξεηο (3) γξακκέο άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα. 

1ε γξακκή άκπλαο: ……………………………………………………………………………… 

2ε γξακκή άκπλαο: ……………………………………………………………………………… 

3ε γξακκή άκπλαο: ……………………………………………………………………………… 

           (3 x 0.5 = 1.5μ)   μ: …. 

β) Πνην νμύ παξάγεηαη ζην ζηνκάρη θαη θαηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή; 

     ……………………………………………………………………………… (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

γ) Πνηα δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνπλ ηα δύν είδε θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο ηξαρείαο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 1ε γξακκή άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ; 

(1) …………………………………… (ζπγθξαηεί ηα κηθξόβηα θαη ηε ζθόλε πνπ εηζέξρνληαη κε ηνλ αέξα) 

(2) …………………………………….  (ζπξώρλνπλ ηηο αθαζαξζίεο πξνο ηα πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ) 

           (2 x 0.25 = 0.5μ)   μ: …. 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Τν θπθινθνξηθό ζύζηεκα είλαη έλα από ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Κύξηα 

ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεηαθνξά νπζηώλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό θαη 

ζπλεξγάδεηαη ηόζν κε ην πεπηηθό όζν θαη κε ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό 

ζύζηεκα, βάδνληαο ζε θύθιν έλα (1) κόλν γξάκκα (Α, Β, Γ ή Γ) πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε 

(π.ρ. Α  ). 

 
(1) Η δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεη πην νξζά ηελ θίλεζε ηνπ νμπγόλνπ από ηελ πλεπκνληθή θιέβα πξνο 

ηα θύηηαξα είλαη: 

Α. δεμηόο θόιπνο → δεμηά θνηιία → ανξηή → αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία 

Β. αξηζηεξόο θόιπνο → αξηζηεξή θνηιία → ανξηή → αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία 

Γ. δεμηά θνηιία → δεμηόο θόιπνο → ανξηή → αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία 

Γ. αξηζηεξή θνηιία → αξηζηεξόο θόιπνο → ανξηή → αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία. 
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(2) Τν πιάζκα ηνπ αίκαηνο πεξηέρεη:  

Α. εξπζξά αηκνζθαίξηα, ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη αηκνπεηάιηα  

Β. γιπθόδε, λεξό, βηηακίλεο, πξσηεΐλεο θαη ακηλνμέα  

Γ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

Γ. όια ηα παξαπάλσ 

  

(3) Πνηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή; 

Α. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα βηηακίλε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ.  

Β. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα βηηακίλε πνπ δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Γ. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα βηηακίλε πνπ δεζκεύεη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Γ. Η αηκνζθαηξίλε είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πξνηηκά λα ζπλδέεηαη κε ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

(4) Πνηα θαξδηαθή θνηιόηεηα έρεη ην πην παρύ κπτθό ηνίρσκα;  

Α. ε αξηζηεξή θνηιία       

Β. ν αξηζηεξόο θόιπνο      

Γ. ε δεμηά θνηιία 

Γ..ν δεμηόο θόιπνο 

 

(5) Τν αίκα πνπ θεύγεη από ηνπο θνηιηαθνύο κύεο ελόο αζιεηή έρεη δηαθνξεηηθή ζύζηαζε από ην αίκα 

πνπ εηζέξρεηαη γηαηί πεξηέρεη:  

A. πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε νμπγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

B. ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε γιπθόδε θαη ακηλνμέα  

Γ . ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

Γ. πεξηζζόηεξα εξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

           (5 x 0.5 = 2.5μ)   μ: …. 

 

 

 

Ακολοςθεί ηο Μέπορ Β΄ 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο (κε αξηζκνύο 5 έσο 7).  
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  
                    Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 5 

α) Η θπηηαξηθή αλαπλνή πνπ γίλεηαη ζηνπο κύεο είλαη θπξίσο αεξόβηα. Μεξηθέο θνξέο, θαηά ηε 

δηάξθεηα έληνλεο άζθεζεο γίλεηαη θαη αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή. Να ζπκπιεξώζεηε ην 

δηάγξακκα Βελ (Venn) κε δύν (2) νκνηόηεηεο θαη δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο 

αλαπλνήο. 

(6 x 0.25 = 1.5μ)   μ: …. 
β) Γηαηί δελ κπνξεί λα γίλεηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αλαεξόβηα αλαπλνή ζηνπο κύεο; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

γ) Σε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θπηηαξηθή αλαπλνή; 

…………………………………………………………………………………… (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

δ) Σηε δηπιαλή εηθόλα παξνπζηάδεηαη ην κεραληθό αλάινγν ησλ 

αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ ζηνλ άλζξσπν. Με πνην όξγαλν ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρεί ε ειαζηηθή κεκβξάλε;  

………………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 
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ε) Πνηα θίλεζε (Α ή Β) παξνπζηάδεη ηελ εηζπλνή ζηελ πξνεγνύκελε εηθόλα κε ην κεραληθό αλάινγν;  

…………………………………………………………………………  (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

ζη) Πνηα θίλεζε γίλεηαη από ηηο πιεπξέο ηνπ ζώξαθα θαηά ηελ εηζπλνή θαη πνην είλαη ην απνηέιεζκα;  

Κίλεζε: …………………………………………………………………………………………………………… 

Απνηέιεζκα: ...…………………………………………………………………………………………………… 

(2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

δ) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

(1) ………………………………… 

 

(2) ………………………………… 

 

(3) ………………………………… 

 

(4) ………………………………… 

 

(5) ………………………………… 

 

(6) ………………………………… 

(6 x 0.25 = 1.5μ)   μ: …. 

ΔΡΩΣΗΗ 6 

α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο ζην ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδηάο. (11 x 0.25 = 2.75μ)   μ: …. 

(1) ………………………………… 

(2) ………………………………… 

(3) ………………………………… 

(4) ………………………………… 

(5) ………………………………… 

(6) ………………………………… 

(7) ………………………………… 

(8) ………………………………… 

(9) ………………………………… 

(10) ………………………………… 

(11) ………………………………… 
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β) Να απαληήζεηε θαη ζηα 5 ζύληνκα εξσηήκαηα.     (4 x 0.5 = 2μ)   μ: …. 

(1) Η πλεπκνληθή θιέβα κεηαθέξεη νμπγνλσκέλν ή κε νμπγνλσκέλν αίκα; ……………………………... 

(2) Πνηεο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο (νη θόιπνη ή νη θνηιίεο) έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα; ………………… 

(3) Πνηα από ηα ζηεθαληαία αγγεία (αξηεξίεο ή θιέβεο) είλαη ππεύζπλα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κπόο 

ηεο θαξδίαο κε νμπγόλν; ………………………………………………………………………………………... 

(4) Πώο νλνκάδεηαη δηαθνξεηηθά ν κπο ηεο θαξδίαο; ………………………………………………… 

γ) Να εμεγήζεηε πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο δηγιώρηλεο βαιβίδαο. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           (1 x 1 = 1μ)   μ: …. 

δ) Πνηα αγγεία (νη θιέβεο, νη αξηεξίεο ή ηα ηξηρνεηδή αγγεία) δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο βαιβίδεο; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           (1 x 0.25 = 0.25μ)   μ: ….  

ΔΡΩΣΗΗ 7 

α) Οη επηζηήκνλεο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ πεπηηθώλ 

ελδύκσλ έρνπλ θαηαζθεπάζεη δηάθνξα κνληέια. Σην πην θάησ κνληέιν παξνπζηάδεηαη ν θπθιηθόο 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ελόο πεπηηθνύ ελδύκνπ. Αλ ππνζέζνπκε γηα ζθνπνύο άζθεζεο όηη ην πην θάησ 

κνληέιν παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζξπςίλεο λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο κε ηνπο 

όξνπο πνπ ζαο δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  ζξπςίλε, πξσηεΐλε, ακηλνμέα, ελεξγό θέληξν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 x 0.25 = 1μ)   μ: …. 
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β) Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

(1) Από πνην όξγαλν (αδέλα) παξάγεηαη ε ζξπςίλε;  ………………………………………… 

(2) Πνην άιιν έλδπκν βνεζά ζηε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ ζην ζηνκάρη;  ……………………………… 

(2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

γ) Ο θύξηνο Σνθίδεο είλαη 45 ρξνλώλ θαη δελ πίλεη θαζόινπ αιθννινύρα πνηά. Όηαλ θάπνηα ζηηγκή 

έλαο ζπλάδειθνο ηνπ δηεξσηήζεθε γηαηί δελ πίλεη αιθνόι ηόηε απηόο ηνπ απάληεζε όηη είρε πεζάλεη ν 

παηέξαο ηνπ από θίξξσζε ήπαηνο. Η θίξξσζε ήπαηνο είλαη κηα πνιύ ζνβαξή αζζέλεηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθιεζεί από θαηάρξεζε αιθνόι.  

 (1) Πνηα άιιε αηηία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίξξσζε ήπαηνο; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(2) Σε πεξίπησζε θίξξσζεο ήπαηνο ζπζζσξεύνληαη ηνμηθέο νπζίεο ζηνλ νξγαληζκό κε επίδξαζε 

ζηνλ εγθέθαιν, πξνθαιώληαο ζύγρπζε θαη ηειηθά θώκα ή ζάλαην. Να εμεγήζεηε πνηα βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο δελ γίλεηαη ζε πεξίπησζε θίξξσζεο πνπ λα δηθαηνινγεί απηά ηα 

απνηειέζκαηα.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

δ) Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ κε βάζε ηελ πην θάησ εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Σε πνην όξγαλν απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ηξνθή θαη κεηαηξέπεηαη ζε ρπιό; …………………….. 

(2) Από πνην όξγαλν παξάγνληαη νη νξκόλεο ηλζνπιίλε θαη γιπθαγόλε; …………………….. 

(3) Από πνην όξγαλν παξάγεηαη ε νξκόλε γαζηξίλε; …………………….. 

(4) Πνύ απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ρνιή; …………………….. 

(5) Πνην όξγαλν παξνπζηάδεη αλαγελλεηηθή ηθαλόηεηα; …………………….. 

(6) Πώο νλνκάδεηαη ην πξώην ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ; ………………………………….. 

(6 x 0.5 = 3μ)   μ: …. 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ (κε αξηζκό 8).   
                   Να απαληήζεηε ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα ηεο. 

 
ΔΡΩΣΗΗ 8 

α) Πνιιέο θνξέο ζηε Βηνινγία, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεύζνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή νπζία, 

ρξεζηκνπνηνύκε, ζπλήζσο, εηδηθό ρεκηθό αληηδξαζηήξην πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αληηδξά κε ηελ 

νπζία πνπ ζέινπκε λα αληρλεύζνπκε θαη λα πξνθαιεί κηα ζπγθεθξηκέλε αιιαγή π.ρ. ρξσκαηηθή (ζε 

ζεηηθό απνηέιεζκα).  

  Α     Β             Γ 

 

(1) Πνηα ζξεπηηθή νπζία αλίρλεπζαλ νη καζεηέο ζην θάζε πείξακα; 

Πείξακα (Α) :  ……………………………………………… 

Πείξακα (Β) :  ……………………………………………… 

Πείξακα (Γ) :  ………………………………………………  (3 x 0.5 = 1.5μ)   μ: …. 

(2) Πνην ρεκηθό αληηδξαζηήξην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο αλ ζέινπλ λα αληρλεύζνπλ: 

 Άκπιν :  …………………………………………………. 

 Άλζξαθα:  ………………………………………………….  (2 x 0.5 = 1μ)   μ: …. 

(3) Η θάζε νκάδα καζεηώλ ρξεζηκνπνίεζε ζηα πεηξάκαηα ηεο έλα ζεηηθό θαη έλα αξλεηηθό κάξηπξα, 

γηα έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεηξακάησλ. Πνηα νπζία αλίρλεπζαλ νη καζεηέο ζηα δείγκαηα ηνπ πην 

θάησ πίλαθα;  …………………………………………..    (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 
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β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα νλόκαηα ησλ ελδείμεσλ ηεο εηθόλαο ηνπ ζηόκαηνο. 

(1) ………………………………… 

 

(2) ………………………………… 

 

(3) ………………………………… 

 

(4) ………………………………… 

 

(5) ………………………………… 

 

(6) ………………………………… 

 

(7) ………………………………… 

(7 x 0.5 = 3.5μ)   μ: …. 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ζηα θελά ησλ πξνηάζεσλ. 

Τα βξέθε γελληνύληαη ρσξίο δόληηα. Τνλ 6ν πεξίπνπ κήλα αξρίδνπλ λα εθθύνληαη ηα πξώηα δόληηα 

πνπ νλνκάδνληαη  ……………………  θαη αληηθαζηζηνύληαη από ηα κόληκα δόληηα γύξσ ζην 6ν έηνο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Τα κόληκα δόληηα είλαη ζην ζύλνιν ηνπο  ……. (ζπλνιηθόο αξηζκόο κόληκσλ 

δνληηώλ). Κάζε δόληη εμσηεξηθά πεξηβάιιεηαη από ηελ ………………………….  πνπ είλαη ην 

ζθιεξόηεξν θαη πινπζηόηεξν ζε  ……………….. (95%) ζπζηαηηθό. Η έιιεηςε ζπρλνύ βνπξηζίζκαηνο 

ησλ δνληηώλ θαη ε θαηαλάισζε πνιιώλ γιπθώλ θαη ζνθνιάηαο κπνξεί λα επζύλεηαη γηα ηελ  

………………………. (αζζέλεηα ησλ δνληηώλ) θαη ηελ  …………………………. (αζζέλεηα ησλ νύισλ).   

           (6 x 0.5 = 3μ)   μ: ….   

δ) Τν ζάιην ζην ζηόκα πεξηέρεη έλα έλδπκν πνπ ιέγεηαη ιπζνδύκε. Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο ζην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           (1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 
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ζη) Σηνλ εζσηεξηθό ρηηώλα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ 

ππάξρνπλ νη πηπρέο, νη ιάρλεο θαη νη κηθξνιάρλεο πνπ 

απμάλνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. 

(1) Πνηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ εμππεξεηεί 

ε κεγάιε επηθάλεηα ηνπ;  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(2) Πώο νλνκάδεηαη ν εζσηεξηθόο ρηηώλαο ηνπ ιεπηνύ 

εληέξνπ;  ……………………………… ρηηώλαο 

(1 x 0.5 = 0.5μ)   μ: …. 

(3) Να νλνκάζεηε ηα δύν (2) κέξε ηνπ γαζηξεληεξηθνύ 

ζσιήλα πνπ αθνινπζνύλ ην ιεπηό έληεξν θαη λα ηα 

ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά. 

 

Λεπηό έληεξν  

 

(2 x 0.25 = 0.5μ)   μ: …. 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ  



1 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΑΚΙΟΤ   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

_______________________________________________________________________ 
 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

Σάμε: Γ΄        Βαζκόο: _______________/40 

Ηκεξνκελία: 14/06/2016      Οινγξάθσο:______________ 

Υξόλνο: 2 ώξεο       Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο: ____ 
 

Ολνκαηεπώλπκν: _______________________________ Σκήκα: _____  Αξηζκόο:  ____ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Βηοιογία (40 κολάδες) 
 
Αρηζκός ζειίδωλ Βηοιογίας 11.  
Να γράθεηε κε κπιε ή καύρο κειάλη. 
Γελ επηηρέπεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού. 
 
 
ΜΔΡΟ Α΄ (10 κολάδες) 
Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.  Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε 2,5 
κολάδες.  Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 
 
 

1.  Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα (Α, Β, Γ ή Γ) πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.   (2,5 κνλ.) 

 

(α) Σν ξηβόζσκα: 

Α) Απνηειεί απνζήθε λεξνύ, αιάησλ θαη άιισλ νπζηώλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ 

Β) Δίλαη νξγαλίδην ζην νπνίν γίλεηαη ε ζύλζεζε πξσηετλώλ 

Γ) Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό DNA πνπ ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

Γ) Δπηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζε νξηζκέλεο νπζίεο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη από ην 

θύηηαξν 

 

(β) Η θπηηαξηθή κεκβξάλε: 

Α) Απνηειεί απνζήθε λεξνύ, αιάησλ θαη άιισλ νπζηώλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ 

Β) Δίλαη νξγαλίδην ζην νπνίν γίλεηαη ε ζύλζεζε πξσηετλώλ 

Γ) Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό DNA πνπ ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

Γ) Δπηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζε νξηζκέλεο νπζίεο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη από ην 

θύηηαξν 



2 

 

(γ) Πνηνο/νη παξάγνληαο/εο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο, ώζηε λα 

αλαπηπρζνύλ θαη λα πνιιαπιαζηαζηνύλ; 

A) ε πγξαζία 

Β) ε πγξαζία, ε ηξνθή θαη ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία 

Γ) ε πγξαζία θαη ε ηξνθή 

Γ) ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία 

 

(δ) Η θύξηα πεγή ελέξγεηαο ζηα νηθνζπζηήκαηα είλαη:      

Α) ε ειηαθή 

Β) απηή πνπ πεξηέρεηαη ζηηο ηξνθέο 

Γ) απηή πνπ ειεπζεξώλεηαη από ηηο ηξνθέο 

Γ) ε γιπθόδε 

 

(ε) Η ελέξγεηα ε νπνία κεηαθέξεηαη από έλα θαηώηεξν ηξνθηθό επίπεδν ζην ακέζσο 

επόκελν:   

Α) παξακέλεη ζηαζεξή 

Β) ειαηηώλεηαη 

Γ) δηπιαζηάδεηαη 

Γ) απμάλεηαη 

 

2.  (α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη 

απαξαίηεηα ηξνθή.          (1,5 κνλ.) 

 

(i) …………………………………………….………………………………………………………… 

(ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

(iii) …………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ζύκθσλα κε ηελ ππξακίδα 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.         (1 κνλ.) 

(i) …………………………………………….………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

(ii) ……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.    (2,5 κνλ.) 

 

 
 
 

 

 

 

4.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:    (2,5 κνλ.) 

 Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό νλνκάδεηαη 

..........................................  

 Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ 

άιιν νξγαληζκό νλνκάδεηαη ………………………..  

 Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο νλνκάδνληαη 

………………………………………..………………….. 

 Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή νλνκάδνληαη ………………. 

…………………………………………………………………………………………............ 

 Σν AIDS είλαη κηα από ηηο ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο επνρήο καο θαη νθείιεηαη ζε κηα 

κηθξνζθνπηθή κνξθή δσήο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ……………….. 

 

 

 
ΜΔΡΟ Β΄ (18 κολάδες) 
 
Αποηειείηαη από ηρεης (3) ερωηήζεης.  Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε 6 
κολάδες.  Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 
 

5.  (α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Β.  (1,5 κνλ.) 

 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηοίτηζε 

1. Φπηνπιαγθηόλ α. Καηαλαισηέο 1εο ηάμεο 1. 

2. Βαθηήξηα β. Απνηθνδνκεηέο 2. 

3. Φπηνθάγα δώα  γ. Καηαλαισηέο 2εο ηάμεο 3. 

 δ. Παξαγσγνί   
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(β) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο παξαθάησ πιεζπζκνύο κε βάζε ηε ξνή 

ελέξγεηαο.           (1 κνλ.) 

(i) ζαξθνθάγνο πνπ ηξέθεηαη κε θαηαλαισηέο 1εο ηάμεο. 

(ii) ζαξθνθάγνο πνπ ηξέθεηαη κε ζαξθνθάγνπο 

(iii) θπηνθάγνο 

(iv) θσηνζπλζεηηθόο 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ράλεηαη ελέξγεηα από έλα ηξνθηθό 

επίπεδν ζην επόκελν.         (1 κνλ.) 

(i) ............................................................................................................................................... 

(ii) .............................................................................................................................................. 

 

(δ) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηνλ πην κηθξό, ηνπο αθόινπζνπο 

όξνπο πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά:       (1 κνλ.) 

 

Άηοκο, βηοθοηλόηεηα, οηθοζύζηεκα, πιεζσζκός 

 

 

 

(ε) Να ζρεδηάζεηε ηελ νηθνινγηθή ππξακίδα  βηοκάδας αλ  ππνζέζνπκε ηνπο πην θάησ 

αξηζκνύο:           (1 κνλ.) 

 

Παραγωγοί (10000 Kg), θσηοθάγοη (1000 Kg), ζαρθοθάγοη (100 Kg), 

θορσθαίοη ζερεσηές (10 Kg) 
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(ζη) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη θαιό λα αθήλνπκε ζην ρώκα ηα μεξά θύιια  πνπ πέθηνπλ από 

ηα δέληξα.           (0,5 κνλ.) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. (α) (i)  Γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ; 

(0,5 κνλ.) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

     

(ii)   Η Αληηγόλε έρεη κνιπλζεί από θάπνηνλ ηό. Δίλαη ζσζηό ή όρη λα πάξεη αληηβηνηηθά; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                         (0,5 κνλ.)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να εμεγήζεηε πώο ηα αθόινπζα όξγαλα παξεκπνδίδνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.        (2 κνλ.) 

 

Όργαλο Γράζε γηα παρεκπόδηζε κηθροβίωλ λα εηζέιζοσλ ζηολ οργαληζκό 

 

ηοκάτη 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Μάηηα 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

ηόκα 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Μύηε 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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(γ) Ο Γηώξγνο πιεγώζεθε ζην πόδη από ζθνπξηαζκέλε βειόλα. Γελ έρεη θάλεη εκβόιην 

ηεηάλνπ. Με πνηνλ ηξόπν πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί από ηνλ γηαηξό; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.       (1 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ)  Γηαηί ην ζαπνύλη βνεζά λα απνκαθξπλζνύλ πεξηζζόηεξνη κηθξννξγαληζκνί από ηα ρέξηα 

παξά κόλν ηνπ ην λεξό;         (0,5 κνλ.) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

(ε)  Γίλνληαη νη πην θάησ κεραληζκνί άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ: 

Φαγοθύηηαρα, Αληηζώκαηα, Γέρκα 

Να ηνπο ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε γξακκή άκπλαο.   (1,5 κνλ.) 

 Πξώηε γξακκή άκπλαο: …………………………………………………………..… 

 Γεύηεξε γξακκή άκπλαο: ................................................................................... 

 Σξίηε γξακκή άκπλαο: ....................................................................................... 

 

7. (α) Nα νλνκάζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα κηθξνκόξηα  πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

δηάζπαζε ησλ αληίζηνηρσλ καθξνκνξίσλ.      (1,25 κνλ.) 

 

Μαθροκόρηα Μηθροκόρηα 

Τδαηάλζξαθεο          

 

………………………. 

Πξσηεΐλεο          

 

………………………. 

Ληπίδηα                    

 

……………………… 

……………………… 

Ννπθιεïληθά νμέα      

 

………………………. 
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(β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δπζθνηιηόηεηαο.                                                                                                (0,5 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(γ) Να αληηζηνηρίζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 
ζηήιεο Β.           (2 κνλ.) 

 

Α/Α ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηοίτηζε 

1.    Αθόδεπζε  

Α.      Υρήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα 

θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ 

νπζίεο. 

1. ………… 

2.  Πέςε  
Β.       Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε 

απινύζηεξεο νπζίεο. 
2. ………… 

3.  Αθνκνίσζε 
Γ.       Αποβοιή ησλ αρξεζησλ νπζηώλ 

από ηνλ πξσθηό. 
3. ………… 

4.  Απνξξόθεζε 

Γ.      Μεηαθορά ησλ απιώλ πιηθώλ από 

ην έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο. 

4. ………… 

 

 

(δ) Να εμεγήζεηε πώο ηα δόληηα, ε γιώζζα θαη νη ζηειογόλοη αδέλες βνεζνύλ γηα λα 

αξρίζεη ε πέςε ηεο ηξνθήο ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.                           (1,5 κνλ.) 

 

Γόληηα:……………………………………………………………………………..……………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Γιώζζα:.………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηειογόλοη αδέλες: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πατέος εληέροσ.

            (0,75 κνλ.)                                                               

(i) Απνξξόθεζε …………..……..….., αιάησλ θαη βηηακηλώλ. 

(ii) ρεκαηηζκόο ……………………………... 

(iii) Κάπνηα βαθηήξηα πνπ ζπκβηώλνπλ καδί καο ζην παρύ καο έληεξν παξάγνπλ βηηακίλεο. 

εκαληηθόηεξε είλαη ε βηηακίλε ……….., ε νπνία απνξξνθάηαη από ηνλ νξγαληζκό καο θαη ε 

νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο.  

     

ΜΔΡΟ Γ΄ (12 κολάδες) 
 
Αποηειείηαη από κία (1) ερώηεζε ηωλ 12 κολάδωλ. 
 

8. (α) (i) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο. 

(1,25 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Σν  αίκα  κέζα  ζηηο  θνηιόηεηεο  ηεο  θαξδίαο  θηλείηαη  από  ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο 

θνηιίεο ή αληίζεηα; Πώο επηηπγράλεηαη ε κνλόδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

απηή;                                                                                                               (0,75 κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(iii) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο;                                          (0,5 κνλ.)  

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

2 

3 

4 
5 

1

2 
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(iv) Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ:                        

            (1κνλ.) 

                   

 Αρηερίες Φιέβες 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

(v) Να αληηζηνηρίζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζηήιε Β. 

            (1κνλ.) 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηοίτηζε 

1. Δξπζξά 

αηκνζθαίξηα 

Α. Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

ιεηηνπξγία πήμεο ηνπ αίκαηνο. 

1. ……… 

2. Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 

Β. Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο 

ηζηνύο θαη απνκάθξπλζε από απηνύο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

 

2. …….. 

3. Παξάγνληαο 

Ρέδνπο 

Γ. Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα, θπξίσο 

κε θαγνθπηηάξσζε, θαη παξάγνπλ 

εηδηθέο νπζίεο, ηα αληηζώκαηα 

 

3. …….. 

4. Πιάζκα Γ. Πεξηέρεη λεξό, κέζα ζην νπνίν είλαη 

δηαιπκέλεο ρξήζηκεο θαη άρξεζηεο 

νπζίεο. 

 

4. …….. 

 Δ. Πξσηεΐλε (αληηγόλν) πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη, ή όρη, ζηελ επηθάλεηα ησλ 

εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ελόο αηόκνπ  

 

 

(vi) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα (κλεκνληθόο θαλόλαο ζπκβαηόηεηαο νκάδσλ 

αίκαηνο) γηα ηηο ζρέζεηο Αηκνδόηε - Αηκνδέθηε, θαηαγξάθνληαο θάζε νκάδα αίκαηνο ζηνλ 

θαηάιιειν θύθιν.         (1 κνλ.) 

 

Παλδόηες 

Παλδέθηες 
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(vii) Η Διέλε έρεη  νκάδα αίκαηνο Ο ρέδοσς ζεηηθό θαη  ρξεηάδεηαη αίκα. Να δηαιέμεηε 

ηνλ πηζαλό/ηνπο πηζαλνύο αηκνδόηεο, βάδνληαο √ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη.   

            (0,5 κνλ.) 

                      Γηάλλεο: ΑΒ ξέδνπο αξλεηηθό                  Γηώηα: Ο ξέδνπο ζεηηθό  

                      Κώζηαο: Α ξέδνπο ζεηηθό                         Σνύια: Ο ξέδνπο αξλεηηθό   

 

(β)   ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ αηκνθόξνπ αγγείνπ θαη 

θπςειίδαο. 

 

 

(i) Να νλνκάζεηε ηα αθόινπζα:  (1 κνλ.) 

 

Σν αέξην Α: ……………………………………….. 

Σν αέξην Β:……………………………................... 

Σν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο Γ: ……………………. 

Σν είδνο αηκνθόξνπ αγγείνπ Γ: ……………………… 

 

 

(ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλας θαη ησλ αηκοθόρωλ αγγείωλ ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο; 

(0,5 κνλ.) 

Βιέλλα: …….............................................................................................................................. 

Αηκοθόρα αγγεία: ....................................................................................................................  

 

(iii) Να αλαθέξεηε δύν (2) επηπηώζεηο ζην βιελλνγόλν ησλ βξόγρσλ ελόο ρξόληνπ θαπληζηή.

            (0,5 κνλ.) 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

(iv) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηο πεπηηθό, ηο θσθιοθορηθό θαη ηο 

αλαπλεσζηηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο.         (1 κνλ.) 

 ….…………………………..………………………………………………………………………… 

 ….…………………………..………………………………………………………………………… 

 .……………………………..………………………………………………………………………… 

 ….…………………………..………………………………………………………………………… 

 ….…………………………..………………………………………………………………………… 

  

  

Γ 

Γ 
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(γ) (i) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζύκθσλα κε ην ζρήκα.  (2 κνλ.)      
      

 
 
(ii) Ση είλαη ε νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα; Να εμεγήζεηε  πώο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ 

αδακαληίλε ησλ δνληηώλ.               (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

Οη  Δηζεγήηρηες:                  O Γηεσζσληής 

 

Π.  Μσιωλά Β.Γ. 

Π. Κραζηά                    Γεκήηρες Υαλδρηώηες 

Δίδε δοληηώλ Λεηηοσργία / Υρεζηκόηεηα 

1.………………………. ……………………………………… 

2………………………. ……………………………………… 

3………………………. ……………………………………… 

4………………………. ……………………………………… 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 
 

 
ΒΑΘ.:……………………/40 
 
ΟΛΟΓΡ.:………………………….. 
 
ΤΠΟΓΡ.:…………………………. 

 

 
ΣΑΞΗ:    Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
 2 ΩΡΔ (120΄ ιεπηά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………… 
 

 
ΣΜΗΜΑ: …….     ΑΡ.:………. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο  θαη λα  γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

Κ Α Λ Η  Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α ! 
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ΜΔΡΟ Α:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 1 

α) Να κειεηήζεηε  ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο πνπ αθνινπζνύλ, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα  Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.                                          

 

 

i. Πνηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη νξζή:                                         (1 Χ 0.5 μ = 0,5 μ)   μ:….. 

Α. Η θνπθνπβάγηα είλαη θαηαλαισηήο  πξώηεο ηάμεο θαη ε αιεπνύ είλαη θνξπθαίνο ζεξεπηήο. 

Β. Η θνπθνπβάγηα είλαη θαηαλαισηήο δεύηεξεο ηάμεο θαη ην αγξηνινύινπδν είλαη παξαγσγόο. 

Γ. Η θνπθνπβάγηα είλαη θαηαλαισηήο ηξίηεο ηάμεο θαη ην αγξηνινύινπδν είλαη παξαγσγόο. 

Γ. Σν θνπλάβη είλαη ε θόηα είλαη αληαγσληζηέο. 

Δ. Σν ζαιηγθάξη, ην αγξηνινύινπδν θαη ην γξαζίδη είλαη παξαγσγνί, γηαηί αλήθνπλ ζην πξώην      

ηξνθηθό επίπεδν. 

 

θνπλάβη 

αιεπνύ 

θόηα 

θνπθνπβάγηα 

ζαιηγθάξη 

πνληίθη 

ιαγόο 

γξαζίδη 

ζθνπιήθη 

αγξηνινύινπδν 
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ii. Πνηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε.                        (1 Χ 0.5 μ = 0,5 μ)   μ:….. 

Α. Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή απνηεινύλ κηα 

βηνθνηλόηεηα. 

Β. Ο πιεζπζκόο ησλ ιαγώλ ζα επεξεαζηεί αλ από ην πην πάλσ νηθνζύζηεκα εμαθαληζηνύλ νη 

θόηεο. 

Γ. Οη πνζνηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ηξνθηθώλ επηπέδσλ ελόο νηθνζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα 

αλαπαξαζηαζνύλ κε ηηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο. 

Γ. Σν κεγαιύηεξν πνζό ελέξγεηαο πεξηέρεηαη ζηνπο θνξπθαίνπο ζεξεπηέο θαη ην πνζό απηό 

κεηώλεηαη θαζώο πξνρσξνύκε ζην πξώην ηξνθηθό επίπεδν πνπ είλαη νη  παξαγσγνί. 

Δ. Η πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ζην νηθνζύζηεκα είλαη ν Ήιηνο. 

 

β) Γηαηί κόλν ην 10% πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν;  

    Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο. 

            (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

………………………………………………………………………………………………………….…....……

…………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Πώο νλνκάδεηαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ε λεθξή νξγαληθή ύιε ησλ νξγαληζκώλ δηαζπάηαη ζε 

απιέο αλόξγαλεο νπζίεο;                                                                         (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Δξώηεζε 2 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα   

Α, Β, Γ, Γ ή Δ  πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.                                  (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ:….. 

1. Σα κηθξνκόξηα ησλ πξσηετλώλ νλνκάδνληαη: 

Α. κόξηα γιπθόδεο 

Β. λνπθιενηίδηα 

Γ. ακηλνμέα 

Γ. γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 

Δ. ζάθραξα 
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2. Η ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ ζηα θύηηαξα γίλεηαη: 

Α. ζηα κηηνρόλδξηα 

Β. ζηα ξηβνζώκαηα 

Γ. ζηνλ ππξήλα 

Γ. ζηνπο ρισξνπιάζηεο 

Δ. ζην ρπκνηόπην 

 

3. Έλα νξγαλίδην είλαη κεγαιύηεξν από έλα: 

Α. νξγαληθό ζύζηεκα             

Β. όξγαλν 

Γ. θύηηαξν                              

Γ. καθξνκόξην 

Δ. νξγαληζκό 

 

4. ηα κηηνρόλδξηα: 

Α. παξάγεηαη ην νμπγόλν 

Β. απιά αλόξγαλα κόξηα κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο νπζίεο 

Γ. ππάξρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

Γ. εμαζθαιίδεηαη ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

Δ. γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε 

 

5. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γηα ηα βαθηήξηα  είλαη ιαλζαζκέλε; 

Α. Σν γελεηηθό πιηθό ζηα βαθηήξηα βξίζθεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα. 

Β. Σα βαθηήξηα είλαη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί. 

Γ. Όια ηα βαθηήξηα πξνθαινύλ αζζέλεηεο γηαηί παξάγνπλ ηνμίλεο. 

Γ. Μεξηθά  βαθηήξηα είλαη παξάζηηα ή ζαπξόθπηα. 

Δ. Κάπνηα βαθηήξηα έρνπλ καζηίγηα ή βιεθαξίδεο πνπ βνεζνύλ ζηελ θίλεζε. 
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Δξώηεζε 3 

α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α - Γ.  

         

 

 

 

 

A: ………………………………………………… 

 

Β: ………………………………………………… 

 

Γ: ………………………………………………… 

 

Γ: ………………………………………………… 

 

 

                                (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

 

 

β)  Πνηνη από ηνπο πην θάησ ρώξνπο ηεο θαξδίαο έρνπλ οξυγονωμένο αίμα;   

     Να βάιεηε ζε θύθιν ην ζσζηό. 

                                                                                                        (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:…..  

Α. δεμηόο θόιπνο θαη δεμηά θνηιία  

Β. αξηζηεξόο θόιπνο θαη αξηζηεξή θνηιία 

Γ. δεμηά θνηιία θαη αξηζηεξή θνηιία 

Γ. δεμηόο θόιπνο θαη αξηζηεξόο θόιπνο 
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Δξώηεζε 4 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.                                           (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:…..

  

 

ηήιε Α 

 

ηήιε Β 

 

Αληηζηνίρηζε  

 

1. Σα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία έδσζαλ   

ζεηηθό   απνηέιεζκα κε ην δηάιπκα 

ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ πεξηέρνπλ… 

 

Α. Πξσηεΐλεο 

 

1. -  ….. 

 

 

2. Σα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία έδσζαλ   

ζεηηθό   απνηέιεζκα κε ηελ αηζαλόιε 

πεξηέρνπλ… 

 

Β. Άκπιν 

 

       2 -  ….. 

 

 

3. Σα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία έδσζαλ  

ζεηηθό   απνηέιεζκα κε δηάιπκα Benedict  

πεξηέρνπλ… 

 

Γ. Βηηακίλε C 

 

      3. -  ….. 

 

 

4. Σα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία έδσζαλ ζεηηθό    

απνηέιεζκα κε ην δηάιπκα ζεηïθνύ ραιθνύ 

θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ πεξηέρνπλ… 

 

Γ. Ληπαξέο νπζίεο 

 

4. -  ….. 

 

  

Δ. Απιά ζάθραξα 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε:                                                           (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:….. 

Σν ζεηηθό απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο κε  ην δηάιπκα  Βελεδηθηίλεο (Benedict) γίλεηαη αληηιεπηό 

από ηελ αιιαγή ρξώκαηνο από γαιάδην  ζε ……………………………. 
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ΜΔΡΟ Β:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) ηξεηο εξσηήζεηο. 

               Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

               Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να νλνκάζεηε:                                                                                       (6 Χ 0.5 μ = 3 μ)   μ:…..                           

 

i. ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ απνηεινύλ ζεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα, είλαη απνηακηεπηηθέο 

ελεξγεηαθέο νπζίεο ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο  θαη απνδίδνπλ  ελέξγεηα  9 Kcal/g ή 39 ΚJ/g.  

 ……………………………………………………………………………………………………………..… 

 

ii. ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ  απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή ελέξγεηαο γηα ην θύηηαξν θαη έηζη 

ζεσξνύληαη θαύζηκα πξώηεο επηινγήο. 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

iii. ην έλδπκν πνπ πεξηέρεηαη ζην ζάιην θαη δηαζπά ην άκπιν ζε πην απιά ζάθραξα κε γιπθηά γεύζε. 

 …………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

iv. ηελ νπζία πνπ παξάγεηαη από ην ζπθώηη θαη ν ξόινο ηεο είλαη λα γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

v. ην όξγαλν  όπνπ γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ απιώλ πιηθώλ ηεο πέςεο. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

vi. ην όξγαλν πνπ  θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα γηα λα κελ θαηαιήγνπλ νη ηξνθέο ζηνπο πλεύκνλεο 

θαηά ηελ θαηάπνζε. 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 
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β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ 

πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                      

  

 

 

 
 

 

 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. ……………………………………………. 

5. …………………………………………… 

 

6. …………………………………………… 

 

                               (6 Χ 0.5 μ = 3 μ)   μ:…..  

 

 

Δξώηεζε 6 

 α) Σν ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζε κηα πλεπκνληθή θπςειίδα. 

      Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1, 2 θαη ηα αέξηα Α θαη Β .  

 

            1:………………………….…….…….. 

            2:……………………….……………. 

            

            Αέξην Α:…………………………..…. 

            Αέξην Β:………………………..……. 

  

 

 

 

          (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 
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β) ε ηη εμππεξεηεί ε παξνπζία εθαηνκκπξίσλ θπςειίδσλ ζηνπο πλεύκνλεο;  

                                                                                                                    (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

γ) Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη ηηο   

θπςειίδεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηξεηο από ηηο πην θάησ έλλνηεο πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά: 

                                                                                                                    (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ:….. 

                          βξόγρνη,    δηάθξαγκα,   ιάξπγγαο,     θάξπγγαο.      

 

Ρηληθή θνηιόηεηα → ...................... → ........................ → ηξαρεία → ………………. → 

βξνγρίδηα → θπςειίδεο. 

 

δ) Να εμεγήζεηε πώο επηηπγράλεηαη ε εηζπλνή ηνπ αέξα αλαθέξνληαο ηηο δύν (2) βαζηθέο θηλήζεηο. 

                      (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αεξόβηαο  αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο. 

                                                                                                                      (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

 

 

 

 

 

Δξώηεζε 7 

α) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κηθξήο (πλεπκνληθήο)  θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο; (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Ομπγόλν Νεξό Γηνμείδην 

ηνπ 

άλζξαθα 
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β) Να αλτηστνηρίσετε τε στήιε Α κε τε στήιε Β.                                             (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

 

Στήλη Α Στήλη Β Αντιστοίχιση 

1. Λεπθά  αηκνσυαίξηα Α. Δίλαη ππεύζπλα γηα τε κεταυνξά τωλ ζξεπτηθώλ 

σπστατηθώλ τεο τξνυήο π.ρ. τεο γιπθόδεο 

 

1. …. 

2. Δξπζξά αηκνσυαίξηα Β. Δίλαη ππεύζπλα γηα τελ πήμε τνπ αίκατνο  

2. …. 

3. Αηκνπετάιηα 

 

Γ. Δίλαη ππεύζπλα γηα τε κεταυνξά τνπ νμπγόλνπ  

3. …. 

4. Πιάσκα 

 

Γ. Δίλαη ππεύζπλα γηα τελ θαταπνιέκεσε τωλ 

κηθξνβίωλ 

 

4. …. 

 

γ) Να βάιεηε ζε θύθιν ην ζσζηό από ηηο απαληήζεηο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV.                  (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:…..  

   

 i. Έλαο ηξαπκαηίαο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο.   Αλ ε νκάδα αίκαηνο ηνπ είλαη ΑΒ+,   

ηη αίκα  (νκάδα θαη παξάγνληα ξέδνπο)   κπνξνύκε λα ηνπ δώζνπκε  ρσξίο λα ηνπ 

πξνθαιέζνπκε  πξόβιεκα;                                                                                     

   Ι.   Μόλν ΑΒ+.                             

  ΙΙ.   Μόλν ΑΒ-  θαη   ΑΒ+. 

 ΙΙΙ.  Οπνηαλδήπνηε νκάδα επεηδή ε νκάδα ΑΒ+ είλαη παλδόηεο.                               

ΙV.   Οπνηαλδήπνηε νκάδα επεηδή ε νκάδα ΑΒ+ είλαη παλδέθηεο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ii. Μηα γπλαίθα ζέιεη λα γίλεη αηκνδόηεο.   Αλ  ε νκάδα αίκαηνο ηεο είλαη Β-,  ζε πνηεο νκάδεο αίκαηνο         

    (νκάδα θαη παξάγνληα ξέδνπο)   κπνξεί λα δώζεη αίκα  ρσξίο λα  πξνθαιέζεη πξόβιεκα;  

  Ι.    κόλν Β-.                                                    

 ΙΙ.    ΑΒ-  θαη   Β-. 

ΙΙΙ.    ΑΒ+ , ΑΒ-  , Β+   θαη  Β-.                             

ΙV.    Ο+ , Ο- , Β+  θαη Β- 
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δ) Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ πξνηάζεηο θαη λα ππνγξακκίζεηε  αλ είλαη σζηό ή Λάζνο 

αλάινγα.                                                                                                     (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

 

i. Οη αξηεξίεο έρνπλ πην ιεπηά ηνηρώκαηα από ηηο θιέβεο.            σζηό ή Λάζνο 

ii. Οη αξηεξίεο δελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο ελώ νη θιέβεο δηαζέηνπλ.   σζηό ή Λάζνο 

iii. Οη αξηεξίεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ από ηηο θιέβεο.    σζηό ή Λάζνο 

iv. Οη αξηεξίεο παξνπζηάδνπλ  ρακειόηεξε πίεζε από ηηο θιέβεο.  σζηό ή Λάζνο 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 12 κνλάδσλ. 

 

Δξώηεζε 8 

α) i. Να νλνκάζεηε δύν (2) Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ όπνπ κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε 

κηθξννξγαληζκνύο.                                         (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

              ……………………………………………               …………………………………………. 

    ii. Γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ; 

                    (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Πνηνη ηξεηο (3) παξάγνληεο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο, ώζηε λα αλαπηπρζνύλ 

θαη λα πνιιαπιαζηαζηνύλ;                                      (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ:…. 

i……………………………                    ii……………………………                iii………………………… 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.             (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ:….. 

i. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό νλνκάδεηαη 

..........................................  

ii. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν 

νξγαληζκό νλνκάδεηαη ………………………..  

iii. Σα ινηκώδε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή νλνκάδνληαη 

…………………………………………………………………………………………………….…..... 
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δ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν βάδνληαο ζε θύθιν ηε ζσζηή ιέμε πνπ είλαη κέζα 

ζηελ παξέλζεζε.                                                                                         (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:…..   

Δηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ νξγαληζκνύ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα (αληηζώκαηα / αληηγόλα) ησλ 

κηθξνβίσλ παξάγνπλ εηδηθά (αληηζώκαηα / αληηγόλα) πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα. 

Σα θαγνθύηηαξα είλαη έλα είδνο (εξπζξώλ / ιεπθώλ) αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο πνπ επηηίζεληαη 

ζε νηηδήπνηε μέλν εηζβάιιεη ζηνλ νξγαληζκό. Σν θαγνθύηηαξν δηαζπά ην βαθηήξην πνπ έρεη 

εγθισβίζεη κε κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη (ελδνθπηηαξηθή / εμσθπηηαξηθή) πέςε. 

ε)  Ση πεξηέρνπλ ηα εκβόιηα;                            (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:…..                                                               

……………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ζη)  Ο αέξαο πνπ εηζπλένπκε είλαη γεκάηνο κηθξόβηα. Να πεξηγξάςεηε  δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο  

νπνίνπο ηα κηθξόβηα εκπνδίδνληαη από ην λα θαηαιήμνπλ ζηνπο πλεύκνλεο.     (2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ:…..                                                                                                                 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..……                                                                                                                                                                                                                        

δ)  Με βάζε ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο, λα γξάςεηε πώο ην ζηνκάρη, ηα κάηηα θαη ην δέξκα  

παξεκπνδίδνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.            (3 Χ 1 μ = 3 μ)   μ:…..                                                                                                               

ηνκάρη: …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

Μάηηα: ………………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………………...….. 

Γέξκα: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ:                        Η ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ 

Υξύζσ Πξσηνπαπά Β.Γ. 

Υξύζσ Υξπζνζηόκνπ Κιεάλζνπο                              

 

                          Σεξέδα Γαβξηειίδνπ Β.Γ. Α΄ 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΕΚ 
ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 

 
 
ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΘΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 
 

 
ΒΑΘΜΟΣ: …………/40, .……..…./20 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ: …………………..………. 

ΥΡΟΓ.: ……………………………………. 

 
ΤΑΞΘ:                  Γϋ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 08/06/2016 
 
 

 
ΜΑΘΘΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΘ-ΧΘΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΣΥΝ. ΧΟΝΟΣ: 2 ΩΕΣ 
(120ϋΛΕΡΤΑ) 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………. 

 
ΤΜΘΜΑ: …………………..  Α. …….. 
 

 
 
 

ΠΡΟΟΧΗ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ. 

                              Να γράψετε μόνο με μπλε ι μαφρο μελάνι. 

                             Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (Tipp-Ex) 

        Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 

 

 
 

ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α:   Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
 
Ερώτηςη 1 
 
Να γράψετε τα ςτάδια τθσ πορείασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα από τθ ρινικι κοιλότθτα μζχρι 

τισ κυψελίδεσ.                     (5 Χ 0,5 μ = 2,5 

μ) 

 

ινικι κοιλότθτα → ................... → ...................... → .................... → .................... → 

....................... → κυψελίδεσ. 

 

Ερώτηςη 2 

Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β ςτον πιο κάτω 

πίνακα                           (5 Χ 0,5 μ =2,5 μ)                                                                            

Στήλη Α ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ Στήλη Β 

1. 

Ο άνκρωποσ όταν βρίςκεται ςτο 
ςτάδιο τθσ ανάπτυξισ του 
(παιδικι, εφθβικι θλικία) πρζπει 
να παίρνει τροφζσ πλοφςιεσ, 
κυρίωσ, ςε ... 

 1-………. Α. 
  ... καφςιμα πρϊτθσ επιλογισ, 
τα οποία αποδίδουν ενζργεια 
4 Kcal/g ι 17 ΚJ/g. 

2. Οι υδατάνκρακεσ αποτελοφν ...    2-………. Β. 

...χρειάηονται ςε πολφ μικρζσ 
ποςότθτεσ ςτον οργανιςμό 
μασ. Θ ζλλειψι τουσ όμωσ 
μπορεί να προκαλζςει ςοβαρά 
προβλιματα ςτθν υγεία μασ. 

3. Οι βιταμίνεσ ...   3-………. 
     
Γ. 

... πρωτεΐνεσ  

4. 

Στουσ ςπόρουσ (π.χ. ςουςάμι, 
καλαμπόκι, ςόγια, θλιόςποροσ, 
βαμβακόςποροσ) και ςτουσ 
καρποφσ των φυτϊν (π.χ. 
αβοκάντο, καρφδια, αμφγδαλα, 
φιςτίκια) ςυναντοφμε ... 

   4-………. Δ. 
...λιπαρζσ ουςίεσ φυτικϊν 
οργανιςμϊν 

5. Οι πατάτεσ, τα μακαρόνια, το 
ρφηι και το καλαμπόκι είναι 

   5-………. Ε. …υδατάνκρακεσ 
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τροφζσ πλοφςιεσ, κυρίωσ, ςε…  

Ερώτηςη 3 

α) Το πιο κάτω ςχιμα παριςτάνει τθν καρδιά του ανκρϊπου ςε τομι. 

Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4.             (4 x 0.5μ=2) 

 

 
β)  Να γράψετε δυο διαφορζσ μεταξφ αρτθριϊν και φλεβϊν.        (2 x 0.25μ=0.5) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερώτηςη 4 

Οι γιατροί και άλλοι ειδικοί παρατθροφν ςτισ μζρεσ μασ διάφορεσ αςκζνειεσ και 

προβλιματα ςτα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω 

ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α,Β,Γ,Δ ι Ε που 

αντιςτοιχεί ςτθν πιο ςωςτι απάντθςθ (π.χ.  Α  )       

           (5 x 0.5μ=2.5) 

 

α) Θ γαςτρίτιδα είναι ζνα είδοσ φλεγμονισ του βλεννογόνου του πιο κάτω οργάνου: 

Α. οιςοφάγου  

Β. ςτομάχου 

Γ. λεπτοφ εντζρου 

Α/Α Μζρθ τθσ καρδιάσ 

1  

2  

3  

4  

1 

2 

3 

4 
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Δ. παχζοσ εντζρου 

Ε. παγκρζατοσ 

β)  Θ ςυνικεια που δεν αποτελεί αιτία τθσ πρόκλθςθσ καρδιακϊν πακιςεων και 

εγκεφαλικϊν επειςοδίων είναι θ: 

Α. κακι διατροφι 

Β. κακιςτικι ηωι 

Γ.  μθ ικανοποιθτικι ςωματικι άςκθςθ  

Δ. κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν 

Ε. ςυνικεια του καπνίςματοσ ςε όλεσ του τισ μορφζσ 

 

γ) Θ νόςοσ τθσ οςτεοπόρωςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εξισ κατάςταςθ: 

Α. ζυκραςτα οςτά, δεκτικά ςε κατάγματα  

Β. άρνθςθ πρόςλθψθσ τροφισ 

Γ. μεγάλθ ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ ςτο αίμα 

Δ. βακτθριακι μόλυνςθ ςτο ζντερο 

Ε. υψθλι αρτθριακι πίεςθ  

 

δ) Τα πιο κάτω αποτελοφν βαςικά αίτια τθσ δυςκοιλιότθτασ εκτόσ από: 

Α. τον τρόπο ηωισ και διατροφισ  

Β. τουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ 

Γ.  τουσ γενετικοφσ παράγοντεσ  

Δ. τισ διάφορεσ πακιςεισ και διάφορα φάρμακα 

Ε. τθν μετάγγιςθ αίματοσ 

 

ε) Ραράγοντασ κινδφνου για πρόκλθςθ του καρκίνου του παχζοσ εντζρου κεωρείται θ: 

Α. πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν  

Β. κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν 

Γ.  κατανάλωςθ ζτοιμων τροφϊν με ςυντθρθτικά  

Δ. ςυχνι ςωματικι άςκθςθ 

Ε. αποφυγι του άγχουσ 
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ΜΕΡΟ Β:   Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 

Ερώτηςη 5 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτα είδθ των μόνιμων δοντιϊν ςτον 

άνκρωπο.                          (4 Χ 0,5 μ = 2 

μ) 

Α/Α Είδθ δοντιϊν 
Συνολικόσ αρικμόσ 
μόνιμων δοντιϊν 

Λειτουργία/ Χρθςιμότθτα 

1.  8 
Τεμαχιςμόσ τροφισ 

 

2. 
Κυνόδοντεσ 

 
 Σχίςιμο τροφισ 

3. 
Ρρογόμφιοι 

 
8  

4. 
 
 

12 Άλεςμα τροφισ 

 

β) Να αναφζρετε δφο (2) ζνηυμα που περιζχει το ςάλιο και το ρόλο του κάκε ενηφμου. 

                      (4 x 0.5μ=2) 

i. Ζνηυμο: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

όλοσ: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. Ζνηυμο: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

όλοσ: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Να εξθγιςετε που οφείλεται θ ικανότθτα του ςτομαχιοφ να διευρφνεται.      (1 x 1μ=1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Να γράψετε μια (1) λειτουργία του ςτομαχιοφ και τθ δραςτικι ουςία με τθν οποία 

επιτυγχάνεται θ λειτουργία αυτι.                 (2 x 0.5μ=1) 

Λειτουργία: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δραςτικι ουςία: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ερώτηςη 6 

α) i. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα γράφοντασ το είδοσ του αντιγόνου που ζχει 

κάκε ομάδα αίματοσ.                     (4 x 0.5μ=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Το πιο κάτω κείμενο ςχετίηεται με τον παράγοντα ζηουσ του αίματοσ.  

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.               (4 x 0.5μ=2) 

Ο παράγοντασ ζηουσ είναι μια ………………………… (αντιγόνο) που μπορεί να υπάρχει ι όχι 

ςτθν επιφάνεια των …………………………………. αιμοςφαιρίων  του αίματοσ ενόσ ατόμου. Τα 

άτομα που ζχουν το αντιγόνο αυτό χαρακτθρίηονται ζηουσ ……………………….. ενϊ εκείνα 

που δεν το ζχουν ωσ ζηουσ ……………………….. . 

 

β) Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ μικρισ ι πνευμονικισ κυκλοφορίασ του αίματοσ;       (1 x 

0.5μ=0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ομάδα 

αίματος 

 

Αντιγόνα ομάδας αίματος 

 

Είδος αντιγόνου κάθε 

ομάδας αίματος 

Α 

 

 

 

 

Β 

 

 

 

 

ΑΒ 

 

 

 

 

Ο 
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γ) Το πιο κάτω διάγραμμα περιγράφει τον ςκοπό τθσ μεγάλθσ ι ςυςτθματικισ 

κυκλοφορίασ. Να το ςυμπλθρϊςετε με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ/χθμικζσ ενϊςεισ.           

(3 x 0.5μ=1.5) 

  

Ερώτηςη 7 

α) Στθν είςοδο του λάρυγγα υπάρχει μια μικρι προεξοχι, θ επιγλωττίδα, θ οποία κλείνει το 

ςτόμιό του κατά τθν κατάποςθ. Σε τι πιςτεφετε ότι αποςκοπεί θ λειτουργία αυτι τθσ 

επιγλωττίδασ;                   (1 x 

0.5μ=0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) i. Το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει μζροσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.  

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 1-4.                  (4 x 0.5μ=2) 

 

ii H τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ (ςκλθρό και ελαςτικό υλικό) και 

ςυνδετικό ιςτό (μαλακό και ελαςτικό υλικό); Να εξθγιςετε, ποιεσ λειτουργίεσ εξυπθρετεί θ 

ςυγκεκριμζνθ δομι τθσ τραχείασ και με ποιον τρόπο;                                                   (3 x 

0.5μ=1.5)              

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα ςχετικά με τθν μθχανιςμό τθσ ειςπνοισ και τθσ 

εκπνοισ λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τισ τζςςερισ διεργαςίεσ που αναφζρονται ςτον πίνακα. 

κρεπτικζσ ουςίεσ + ………… Θ
2
Ο ………… + + ………… 

1…......... 
.............. 

2.…........... 

3.…............ 

4.…................... 
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1……………………………………

2……………… 

3………………

4……………………………………

5………………………………
6…………………
… 

          (4 x 0.5μ=2) 

Διεργαςία Ειςπνοι Εκπνοι 

Κίνθςθ πλευρϊν κϊρακα (μζςα/πάνω ι ζξω/κάτω)   

Κίνθςθ διαφράγματοσ (κάτω ι πάνω)   

Χωρθτικότθτα κωρακικισ κοιλότθτασ και 

πνευμόνων (μείωςθ ι αφξθςθ) 

  

Ρορεία του αζρα (είςοδοσ ι ζξοδοσ)   

 

ΜΕΡΟ Γ:   Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα. 
  Η ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδεσ. 
   
 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ςχετικά με τα όργανα του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ.                                              (6 x 0.5μ=3) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Το πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει μζροσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Με βάςθ αυτό να 

απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν.  
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i. Να ονομάςετε τα όργανα που αντιπροςωπεφουν οι αρικμοί 1-3. Να γράψετε το όνομα 

τουσ δίπλα από τον αρικμό ςτο πιο πάνω ςχιμα.                          (3 x 

0.5μ=1.5) 

ii. Ροιο υγρό αποκθκεφεται ςτο μζροσ 1; ……………………………………………….                (4 x 

0.5μ=1) 

Σε ποιο όργανο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ παράγεται το υγρό αυτό; ……………………………. 

 

γ) i. Πταν ζνα άτομο καταναλϊνει υπερβολικζσ ποςότθτεσ χολθςτερόλθσ παρατθρείται 

ακθροςκλιρωςθ ςτισ αρτθρίεσ του. Τι ονομάηουμε ακθροςκλιρωςθ;          (1 x 

0.5μ=0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

ii. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω κείμενο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ ςχετικά με τισ 

επιπτϊςεισ τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ των αρτθριϊν. (Δίνεται το αρχικό γράμμα τθσ κάκε λζξθσ). 

(6 x 0.5μ=3) 

 

Αν θ αρτθριοςκλιρυνςθ βρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο τότε παρατθρείται 

ς…………………….……….…… των αρτθριϊν. Πταν αυτό παρατθρθκεί ςτα ς………………………………. 

αγγεία τθσ καρδιάσ ςταδιακά αρχίηει θ μειωμζνθ αιμάτωςθ του μυοκαρδίου γνωςτι ωσ 

ι…………………………..….. του μυοκαρδίου με αποτζλεςμα τθ μ……………………….…………….. 

οξυγόνωςθ των κυττάρων του μυοκαρδίου που προκαλεί πόνο ςτο ςτικοσ γνωςτό ωσ 

ς………………………………. . Αν θ ςτζνωςθ ενόσ αγγείου τθσ καρδιάσ καταλιξει ςε αιφνίδια 
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ολικι απόφραξθ (κλείςιμο) του τότε παρουςιάηεται ζ………………………….. του μυοκαρδίου 

και μπορεί να οδθγιςει ακόμα και ςτο κάνατο. 

 

 

 

 

 

 

δ) Δφο μακθτζσ γυμναςίου πιραν δυο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και τουσ αρίκμθςαν από το 

1 μζχρι το 2 και ςτθ ςυνζχεια ζβαλαν ςτον κακζνα 5ml λάδι και 30ml νερό κερμοκραςίασ 

37οC. Ακολοφκωσ πρόςκεςαν ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα με αρικμό 1, 2ml υγρό πιάτων και 

ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα αρικμό 2, 2ml νερό. Ακολοφκωσ ανάδευςαν το περιεχόμενο των 

δυο ςωλινων και ζκαναν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

 

Με βάςθ τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ να απαντιςετε τα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

i. Να γράψετε ςτον παρακάτω πίνακα δφο (2) παράγοντεσ του πειράματοσ οι μακθτζσ  

κράτθςαν ςτακεροφσ, ζναν (1) παράγοντα που άλλαξαν και ζναν (1) παράγοντα που 

μζτρθςαν.                    (4 x 0.5μ=2) 

Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 1 Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 2 

 

 

 

 
 
 

 
2 ml υγρό πιάτων 

 

 

 

 

 

2 ml νερό 
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ii. Οι μακθτζσ παρατιρθςαν ςτουσ δφο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ τα πιο κάτω. 
 

 Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 1 Δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ αρ. 2 
 
Μορφή διαλφματοσ 

 
Ομοιογενζσ διάλυμα ςαν 

γάλα 

 
Το λάδι ςυγκεντρϊκθκε 
ςτο πάνω μζροσ και το 
νερό ςτο κάτω μζροσ 

 
 
 
Με βάςθ τισ πιο πάνω παρατθριςεισ να βάλετε ςε κφκλο τισ δθλϊςεισ που ιςχφουν ςτο 

πείραμα που εκτζλεςαν τα παιδιά.                 (2 x 0.5μ=1) 

Α. Ο ςωλινασ αρικμόσ 2 αποτελεί μάρτυρα του πειράματοσ. 

Β. Οι κινιςεισ ανάδευςθσ του ςωλινα αντιςτοιχοφν ςτισ περιςταλτικζσ και κινιςεισ 

ανάμειξθσ που παρατθροφνται κατά μικοσ του γαςτρεντερικοφ ςωλινα. 

Γ. Το υγρό πιάτων που χρθςιμοποιείται ςτο πείραμα μασ αντιπροςωπεφει τθ δράςθ του 

ενηφμου αμυλάςθ. 

 

         

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

 

 Θ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ 

ΒΕΑ ΤΑΧΜΑΤΗΙΑΝ 
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ΠΡΟΟΥΖ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή 

καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

 
 
 
 
 

 

 
ΛΑΝΗΣΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015 / 2016 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
 ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 
ΒΑΘ.: ……................... /40 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................ 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................ 

  
 
ΣΑΞΖ:               Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: …………. 

 
ΜΑΘΖΜΑ:                              ΥΗΜΔΙΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 
ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ (120’) 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ............................................................................ 

 
ΣΜΖΜΑ: ....... ΑΡ.: ........ 
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 
                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 
                   Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 1 
ηα δηάθνξα βαζηθά ζπζηαηηθά δηαηξνθήο, ππάξρνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο, βαζηθέο γηα ηελ 
ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 
Να αληηζηνηρήζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηεο ζηήιεο I, κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο II. 
                                                                                                                                        (ΜΟΝ. 2.5) 

       
ΣΖΛΖ I: ΘΡΔΠΣΗΚΔ ΟΤΗΔ                                        ΣΖΛΖ II: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ    ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

1. Βηηακίλεο  Α. Απνηεινύλ ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο 
ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο 
νξγαληζκνύο 
 

 

      1 .................. 

2. Τδαηάλζξαθεο Β. Διέγρνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 
θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
νξγαληζκώλ 
 

 

     2 .................. 

3. Πξσηείλεο Γ. Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο, 
απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
νξγαληζκνύ. 
 

 

     3 ................. 

4. Ννπθιεηληθά νμέα Γ. Απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα 
ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο. 
 

 

     4 .................. 

5. Ληπαξέο νπζίεο Δ. Δμππεξεηνύλ δνκηθέο θαη ιηγόηεξν 
ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 
 

 

     5 ................... 

                                                                                                                 

Δξώηεζε 2 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν ην γξάκκα 
Α, Β,Γ ή Γ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε (π.ρ.                 ).                                         (ΜΟΝ. 2.5) 
 
 
(α) ηε δηάζπαζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ βνεζά ε ρνιή, ε νπνία παξάγεηαη από: 
      Α. ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο 
      Β. ην πάγθξεαο 
      Γ. ην ζηνκάρη 
      Γ. ην ζπθώηη 
 
(β) Οη αξηεξίεο: 
      Α. κεηαθέξνπλ νμπγνλνκέλν αίκα 
      Β. κεηαθέξνπλ αίκα πινύζην ζε CO2  
      Γ. κεηαθέξνπλ νμπγνλνκέλν αίκα, κε εμαίξεζε ηελ πλεπκνληθή αξηεξία 
      Γ. κεηαθέξνπλ νμπγνλνκέλν αίκα, κε εμαίξεζε ηηο πλεπκνληθέο θιέβεο 

 
(γ) Η νξκόλε γαζηξίλε: 
     Α. ξπζκίδεη ηε παξαγσγή πδξνρισξηθνύ νμέσο 
     Β. ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ   
     Γ. ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε ζάιηνπ απν ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο 
     Γ. ξπζκίδεη ηε παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθαγόλεο   
 
 

Α 
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 (δ)  Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα: 
            Α. κεηαθέξεη ρξήζηκα ζπζηαηηθά 
            Β. απνκαθξύλεη άρξεζηεο νπζίεο 
            Γ. ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο 
            Γ. όια ηα παξαπάλσ 
 
    (ε)  Γηα ηελ αλίρλεπζε νξγαληθώλ νπζηώλ ρξεζηκνπνηνύκε: 
          Α. πδξνρισξηθό νμύ 
          Β. ππθλό ζεηηθό νμύ 
          Γ. νηλόπλεπκα 
          Γ. ηώδην 
          Δ. δηάιπκα γιπθόδεο 

 
Δξώηεζε 3 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηξία ζηάδηα 
ηεο θαηάπνζεο ηεο ηξνθήο.                                                                                      (ΜΟΝ.1.75) 

i. Καηά ην πξώην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη απν ηε 
....................................  ......................................., ζην .................................. 

ii. Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη απν ηνλ 
......................................... ζηνλ .................................... 

iii. Καηά ην ηξίην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη απν ηνλ 
............................... ζην ................................, κε πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο πνπ 
γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κπηθνύ ρηηώλα. 
                 

(β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηεο γιώζζαο, θαηά ηε θαηάπνζε ηεο ηξνθήο.               (ΜΟΝ.0.75) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Δξώηεζε 4 
ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ. 
(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 
πην θάησ πίλαθα.                                                                                                       (ΜΟΝ.1.5)  
 
                                          
 

 

1. ………………………………………………... 

2. .………………………………........................ 

3. ………………………………………………... 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

6. ………………………………………………… 
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(β) Πνηό είλαη ην θνηλό ζεκείν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο; Πώο 
απνκνλώλεηαη ε κηα δηαδξνκή απν ηελ άιιε;                                                           (ΜΟΝ.1) 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 
                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
                   Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 
 
 
Δξώηεζε 5 
Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 5 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.  (ΜΟΝ.1.25) 
                                                                                    

 
 

  

  

(β) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ αθνινύζσλ νξγάλσλ ζηε πέςε ησλ ηξνθώλ:          (ΜΟΝ.3) 
 Υνιεδόρνο θύζηε: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 Πάγθξεαο: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 Γσδεθαδάθηπιν: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

1.  …………………………………... 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 
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(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζεκεηώλνληαο έλα , ζηε ζέζε όπνπ 
δηαζπώληαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο.                                                                (ΜΟΝ.1.25) 
 

            ΟΡΓΑΝΟ                            ΘΡΔΠΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 

 ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ    ΠΡΩΣΔΗΝΔ         ΛΗΠΖ 

          ΣΟΜΑ  
 

  

         ΣΟΜΑΥΗ  
 

  

    ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ  
 

  

 
(δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) παξαδείγκαηα θαγεηώλ πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη έλα 
άηνκν, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αθαίξεζεο ηεο 
ρνιεδόρνπ θύζηεο.                                                                                     (ΜΟΝ.0.5) 

i. ........................................................ 

ii. ........................................................ 

 

Δξώηεζε 6 

Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη κηα ππξακίδα δηαηξνθήο. 

 

                      
      

 

                            

 

(α) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, όπσο πξνθύπηνπλ 

απν ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα.                                                       (ΜΟΝ.2) 

i. ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

ii. ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

iii. ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

iv. ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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 (β) Να γξάςεηε ηξείο (3) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ.                                                                                  (ΜΟΝ.0.75) 

i. ...................................................... 

ii. ...................................................... 

iii. ...................................................... 

 

 (γ) (i) Οη γηαηξνί ζπκβνπιεύνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ δπζθνηιηόηεηα, λα θαηαλαιώλνπλ 

ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο. Πώο πηζηεύεηε όηη νη θπηηθέο ίλεο ζπκβάινπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο;                                                                     (ΜΟΝ.2.5) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

(δ) Πνηέο είλαη νη θύξηεο πεγέο θπηηθώλ ηλώλ ζηε δηαηξνθή καο; (λα αλαθέξεηε ηξία 

παξαδείγκαηα ηξνθώλ).                                                                                     (ΜΟΝ.0.75) 

i. ...................................................... 

ii. ...................................................... 

iii. ...................................................... 

 

Δξώηεζε 7 

Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα, πνπ παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη 

λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο Α κέρξη Ε, πνπ αθνξνύλ ηα ζπζηαηηθά ην αίκαηνο.    

                                                                                                                                (ΜΟΝ.1) 

        

                                                                   
    

 

 

 

(β) Αλ έλαο άλζξσπνο έρεη νκάδα αίκαηνο Α+, απν πνηέο νκάδεο κπνξεί λα δερηεί 

αίκα;                                                                                                                 (ΜΟΝ.0.75) 

........................................................................................................................................ 

(γ) Πνηά νκάδα αίκαηνο, θαηά ηελ άπνςε ζαο, είλαη ε πην «ηπρεξή»; Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                           (ΜΟΝ.0.75) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

A. …………………………… 

B. …………………………… 

Γ.  …………………………… 

     Γ.  ..…………………………. 
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(δ) Με πνηό ηξόπν δξά ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκά; 

                                                                                                                              (ΜΟΝ.1) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

(ε) ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν (2) είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ. 

 

 

                                       
      

 

i. Να ηα νλνκάζεηε.                                                                             (ΜΟΝ.0.5) 

Α. ………………………………    Β. ………………………… 

ii. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηά.                  (ΜΟΝ.1) 

 

 

          ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΑΓΓΔΙΟ Α          ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΑΓΓΔΙΟ Β 

1. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

2. 

3. 

 

 

3. 

4. 

 

 

4. 

 

 (ζη) Να αλαθέξεηε δύν (2) νξγαληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελά κε ην 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα.                                                                                          (ΜΟΝ.1) 

i. …………………………………………….. 

ii. …………………………………………….. 

 

 



 8 

   ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκαησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 
                    

Δξώηεζε 8 

Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηε δνκή ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο. 

(α) Να νλνκάζεηε ηηο αξηζκεκέλεο δνκέο 1κέρξη 11.                                   (ΜΟΝ. 2.75)                                                                  

   

 
 

(β) Πνηόο ρώξνο ηεο θαξδίαο έρεη πην ρνληξό κπηθό ηνίρσκα θαη γηαηί;     (ΜΟΝ. 0.5) 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

(γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ θάλνπλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

                                                                                                                         (ΜΟΝ. 2) 

i. Σν κέξνο πνπ δέρεηαη αίκα απν ηνπο πλεύκνλεο είλαη ...................................... 

ii. Σν κέξνο πνπ δέρεηαη αίκα απν ηελ αξηζηεξή θνηιία ........................................ 

iii. Σν κέξνο πνπ σζεί ην αίκα ζηελ ανξηή ............................................................ 

iv. Σν κέξνο πνπ δέρεηαη αίκα απν όιν ην ζώκα, εθηόο απν ηνπο πλεύκνλεο είλαη 

................................................ 

 (δ) Γηαηί όηαλ ηξέρνπκε ε θαξδία καο ρηππά γξεγνξόηεξα;                      (ΜΟΝ.0.75) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 (ε)  ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ 

αίκαηνο παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. 

 

                                   
 

1. ……………………………..... 

2. …………………………….... 

3. ………………………………. 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 

7. ……………………………… 

8. ……………………………… 

9. ……………………………… 

10.  …........................................ 

11.  ……………………………… 
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 Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 
                                                                                                                                  (κνλ.0.5)    
…………………………………………………………………………………………………………. 
 Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ ζπληήλνπλ ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα 

παζνινγηθή θαηάζηαζε.                                                                                          (κνλ.1) 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.    
                                                                                                                                  (κνλ.1.5)   

i. …………………………………………………… 
ii. …………………………………………………… 

iii. …………………………………………………… 
 

 Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο ζεξαπείαο ηεο πην παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.    (κνλ.0.5)   
i. ....................................................................... 

ii. ....................................................................... 
 
(ζη)  Μία ζηαγόλα αίκα κόιηο παξέιαβε νμπγόλν απν ηνπο πλεύκνλεο θαη ζέιεη λα ην 

κεηαθέξεη ζηα θύηηαξα ησλ νξγάλσλ ηνπ ζώκαηνο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Υάζεθε όκσο 

θαη δέλ μέξεη πνηό δξόκν λα αθνινπζήζεη. Μπνξείηαη λα ηε βνεζήζεηε λα θάλεη ζσζηά ηε 

δνπιεηά ηεο;                                                                                                                 (κνλ.2.5)    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΓΗΓΑΚΟΤΑ                          Ζ ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ                          Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

 

Βαξλάβα Έιελα                          Φηιίππνπ ηέιια Β.Γ                        Γηαθνπκή Άλλα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΛΔΜΔΟ 

ΥΟΛΙΚΖ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 

 

 

       

      ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

ΒΑΘ.: ………………….……../40 

 

ΟΛΟΓΡ.: …………………………. 

 

ΤΠΟΓΡ.: …………………………. 

 

ΣΑΞΖ:                            Γ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ:  10/06/2016 

 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΖ – ΥΖΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ώξεο  (120 ιεπηά) 

 

   

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………….. 

 

 

ΣΜΖΜΑ: ………………   ΑΡ.: …... 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  9 ζειίδεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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             Μέξνο  Α΄:   Απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε  Δ ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα. Κάζε  

                                  νξζή  θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν θαη κηζή ( 2,5)  κνλάδεο. 

 

 

Δξώηεκα 1 

Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε  όξν ηεο ζηήιεο Α κε έλα από ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β       (5 x 0,5 = 2,5 μ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξώηεκα 2 

Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                                                               

 

 

(β) Πνηα βαζηθή ιεηηνπξγία επηηειείηαη ζην πην πάλσ νξγαλίδην;                                     (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                  

      Αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή 

(γ) Πνηα είλαη ηα πξντόληα ηεο πην πάλσ ιεηηνπξγίαο;                                                         (3 x 0,5 = 1,5 μ)                                                  

     Δλέξγεηα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό 

       

 

 

 

 

ηήιε Α ηήιε Β Α         Β 

α. Πέςε 1. Η απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ  
α- 5 

β. Βηηακίλεο 2. Δίλαη ε θπξηόηεξεο δνκηθέο νπζίεο ηνπ νξγαληζκνύ καο  
β- 3 

γ. Υδαηάλζξαθεο 3. Σηελ νκάδα ησλ νπζηώλ απηώλ αλήθνπλ ε C θαη ε D   
γ- 4 

δ. Αθόδεπζε 4. Δίλαη νη θπξηόηεξεο ελεξγεηαθέο νπζίεο ηνπ  
    νξγαληζκνύ καο  

 
δ- 1 

ε. Απνξξόθεζε 5. Η δηάζπαζε ησλ νπζηώλ ζε κηθξόηεξεο νπζίεο  
ε- 6 

 6. Η κεηαθνξά ησλ απιώλ νπζηώλ από ην έληεξν ζην  
    αίκα 

 

 7. Η παξαγσγή γαζηξηθνύ πγξνύ ζην ζηνκάρη  

(α) Πνην είλαη ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ  
      απεηθνλίδεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα; 
                                                       (1 x 0,5 = 0,5 μ)  
                                                 
κηηνρόλδξην 
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Δξώηεκα 3 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν κία κόλν ζσζηή 

απάληεζε.                                                                                                                            (5 x 0,5 = 2,5 μ) 

 
(α) Πνπ γίλεηε ε πέςε ησλ ιηπώλ; 
      Ι. ζην ζηόκα 
      ΙΙ. ζην ιεπηό έληεξν 
      ΙΙΙ. ζην ζηνκάρη 
      IV. νξζά είλαη ην Ι θαη ΙΙ 
      V. νξζά είλαη ην ΙΙ θαη ΙΙΙ 
 
(β) Πνηα έλδπκα ζπκβάιινπλ ζηελ δηάζπαζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ; 
      Ι. παγθξεαηηθή ιηπάζε 
      ΙΙ. ζξπςίλε 
      ΙΙΙ. ρνιή 
      IV. νξζά είλαη ην Ι θαη ΙΙ 
       V. νξζά είλαη ην Ι θαη ΙΙΙ  
 
(γ) H κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία πεξηγξάθεηαη ζσζηά σο εμήο: 
     Ι.  Γεμηά θνηιία-πλεπκνληθέο θιέβεο-ηξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ-πλεπκνληθή αξηεξία-αξηζηεξόο  
     θόιπνο. 
     ΙΙ. Γεμηά θνηιία-πλεπκνληθή αξηεξία-ηξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ-πλεπκνληθέο θιέβεο-   
    αξηζηεξόο θόιπνο. 
     ΙΙΙ. Αξηζηεξή θνηιία-πλεπκνληθέο θιέβεο-ηξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ-πλεπκνληθή αξηεξία-δεμηόο  
     θόιπνο. 
     IV. Γεμηά θνηιία-πλεπκνληθή αξηεξία-ηξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ-πλεπκνληθέο θιέβεο-δεμηόο  
     θόιπνο. 
     V. Αξηζηεξή θνηιία-ανξηή-αξηεξίεο-ηξηρνεηδή αγγεία ηζηώλ-θιέβεο-άλσ θαη θάησ θνίιε θιέβα-δεμηόο   
     θόιπνο. 
 
(δ) Έλα από ηα ηειηθά πξντόληα πέςεο ησλ ιηπώλ είλαη: 
      Ι. λνπθιενηίδην 
      ΙΙ. ακηλνμύ 
      ΙΙΙ. κνλνζαθραξίηεο 
      ΙV. γιπθεξόιε 
      V. θαλέλα από ηα πην πάλσ 
 
(ε) Με πνην αληηδξαζηήξην αληρλεύνπκε ιίπε ζην εξγαζηήξην; 
     Ι. Benedict 
     ΙΙ. θαπζηηθό λάηξην θαη αηζαλόιε 
     ΙΙΙ. ππεξκαγγαληθό θάιην 
     IV. αηζαλόιε θαη λεξό  
      V. αηζαλόιε θαη ζεηηθό ραιθό 
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 Δξώηεκα 4 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ ρεκηθή πέςε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 

θελά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-10.                                                                   (10 x 0,25 = 2,5 μ) 

ΠΔΠΣΙΚΟ ΔΝΕΤΜΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΝΕΤΜΟΤ 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ ΠΟΤ 

ΓΙΑΠΑΣΑΙ 

ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ 

 

1. πεςίλε 

 

 

2. ζηνκάρη 

 

Πξσηεΐλε 

 

3. ακηλνμέα 

 

4. παγθξεαηηθή 

ακπιάζε 

 

 

Πάγθξεαο 

 

Άκπιν 

 

5. γιπθόδε 

 

Θξπςίλε 

 

 

6. Πάγθξεαο 

 

7. Πξσηεΐλε 

 

8. ακηλνμέα 

 

9. Ννπθιεάζε 

 

 

Πάγθξεαο 

 

10. Ννπθιεηληθά νμέα 

 

Ννπθιενηίδηα 

 

                                  

Μέξνο  Β΄: Απνηειείηαη από ηξία (3) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα  εξσηήκαηα. Κάζε νξζή  

                   θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

 

Δξώηεκα 5 

(α) Ι. Να αλαθέξεηε πνηα δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη ζην πην θάησ ζρήκα:                          (1 x 0,5 = 0,5 μ)    

      θαγνθπηηάξσζε 

 

     ΙΙ. Πνηα γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα;                                (1 x 0,5 = 0,5 μ)    

     Γεύηεξε γξακκή άκπλαο 

     

     ΙΙΙ. Να θπθιώζεηε απηό/α πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία:                                         ( 1 μ)    

     

    η. ε δηαδηθαζία απηή ζπκβαίλεη πάληα ζην ζπθώηη  

    ηη. ηα θύηηαξα πεξηθπθιώλνπλ θαη δηαζπνύλ ην κηθξόβην 

    iηη. θαηά ηελ δηδηθαζία απηή ηα θύηηαξα αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ 

    ηv. ε δηάζπαζε ησλ κηθξνβίσλ ζην εζσηεξηθό ησλ θπηηάξσλ νλνκάδεηαη ελδνθπηηαξηθή πέςε 

    v. θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή δελ παξάγνληαη αληηζώκαηα 

    vi. ηα κηθξόβηα πνπ θαηαζηξέθνληαη είλαη πάληα ηνί 

    vii. ηα θύηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα 
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 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                           (6 χ 0,5 = 3 μ)    

      I. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο παζνγόλνπ νξγαληζκνύ ζε έλα άιιν νξγαληζκό  

      νλνκάδεηαη ινίκσμε 

     ΙΙ. Τν AIDS είλαη κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από έλα κηθξννξγαληζκό πνπ αλήθεη ζηελ    

     θαηεγνξία ησλ ηώλ 

     ΙΙΙ. Ο νξγαληζκόο ζηνλ νπνίν εηζβάινπλ θαη αλαπηύζζνληαη κηθξόβηα νλνκάδεηαη μεληζηήο 

     IV. Οη νπζίεο πνπ παξάγνπλ δηάθνξα κηθξόβηα θαη είλαη βιαβεξέο γηα άιινπο νξγαληζκνύο            

     νλνκάδνληαη ηνμίλεο 

     V. Τα αληηζώκαηα δεκηνπξγνύληαη γηα θάζε μερσξηζηό αληηγόλν,  

      ην νπνίν είλαη κηα πξσηεΐλε  ζηελ επηθάλεηα ησλ κηθξνβίσλ 

 

 

(γ) Γηαηί είλαη απαξαίηεην λα πιέλνπκε πάληα ηα ρέξηα καο κε λεξό θαη ζαπνύλη, θαη όρη κόλν λεξό; 

                                                                                                                                                   (1 x 1 = 1 μ)    

Γηαηί κόλν κε ην ζαπνύλη απνκαθξύλεηαη ην ζκήγκα, ε ιηπαξή νπζία ζην δέξκα καο, πάλσ ζηελ 

νπνία εγθισβίδνληαη ηα κηθξόβηα.  

 

 

Δξώηεκα 6 

Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηελ ηνκή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Αθνύ ηελ κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο 

αθόινπζεο εξσηήζεηο.  

 
(α) Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ αγγείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ θαη λα δώζεηε έλα  

      (1) ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ απάληεζε ζαο.                                                             (6 x 0,5 = 3 μ)    

     Αγγείν Α: θιέβα 

     Αηηηνιόγεζε: έρεη ιεπηά ηνηρώκαηα θαη κεγάιε δηάκεηξν 

 

     Αγγείν Β: αξηεξία 

     Αηηηνιόγεζε: έρεη ρνληξά ηνηρώκαηα θαη κηθξή δηάκεηξν 
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   Αγγείν Γ: ηξηρνεηδή αγγεία 

   Αηηηνιόγεζε: πνιύ ιεπηά αγγεία πνπ ζπλδένπλ αξηεξίεο κε θιέβεο 

 

(β) Να γξάςεηε πνηα αέξηα ζπκβνιίδνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 ζην πην πάλσ ζρήκα.           (2 x 0,25 = 0,5 μ)    

 

Αέξην 1: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα                              Αέξην 2: νμπγόλν 

 

(γ) Τν πην πάλσ ζρήκα απεηθνλίδεη κέξνο πνηαο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ;                       (1 x 0,5 = 0,5 μ)    

Μέξνο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο                                                                    (4 x 0,5 = 2 μ)                    

I. Τα πεξηζζόηεξα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο είλαη εξπζξά αηκνζθαίξηα 

II. Τα κεγαιύηεξα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο είλαη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα 

III. Τα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ είλαη απύξελα είλαη εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη 

  αηκνπεηάιηα. 

 

Δξώηεκα 7 

Η Αγγέια έθαλε ζην πην θάησ πείξακα ζην εξγαζηήξην Βηνινγίαο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Πήξε 3 ml ρπκό πνξηνθαιηνύ θαη ηα έβαιε ζε έλα γπάιηλν δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Μεηά πήξε 3 ml 

θξέζθν γάια θαη ηα έβαιε κέζα ζε έλα όκνην γπάιηλν δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Σηε ζπλέρεηα έβαιε θαη 

ζηνπο δύν δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο από 4-5 ζηαγόλεο ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ (KMnO4) θαη αλάδεπζε 

ην πεξηερόκελν ηνπο. Σην ηέινο παξαηήξεζε ηηο ρξσκαηηθέο αιιαγέο ζηνπο δύν δνθηκαζηηθνύο 

ζσιήλεο.  

 

(α) Να γξάςεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηξεηο (3) παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ε Αγγέια 

θξάηεζε ζηαζεξνύο, έλα (1) παξάγνληα πνπ άιιαμε θαη έλα (1) παξάγνληα πνπ κέηξεζε.  

                                                                                                                                       (5 x 0,5 = 2,5 μ)                    

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο πνπ ε Αγγέια θξάηεζε 

ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο πνπ ε 

Αγγέια άιιαμε 

Παξάγνληαο πνπ ε 

Αγγέια κέηξεζε 

1.   

Πνζόηεηα πιηθώλ 

 

 

Δίδνο πιηθνύ 

 

 

Υξσκαηηθή αιιαγή 

ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

2.  

Πνζόηεηα αληηδξαζηεξίνπ 

3.  

πλζήθεο (ζεξκνθξαζία) 

 

(β) Η Αγγέια γηα ην πην πάλσ πείξακα ρξεζηκνπνίεζε σο ζεηηθό κάξηπξα 3 ml δηαιύκαηνο βηηακίλεο C 

θαη σο αξλεηηθό κάξηπξα 3 ml δηαιύκαηνο αιαηηνύ. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, λα απαληήζεηε 

ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

Ι. Τη εμππεξεηεί ε ρξήζε αξλεηηθνύ θαη ζεηηθνύ κάξηπξα ζε έλα πείξακα;                               (2 x 0,5 = 1 μ)                    

Υξεζηκνπνηώ αξλεηηθό θαη ζεηηθό κάξηπξα γηα λα ειέγμσ όηη ηα αληηδξαζηήξηα κνπ δνπιεύνπλ 

ζσζηά θαη επηβεβαηώλσ ηελ εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κνπ.  
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ΙΙ. Με βάζε ηνπο κάξηπξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Αγγέια γηα ην πείξακα ηεο, πνηα ζξεπηηθή νπζία ησλ 

ηξνθώλ πηζηεύεηε όηη πξνζπάζεζε λα αληρλεύζεη; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  (2 x 0,5 = 1 μ)                    

Πξνζπάζεζε λα αληρλεύζεη βηηακίλε C αθνύ ν ζεηηθόο κάξηπξαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ 

βηηακίλε C θαη ην αληηδξαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνίεζε (ππεξκαγγαληθό θάιην) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα αλίρλεπζε βηηακίλεο C. 

 

ΙΙΙ. Να ππνγξακκίζεηε πνην/α από ηα πην θάησ κπνξεί λα ηζρύνπλ γηα ην πην πάλσ πείξακα:       (1,5 μ)                    

 

η. ν ρπκόο πνξηνθαιηνύ πεξηείρε ηελ ζξεπηηθή νπζία πνπ ήζειε λα αληρλεύζεη ε Αγγέια. 

ηη. ην ηειηθό ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ην θξέζθν γάια ήηαλ 

ζθνύξν κσβ. 

ηηη. ην ηειηθό ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ηνλ ρπκό πνξηνθαιηνύ ήηαλ 

γαιάδην. 

iv. ην αξρηθό ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ, πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε ηηο ηξνθέο,  ήηαλ ζθνύξν κσβ. 

v. ηόζν ν ρπκόο πνξηνθαιηνύ, όζν θαη ην θξέζθν γάια πεξηείραλ ηελ νπζία πνπ ήζειε λα αληρλεύζεη ε 

Αγγέια.  

 

Μέξνο Γ΄ : Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.   

 

Δξώηεκα 8 

 (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 έσο 6 ζην πην θάησ ζρήκα πνπ αθνξά ην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα.                                              

                                                                                                                                                (6 x 0,5 = 3 μ)                                                                           

 
 

(β) Ι. Πνηεο δύν (2) θαηαζθεπέο ππάξρνπλ ζην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό (3) ζην πην πάλσ ζρήκα; 

                                                                                                                                            (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                                                                                          

 Φσλεηηθέο ρνξδέο 

 επηγισηηίδα 

     ΙΙ. Πνηα ε ιεηηνπξγία ησλ δύν πην πάλσ θαηαζθεπώλ;                                                      (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                          

 πάιινληαη κε ηελ εθπλνή θαη παξάγνπλ ήρν 

 θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε γηα λα κελ νδεγεζεί ηξνθή/πγξά 

ζηνπο πλεύκνλεο 

 

1. Ρινική κοιλότητα 

                     

2. φάρσγγας 

 

3. λάρσγγας 

 

4. τρατεία 

 

5. πνεύμονες 

 

6. διάφραγμα 
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(γ) Πνηα είλαη ε αηηία δηαθίλεζεο ησλ αεξίσλ νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα θαη έμσ από     
     ηηο θπςειίδεο;                                                                                                                        (1 x 1 = 1 μ)                                                                                                                                          
Ζ δηαπίδπζε, θαηά ηελ νπνία ηα αέξηα κεηαθηλνύληαη από πεξηνρέο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ζε 
πεξηνρέο κηθξήο ζπγθέληξσζεο. 
 
(δ) Πνην ραξαθηεξηζηηθό ηεο δνκήο ησλ θπςειίδσλ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή απηώλ ησλ αεξίσλ; 
                                                                                                                                              (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                          
Σν πνιύ ιεπηό ηνπο ηνίρσκα 
 
(ε) Με πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο κεηαθέξεηαη ην νμπγόλν ζηα θύηηαξα;                            (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                         
κε ηελ αηκνζθαηξίλε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. 
 

(ζη) Να αλαθέξεηε ηηο θηλήζεηο ηνπ νξγάλνπ (6) ζην πην πάλσ ζρήκα θαηά ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή. 
                                                                                                                                            (2 x 0,25 = 0,5 μ)                                                                           
 Δηζπλνή Δθπλνή 

 
 

Κηλήζεηο νξγάλνπ 6 

 
θαηεβαίλεη 

 
αλεβαίλεη 

 
 
 

 

 (δ) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξηληθήο θνηιόηεηαο βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα αέξα πνπ  

     εηζπλένπκε; Πώο επηηπγράλεηαη απηό;                                                                             (3 x 0,5 = 1,5 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Σξίρεο: θηιηξάξνπλ ηνλ αέξα 

Βιέλλα: θηιηξάξεη θαη πγξαίλεη ηνλ αέξα 

Σξηρνεηδή αγγεία: ζεξκαίλνπλ ηνλ αέξα  

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                          (4 x 0,25 = 1 μ) 

     Ι.  ε νπζία ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ θαη  ε νπνία πξνθαιεί εζηζκό είλαη 

     ληθνηίλε 

    ΙΙ. ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο θαη ζπλδεηηθό ηζηό έηζη ώζηε  λα      

    λα παξακέλεη πάληα αλνηθηή 

    ΙΙΙ. κία αζζέλεηα ησλ πλεπκόλσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε θαπληζηέο είλαη εκθύζεκα 

    IV. κηα ηνμηθή νπζία ε νπνία παξάγεηαη θαηά ηελ αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή είλαη 

    γαιαθηηθό νμύ 

 

(ε) Ο θ. Αληώλεο είλαη 70 εηώλ θαη κνιύλζεθε κε ην βαθηήξην Streptococcus pneumoniae. Καηά ηελ 

εθδήισζε ηεο λόζνπ αλαπηύζζεηαη θιεγκνλή θαη ζπζζσξεύεηαη πγξό ζηνπο πλεύκνλεο πξνθαιώληαο 

ζπκπηώκαηα όπσο βήρα, πόλν ζηνλ ζώξαθα, δύζπλνηα, ππξεηό.  

 

Ι. Πηζηεύεηε όηη ν γηαηξόο ηνπ, ηνπ ρνξήγεζε αληηβίσζε γηα ζεξαπεία ηεο πην πάλσ λόζνπ ή όρη; 

Γηθαηνινγείζηε ηελ απόθαζε ζαο.                                                                                         (2 x 0,5 = 1 μ) 

Ναη, ηνπ ρνξήγεζε αηληβίσζε γηαηί έρεη κνιπλζεί κε βαθηήξην θαη κέξνο ηεο ζεξαπείαο είλαη θαη ε 

ρνξήγεζε αληηβίσζεο.  
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ΙΙ. Καηά ηελ κόιπλζε ηνπ θ. Αληώλε κε ην πην πάλσ βαθηήξην, ελεξγνπνηήζεθε ε πξώηε γξακκή άκπλαο 

ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ. Να δώζεηε ηνπιάρηζην έλα παξάδεηγκα.                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

Μέξνο ηεο πξώηεο γξακκήο άκπλαο ην νξγαληζκνύ πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεθε είλαη ηα 

ηξηρίδηα ζηελ κύηε γηα λα εγθισβηζηεί ην βαθηήξην ή αθόκε θαη ε βιέλλα ζηελ κύηε.  

 

 

 

ΙΙΙ. Ο γηαηξόο ηνπ ζύζηεζε λα εκβνιηαζηεί κε ην εκβόιην ηνπ πλεπκνληόθνθθνπ αθνύ ειηθησκέλα άηνκα 

είλαη πην επάισηα ζε πξνζβνιή θαη εθδήισζε ηεο λόζνπ. Τη αθξηβώο είλαη ην εκβόιην; Δίλαη κέζν 

πξόιεςεο ή ζεξαπείαο; Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                 (2 x 0,5 = 1 μ) 

Σν εκβόιην είλαη κέζν πξόιεςεο αθνύ κε ην εκβόιην ρνξεγνύκε ζηνλ νξγαληζκό λεθξά, κε 

ελεξγά κηθξόβηα ή κέξε ηνπο, ώζηε ν νξγαληζκόο λα θηηάμεη αληηζώκαηα θαηά ησλ αληηγόλσλ 

ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα ην αληηκεησπίζεη άκεζα ζε κειινληηθή κόιπλζε από ην ίδην κηθξόβην.  
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ΡΟΣΟΧΘ 

 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε μόνο με μπλε  πζνα. 

Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του εξεταςτικοφ δοκιμίου. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ (Tipp-Ex). 

 Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 11 ςελίδεσ. 
 
 
 
 
 
 

Κ Α Λ Θ   Ε Ρ Ι Τ Υ Χ Ι Α 
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ΜΕΟΣ  Α:   Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. 

                              
   
 
 Ερϊτθςθ 1 
 

(Α) Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  βάηοντασ ςε κφκλο το γράμμα Α,Β,Γ  ι     

Δ  που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ . 

(α)         Οι  οργανιςμοί μιασ περιοχισ που ανικουν ςτο ίδιο είδοσ αποτελοφν :            

               Α. ζνα βιότοπο 

               Β. ζναν πλθκυςμό 

Γ. μια βιοκοινότθτα         

               Δ.         ζνα οικοςφςτθμα 

(β)         Σα  εξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα μπορεί να οφείλονται ςε: 

Α.         ιοφσ και βακτιρια  

Β.        μφκθτεσ ι πρωτόηωα 

Γ.         ςε βακτιρια και πρωτόηωα 

Δ.        ιοφσ, βακτιρια, μφκθτεσ ι πρωτόηωα   

(γ)          Οργανιςμοί που δεν αποτελοφν  αποικοδομθτζσ  ςε ζνα οικοςφςτθμα είναι: 

Α.        βακτιρια  και πρωτόηωα 

Β.        ςκακάρια και μανιτάρια 

Γ.         μφκθτεσ  και  μυρμιγκια 

Δ.        κανζνα από τα πιο πάνω  

(δ)         Ζνασ ενιλικασ άνκρωποσ ζχει ςυνολικό αρικμό 32 μόνιμων δοντιϊν  που αντιςτοιχοφν ςε : 

Α.        8 τομείσ -  4 κυνόδοντεσ  - 12 προγόμφιουσ  -  8  γομφίουσ 

Β.       4 τομείσ -  8 κυνόδοντεσ - 8 προγόμφιουσ   -  12 γομφίουσ 

Γ.        8 τομείσ -  4 κυνόδοντεσ - 8 προγόμφιουσ   - 12 γομφίουσ  

Δ.       4 τομείσ -  4 κυνόδοντεσ - 12 προγόμφιουσ - 12 γομφίουσ                   (4 Χ 0.25 μ = 1. μ)   μ: … 

 

 (Β) τον πιο κάτω πίνακα να αντιςτοιχίςετε κακεμιά από τισ κρεπτικζσ ουςίεσ με τθ λειτουργία τθσ. 
 

Θρεπτικζσ ουςίεσ Λειτουργίεσ Θρεπτικϊν ουςιϊν Αντιςτοίχιςθ 

1. Νερό α. Κακορίηουν και ελζγχουν τθν παραγωγι των πρωτεϊνϊν 1.  …….. 

2. Άλατα β. Βαςικά δομικά υλικά των δοντιϊν και των οςτϊν 2.  …….. 

3. Βιταμίνεσ γ. Μεταφορά ουςιϊν ςτουσ οργανιςμοφσ. 3.  …….. 

4. Πρωτεΐνεσ δ. Απαραίτθτεσ για τθν καλι λειτουργία του οργανιςμοφ. 4.  …….. 

5. Λιπαρζσ ουςίεσ ε. Εξυπθρετοφν δομικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ. 5.  …….. 

6. Νουκλεϊνικά οξζα ςτ. Καφςιμα πρϊτθσ επιλογισ. 6.  …….. 

 η. Αποταμιευτικζσ ενεργειακζσ ουςίεσ ςτα ηϊα.  

(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: … 

Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζη (2.5) μονάδες. 

Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 
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 Ερϊτθςθ 2 

  

(Α)  Να ςυμπλθρϊςετε ςωςτά τισ πιο κάτω προτάςεισ:         

(α) Η είςοδοσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε ζναν άλλο οργανιςμό ονομάηεται .............................. 

(β) Η εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε ζναν άλλο οργανιςμό 

 ονομάηεται ....................................            

(γ) Οι αςκζνειεσ που προκαλοφν οι πακογόνοι μικροοργανιςμοί  ονομάηονται ......................    .................. 

(δ) Η ικανότθτα του  ανκρϊπινου οργανιςμοφ να  διατθρεί ςτακερι τθν εςωτερικι του κατάςταςθ 

ονομάηεται .....................................                                                                                     (4 Χ 0.25 μ = 1.μ)   μ: … 

(Β) (α) Να γράψετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να μεταδοκεί ο ιόσ του AIDS.  

1.  ...…...………….....…….........…………………….........   2. ...................................................................... 

(β) Πότε ζνασ άνκρωποσ λζγεται φορζασ και πότε  αςκενισ του AIDS ; 

Φορζασ: ..................................................................................................................................................... 

Αςκενισ: ......................................................................................................................................... 

(γ) Δφο(2) τρόποι προφφλαξθσ από τον ιό του AIDS είναι:1:.................................................................. 

 2: .........................................................................................                                         (6 Χ 0.25 μ = 1. 5μ)   μ: … 

 

 Ερϊτθςθ 3 

 

Α. το διπλανό ςχιμα φαίνεται ζνα  ηωϊκό  κφτταρο.           

(α) Να ονομάςετε: 

1. Το οργανίδιο Α : .....................................................                                                                                                                

2. Τθ λειτουργία του οργανιδίου Α: .............................................................                                                                                                       

                      ( 2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ...                                                                                                                                       

(β) Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα που  περιγράφει τθ λειτουργία  του οργανιδίου Α.  

 

....................... + ......................    ............ ......... + ................................. +      Ενζργεια   

                                                                                                     (4 Χ 0.25 μ = 1. μ)   μ: ... 

 

 

(Β) το διπλανό ςχιμα φαίνεται ζνα φυτικό κφτταρο. 

(α)i. Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ  1 και 2.  

1: ................................................................................   

2: ................................................................................                                                                                  33                                                                                                                                                                         

                                                                ( 2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ...                                                                                                                                       

ii. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των ενδείξεων 3 και 4; 

3: ............................................................................................................................. ............................. 

4: ........................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                       ( 2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ...                                                                                                                                       

Α 

4 

2  

1  
0.2

3 
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Ερϊτθςθ 4 

 

(α) i.Ονομάςτε τα ςυςτατικά του αίματοσ  Α και Β  που φαίνονται ςτο  ςχιμα. 

Α: .................................................    Β: ................................................... 

ii. Ποια λειτουργία εξυπθρετεί το  ςυςτατικό Α;  

 ................................................................................................................ 

iii. Από τι αποτελείται κυρίωσ το ςυςτατικό Β; 

………………………………………………………………………............……………………....    

iv. Ποφ παράγονται τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ; 

....................................................................................................         (5Χ 0.25 μ = 1.25 μ)   μ: … 

 

(β) Ο κφριοσ τθσ εικόνασ  είναι αιμοδότθσ  και ανικει ςτθν ομάδα αίματοσ Β  ζηουσ αρνθτικό. Να 

απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν και αφοροφν ςτο αίμα του.   

i. Ποιο αντιγόνο κακορίηει τθν ομάδα αίματόσ του ; 

........................................................................................................................... 

ii. Γιατί   χαρακτθρίηεται Ρζηουσ αρνθτικό; 

.......................................................................................................................... 

iii. ε ποιεσ ομάδεσ αίματοσ μπορεί να δϊςει αίμα ;  

.......................................................................................................................... 

iv.Από ποια ομάδα αίματοσ (εκτόσ από τθ δικι του) μπορεί να δεχκεί αίμα;  

...........................................................................................................................         (5Χ 0.25 μ = 1.25 μ)   μ: … 

 

  ΜΕΟΣ Β:  Αποτελείται από τρεισ (3)  ερωτιςεισ. 

                      Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

                      Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ . 
  
Ερϊτθςθ 5  
 
τα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Βιολογίασ, οι μακθτζσ  ενόσ τμιματοσ τθσ Γϋ τάξθσ  χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ 
και ζκαναν πειράματα για ανιχνεφςεισ διαφόρων ουςιϊν. 

(Α) Οι μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ ζβαλαν  ςτο δοχείο Α δείγμα από ζνα                                             KMnO4 

 ρόφθμα και μετά ζριξαν 5ml  διαλφματοσ υπερμαγγανικοφ καλίου 

( KMnO4 ). Σο δείγμα ροφιματοσ  ςτο δοχείο Α ζδωςε αρνθτικό αποτζλεςμα. 

(α) Ποια κρεπτικι ουςία ανιχνεφεται με το υπερμαγγανικό κάλιο;                                        Α 

.............................................................................................................................. 

(β)  Με ποια παρατιρθςθ  ζγινε αντιλθπτό (από τουσ μακθτζσ) το αρνθτικό αποτζλεςμα ; 

..............................................................................................................................         (2Χ 0.5 μ = 1.μ)   μ: … 

Β 

Α 
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 (Β) Οι μακθτζσ τθσ δεφτερθσ ομάδασ ζβαλαν μερικοφσ κφβουσ    

ηάχαρθσ ςε ζνα τριβλίο petri και με ζνα ςταγονόμετρο              

ζριξαν πάνω ςτθ ηάχαρθ 10ml του υγροφ αντιδραςτθρίου Χ.                                                                             

 

Οι μακθτζσ παρατιρθςαν ότι θ ηάχαρθ ζγινε μαφρθ.  

 (α) Ποιο χθμικό ςτοιχείο περιζχει θ ηάχαρθ με βάςθ τθν                 

 παρατιρθςθ των μακθτϊν ςτο πιο πάνω πείραμα;                                                         
.........................................................................................                         Ηάχαρθ 

(β) Ποιο είναι το υγρό αντιδραςτιριο Χ και ποια ιδιότθτα ζχει που το κακιςτά χριςιμο ςτο πείραμα; 

Υγρό αντιδραςτιριο Χ: .......................................................... Ιδιότθτα: ......................................................... 

(3Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: … 

(Γ) Οι μακθτζσ τθσ τρίτθσ ομάδασ  πιραν  πζντε (5) δοκιμαςτικοφσ  

ςωλινεσ (Α-Ε) και ζβαλαν  ςτον κακζνα 10 ml από διαφορετικά 

δείγματα τροφισ. Προςζκεςαν, ςε κάκε δοκιμαςτικό ςωλινα  5 ml    

διαλφματοσ  κειϊκοφ  χαλκοφ  και 10 ml υδροξειδίου του νατρίου. 

 

 i) Αν το αποτζλεςμα ςτουσ ςωλινεσ  Α και Δ  ιταν  κετικό , 

 ποια  χρωματικι αλλαγι οδιγθςε ςε αυτό το ςυμπζραςμα; 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ii) Ποια κρεπτικι ουςία ανιχνεφτθκε από τουσ μακθτζσ ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ Α και Δ;  

 ..........................................................................................................................................................................   

iii) Ποια ουςία είναι δυνατό να περιζχει ο ςωλινασ Ε, αν γνωρίηουμε από τθν αρχι ότι είναι ο αρνθτικόσ                     

μάρτυρασ ; .........................................................................................................................................................                             

                                                                                                                                               ( 3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: ...  

 

 (Δ) Η  τζταρτθ ομάδα μακθτϊν  κζλει  να  διαπιςτϊςει αν ζνα δείγμα τροφισ  περιζχει γλυκόηθ και 

λιπαρζσ ουςίεσ . Ποια  αντιδραςτιρια κα χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ, για να  ανιχνεφςουν τισ 

κρεπτικζσ  ουςίεσ αυτζσ και ποιεσ παρατθριςεισ (χρωματικι αλλαγι ι δθμιουργία ιηιματοσ) κα  

επιβεβαιϊςουν τθν  φπαρξι τουσ ςτο δείγμα τροφισ; 

 
           
            

                                                                                                                                       

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                     ( 4 Χ 0.5 μ = 2 μ)  μ: ...   

 

ΘΕΡΤΙΚΘ ΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΡΑΑΤΘΘΣΘ 

 

ΓΛΥΚΟΗΘ 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΡΑΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

 

 

 

Υγρό  

ανηιδραζηήριο Χ 

      Α      Β          Γ        Γ          Δ 
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Ερϊτθςθ 6 

 

 Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα το οποίο παρουςιάηει ζνα χερςαίο τροφικό πλζγμα και να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν.   

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) i.Να ονομάςετε ζναν οργανιςμό που είναι : 

 Καταναλωτισ 2θσ τάξθσ :....................................................  Ραραγωγόσ: ……………..........................................  

Κορυφαίοσ κθρευτισ: .......................................................  Ραμφάγοσ: …...................................................... 

Θιραμα τθσ οχιάσ: ............................................................. Θθρευτισ τθσ ακρίδασ: ......................................                                                                              

 

ii. Από ποφ εξαςφαλίηει τθν ενζργειά τθσ θ: Βελανιδιά; ………………...........   αφρα;……….............................                                                             
 
iii. ε ποιο τροφικό επίπεδο ανικει ο:  Κάκτοσ: ...................................     Αρουραίοσ: ..................................                                                                                                                                                                                

 ( 10 Χ 0.25 μ = 2.5 μ)   μ: ... 

(β) Να γράψετε μια τροφικι αλυςίδα με τζςςερισ (4)οργανιςμοφσ,από το πιο πάνω  τροφικό πλζγμα. 
 

........................................................................................................................  ( 4 Χ 0.25 μ = 1μ)   μ: ... 

(γ) i. Να υπολογίςετε τθν  ενζργεια  ςτο   20   τροφικό  επίπεδο  , αν θ ενζργεια ςτο  30   τροφικό  
επίπεδο  είναι  7000 KJ. .............................................................................                 ( 1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: ...                
                                                                                                                                                                            
 ii. Δφο (2) τρόποι με τουσ οποίουσ θ ενζργεια μειϊνεται από το ζνα τροφικό επίπεδο ςτο άλλο είναι: 
      
 1: ...……………....………………………………………………………………………………................................................................ 
      
 2: ..………………………………………….......………..…………………………………………………………………………………………………… 

( 2 Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: ...                 

Φραγκοζσκιά        Χορηάρι            Βελανιδιά 

Γρσοκολάπηης 

Μσρμήγκι 

Ακρίδα 

Σκίοσρος 

Αροσραίος 

Μάνηιδα Σαύρα 

θίδι 

Αεηός 

Νυφίτςα 

Κάκτοσ 

Οτιά 
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(δ) Να εξθγιςετε ποια είναι θ ςθμαςία  τθσ λειτουργίασ τθσ αποικοδόμθςθσ ςε ζνα οικοςφςτθμα; 
 …........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

( 1 Χ 1 μ = 1.μ)   μ: ...                 
Ερϊτθςθ 7 

 

(Α) Να μελετιςετε  προςεκτικά το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα που αφορά ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα και να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

                                                                                                                        

 

 

                                                                              

 

                                           

 

 

 

 

 

(α) Σι δείχνουν οι αρικμοί  1-4; 

1: ...................................... 2: ......................................... 3: ..................................... 4: .................................. 

                   (4Χ 0.25 μ = 1. μ)   μ: ... 

(β) Σα πιο κάτω ερωτιματα αφοροφν ςτθν κυψελίδα και το τριχοειδζσ αγγείο που τθν περιβάλλει, 
όπωσ αυτι φαίνεται ( ςε μεγζκυνςθ )ςτο πιο πάνω ςχεδιάγραμμα. 
i. Ποιο είναι το αζριο Β; .............................. και ποιο το αζριο Γ; ........................ (2Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ... 
 

ii.Συμπλθρϊςτε: 

Τα κφτταρα Δ αποτελοφν ςυςτατικό του ............................ και ονομάηονται ......................     ................. 

Ζχουν ςχιμα ..........................         ........................... ,είναι κφτταρα που δεν ζχουν ............................ και 

οφείλουν το κόκκινο χρϊμα τουσ ςτθν  ....................................................... .     (5Χ 0.25 μ = 1.25 μ)   μ: ... 

 

iii. Ποιο δομικό χαρακτθριςτικό ζχει το πιο πάνω τριχοειδζσ αγγείο ϊςτε να διευκολφνεται θ 

ανταλλαγι αερίων ; ....................................................................................................................................... 

(1Χ 0.75 μ =0.75 μ)   μ: ... 

(γ)i. Γιατί το όργανο με ζνδειξθ Α αποτελείται από χόνδρινουσ  δακτυλίουσ  ςε ςχιμα μιςοφ κρίκου και 

ςυνδετικό ιςτό; Να αναφερκείτε ςτισ λειτουργίεσ που εξυπθρετεί θ ςυγκεκριμζνθ δομι .  

1: ............................................................................................................................................................... 

  

2: ............................................................................................................................. .................................. 

       (2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ... 

Κυψελίδεσ 

Τριχοειδι αγγεία 

1 

 
   4 

     3 

    Α 

 
  2 

Δ 

    Γ    

    Β 

Κυψελίδα και τριχοειδζσ  αγγείο 
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ii. Ποια είναι θ δράςθ με τθν οποία το όργανο Α (ςτο πιο πάνω αλλά και ςτο διπλανό ςχιμα) ςυμμετζχει 

ςτθν πρϊτθ  γραμμι  άμυνασ ,  του ανκρϊπινου οργανιςμοφ; ................................... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

                                                                                                              (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: ... 

iii. 9. Ο Γιάννθσ  και ο Ρζτροσ επιςκζφκθκαν χκεσ το νοςοκομείο με διαφορετικά ςυμπτϊματα ο κακζνασ. 
Σα αποτελζςματα των εξετάςεων ζδειξαν ότι: Ο Γιάννθσ προςβλικθκε από τον ιό τθσ γρίπθσ και ο Ρζτροσ 
από το βακτιριο του ςτρεπτόκοκκου. Να γράψετε κατά πόςο χορθγικθκε αντιβίωςθ ςτον κάκε αςκενι 
και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ για τον κακζνα.  
............................................................................................................................. ......................................

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (4Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: ... 

ΜΕΟΣ Γ:    Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ των δϊδεκα (12) μονάδων .  

                     Να  τθν απαντιςετε .  

 

Ερϊτθςθ 8  

 

(Α) Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. 

(α) Σι δείχνουν οι αρικμοί 1 - 6 ςτο πιο κάτω ςχιμα τθσ καρδιάσ; 

    1 
                                                                                                   3               1: ........................................................  

 

                                                                                                    4              2: ........................................................ 

    

                                                                                                    5              3: ........................................................ 

   

                                                                                                                    4: ........................................................ 

 2                                                                        

                                                                                                    6              5: .......................................................... 

                                                                                                                                

                                                                                                                    6: .......................................................... 

(6Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: ...    

 

 

(β) Ποιο είναι το μεγαλφτερο αγγείο του ανκρϊπινου οργανιςμοφ και ποιοσ ο ρόλοσ του; 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

(2Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ...    

Α 
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(γ) το διπλανό ςχιμα φαίνεται ζνα είδοσ αιμοφόρου αγγείου του ανκρϊπου. 

i. ε ποιο είδοσ αιμοφόρων αγγείων ανικει το αγγείο Α;  

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  
Σο αγγείο Α είναι  ..................................... , διότι: 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

ii. Σι δείχνουν οι ενδείξεισ Β και Γ; 

Β: .....................................................................................  Γ: ............................................................................. 

iii. Ποια είναι θ χρθςιμότθτα τθσ ζνδειξθσ Β;  

............................................................................................................................. ...................................... 

  (5Χ 0.25 μ = 1.25μ)   μ: ...    

 

(δ) Ο Μιχάλθσ ενϊ εργαηόταν είχε ζνα ατφχθμα.  Μεταφζρκθκε ςτο νοςοκομείο, όπου του παραςχζκθκαν 

οι πρϊτεσ βοικειεσ και του χορθγικθκε κεραπεία  για το επικίνδυνο μικρόβιο του τετάνου ,αφοφ ζκοψε 

το χζρι του ςε ςκουριαςμζνο μζταλλο. 

 

i. τον  Μιχάλθ χορθγικθκε  αντι -τετανικόσ  ορόσ ,γιατί δεν είχε κάνει ποτζ  εμβόλιο για τον τζτανο. 

 Πϊσ κα βοθκιςει το Μιχάλθ αυτι θ κεραπεία; ............................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................... 

ii. Να γράψετε μια (1) διαφορά μεταξφ εμβολίων και αντι-ορϊν. 

............................................................................................................................................................................ 

  

iii. τισ πιο κάτω εικόνεσ, φαίνεται ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ δεφτερθσ γραμμισ άμυνασ ςτον άνκρωπο. 

 Πϊσ ονομάηεται: 

1. Σο κφτταρο Α; .................................................. 

2.  Η όλθ διαδικαςία  που φαίνεται ςτο ςχιμα; 

............................................................................. 

                                                      (4Χ 0.25 μ = 1μ)   μ: ...    

 iv. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν ςτθν τρίτθ γραμμι άμυνασ. 

τθν τρίτθ γραμμι άμυνασ, ειδικά  λ................... αιμοςφαίρια   αναγνωρίηουν το  μικρόβιο  μζςω  

αναγνϊριςθσ  των α.............................. του. Σο ειδικό αυτό αιμοςφαίριο φτιάχνει α......................... 

που κα ταιριάξουν με τα  αντιγόνα  του μικροβίου  και ςυνδζονται μαηί τουσ   (ςαν κλειδαριά με κλειδί). 

Σο μικρόβιο λόγω τθσ ςφνδεςθσ αυτισ κ ................................................Σα αντιςϊματα  παραμζνουν 

ςτθν  κ......................................... του αίματοσ , ζτοιμα να καταςτρζψουν και πάλι  μικρόβια με τα ίδια 

αντιγόνα. 

  (5Χ 0.25 μ = 1.25μ)   μ: ...    
 

 
Γ Α 

         Β 
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(Β) το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα φαίνεται το πεπτικό ςφςτθμα  του ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

(α) Να ονομάςετε τα όργανα 1-4 .  

 

1: ...........................................  3: .......................................... 

2: ...........................................  4: .......................................... 

                                                                               (4Χ 0.25 μ = 1μ) μ: … 

 (β) τον πιο κάτω πίνακα να γράψετε το όνομα του οργάνου που  

είναι υπεφκυνο για τθν αντίςτοιχθ λειτουργία. 

  

 

 

            (5Χ 0.25 μ = 1.25 μ)μ: … 

(γ) Να ςυμπλθρϊςετε ςωςτά τον πιο κάτω πίνακα, ο οποίοσ αναφζρεται ςε πλθροφορίεσ που 
αφοροφν μερικά ζνηυμα που δρουν ςτον γαςτρεντερικό μασ ςωλινα. 

                                                (6Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: ...                                                                                         

 Α/Α     
     

Λειτουργία     
 

 
Πργανο 

 
1 

Ραραγωγι  τθσ χολισ  

 

 

 
2 

Ραραγωγι  του γαςτρικοφ υγροφ 

 

 

 
3 

Απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν 
 

 

 
4 

 Απορρόφθςθ  νεροφ, αλάτων  και 
βιταμινϊν 

 

5 Μεταφζρει το βλωμό ςτον οιςοφάγο 
 

 

      Ζνηυμο Πργανο παραγωγισ ενηφμου Αρχικό Μακρομόριο που              

διαςπά το ζνηυμο 

Τελικά  Μικρομόρια 

 

 

Αμυλάςθ 

 

  

Άμυλο 

 

 

Θρυψίνθ 

 

  

Ρρωτεΐνεσ 

 

 

Νουκλεάςθ 

 

 

Ράγκρεασ 

  

2 

1 

 
 
 
 

4 

3 
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(Γ)  Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν ςτο  δόντι του ςχιματοσ.   

(α)i. Να ονομάςετε τθν πάκθςθ  Α  που φαίνεται ςτο ςχιμα.                                                                            Α 

 ...............................................................................................................        

 ii. Πϊσ προκλικθκε θ πιο πάνω πάκθςθ, αν γνωρίηετε ότι το δόντι 

 ανικει ςε κάποιον  που τρϊει πολλά γλυκά και δεν φροντίηει τα δόντια του; 

............................................................................................................  

............................................................................. (2Χ 0.25 μ = 0.5μ)   μ: ...    
 

 (Δ) Να απαντιςετε τα ακόλουκα ερωτιματα που αφοροφν ςε διάφορα όργανα του ανκρϊπου. 

                                                                                           (α) i.Σί αρτθρία δείχνει θ ζνδειξθ  Α διπλανό ςχιμα; 

                                                                                               Α=……….....................………….....………………….……… 

                                                                                               ii. ε ποια από τισ πορείεσ του αίματοσ ςυμμετζχει 

θ αρτθρία αυτι και ποιο ςκοπό  εξυπθρετεί;  

Ρορεία:..................................................................... 

Σκοπόσ:..................................................................... 

................................................................................. 

iii. Πϊσ ονομάηεται θ πακολογικι κατάςταςθ που φαίνεται ςτο αγγείο Α; ……………………………….................. 

iv.Ζνα πρόβλθμα που μπορεί να προκαλζςει ςτον άνκρωπο θ πιο πάνω πακολογικι κατάςταςθείναι :  

........................................................................................................................................................................... 

v. Ροιο είδοσ φυτικϊν ινϊν και με ποιο τρόπο βοθκά ςτθν πρόλθψθ τθσ πιο πάνω πάκθςθσ; 

....................................................................................................................................(7Χ 0.25 μ = 1.75μ)   μ: ...    

(β) Δίπλα από κάκε εικόνα να γράψετε μιαν αιτία  που προκαλεί τθν αντίςτοιχθ πάκθςθ. 

 

                                                      .......................................                                                ....................................  

                                                      ......................................                                               ...................................  

 

(2Χ 0.25 μ = 0.5μ)   μ: ...    

ΤΕΛΟΣ 
 

Οι Ειςθγιτριεσ:                                                                                                                 Ο Διευκυντισ 
 

………………………………..                                                                                              ………………………………….. 

Μαρία Χρυςοςτόμου                                                                                                   Γιάννθσ ταφρου 
 

……………….……………… 

Λίηα Κονι 
 

………………….…………… 

Ηρϊ Ελευκερίου 

  Α 

    Κίρρωςθ            
του ιπατοσ 

Γαςτρικό 
ζλκοσ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΕΜΕΟΤ                                         ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-16 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                             

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2016                                  ΒΑΘΜΟ: ............ ΟΛΟΓΡ. …………………. 

ΣΑΞΗ: Γ΄                                                              Τπογρ. Καθ.: ............................................... 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕ (Χημεία – Βιολογία)                 

                                       

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ......................................................................ΣΜΗΜΑ: ..........  ΑΡ. ......  

 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 12 σελίδες. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη Α, Β και Γ. 

Σύνολο μονάδων 40/100 

 

 

 

ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2.5) μονάδες.  

  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 1 

(α) Η μικρή Μαρία ετοιμάζει τη διακόσμηση για  το 6ο  πάρτι 

γενεθλίων της! Θα κρεμάσει παντού μπαλόνια! Είναι σίγουρη ότι οι 

φίλοι της θα ενθουσιαστούν! Να βάλετε σε κύκλο μία μόνο 

απάντηση (i, ii, iii ή iv) που περιγράφει καλύτερα τον αέρα που 

περιέχουν τα μπαλόνια της Μαρίας: 

i. έχει την ίδια σύσταση με τον ατμοσφαιρικό αέρα 

ii. έχει την ίδια σύσταση με τον εισπνεόμενο αέρα 

iii. έχει την ίδια σύσταση με τον εκπνεόμενο αέρα  

iv. περιέχει 60% άζωτο 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 
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(β) Πριν φουσκώσει οποιοδήποτε μπαλόνι η Μαρία παίρνει μια βαθιά εισπνοή. Να 

αποφασίσετε ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την εισπνοή της 

Μαρίας είναι σωστές () και ποιες λανθασμένες (Λ). Να σημειώσετε την απάντησή 

σας στον κενό χώρο που δίνεται στα αριστερά κάθε πρότασης.  

Κατά την εισπνοή: 

…….. i.  το διάφραγμα της Μαρίας συσπάται και κατεβαίνει 

…….. ii. ο θώρακας της Μαρίας ανεβαίνει προς τα πάνω και προς τα έξω 

…….. iii. ο όγκος μέσα στο θώρακα της Μαρίας μειώνεται 

…….. iv. το αναπνευστικό σύστημα της Μαρίας συνεργάζεται με το ερειστικό και το 

μυϊκό της σύστημα 

(4 X  0.5μ = 2μ)  μ: ………….. 

 

Ερώτηση 2 

Η Φανή ετοιμάζεται να ζυμώσει. Πλένει καλά τα χέρια με σαπούνι και 

νερό και διαβάζει τη συνταγή: «Για να ενεργοποιήσουμε την ξηρή 

μαγιά, τη βάζουμε σε ένα μπολ που περιέχει μισό ποτήρι χλιαρό νερό 

και προσθέτουμε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Ανακατεύουμε το μείγμα για 
2 λεπτά με ένα σύρμα» . 

(α) Να εξηγήσετε γιατί η Φανή έπλυνε καλά τα χέρια της με νερό και σαπούνι πριν 

αρχίσει να ζυμώνει.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

(β) Έχοντας ως βάση σας τη συνταγή, να εντοπίσετε έναν παράγοντα που απαιτείται 

για την ενεργοποίηση της μαγιάς και κατ΄ επέκταση όλων των μικροοργανισμών.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

(γ) Το ανακάτεμα με σύρμα βεβαιώνει ότι η μαγιά αναπνέει αερόβια ώστε να παράξει 

σε μικρό χρονικό διάστημα τις μεγάλες ποσότητες ενέργειας που απαιτούνται για την 

αναπαραγωγή της. Να συμπληρώσετε την εξίσωση της αερόβιας αναπνοής, 

γράφοντας τις σωστές λέξεις στα άδεια κουτάκια. 

 

Γλυκόζη +           ενέργεια + διοξείδιο του άνθρακα +  

(2 X  0.5μ = 1μ)  μ: ………….. 

(δ) Η μαγιά είναι ένας μονοκύτταρος μύκητας. Να ονομάσετε το οργανίδιο του 

μοναδικού της κυττάρου μέσα στο οποίο γίνεται η αερόβια αναπνοή.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 
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Ερώτηση 3 

(a) Το αίμα των θηλαστικών παρουσιάζεται σαν ένα κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί 

στα αιμοφόρα αγγεία. Τα συστατικά του όμως δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. 

Μπορούμε να διαχωρίσουμε το αίμα στα άμορφα και έμμορφα του συστατικά αν το 

φυγοκεντρήσουμε. Να αντιστοιχίσετε το ρόλο των συστατικών του αίματος στη στήλη 

Α με τις στρώσεις του  φυγοκεντρημένου αίματος στη στήλη Β. 

 

Α           Β 

 

άμυνα του οργανισμού 

μεταφορά γλυκόζης 

μεταφορά οξυγόνου 

          

(3 X  0.5μ = 1.5μ)  μ: ………….. 

 

(β) Tα έμμορφα συστατικά του αίματος μπορούμε να τα δούμε αν μελετήσουμε το 

αίμα κάτω από το μικροσκόπιο. Παρακάτω εικονίζεται μια αραιωμένη σταγόνα 

αίματος ενός υγιούς μαθητή της τρίτης γυμνασίου καθώς εμφανίζεται κάτω από το 

μικροσκόπιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να συμπληρώσετε την εικόνα για να δείξετε πώς θα διέφερε η μικροσκοπική πλάκα 

μιας σταγόνας αίματος ενός ατόμου που υποφέρει από λευχαιμία (ασθένεια κατά την 

οποία ο ερυθρός μυελός των οστών υπερπαράγει -παράγει περισσότερα από όσα 

πρέπει- λευκά αιμοσφαίρια).                                                                                             

(1 X  1μ = 1μ)  μ: ………….. 
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Ερώτηση 4 

(α) Ο Μανώλης ετοιμάζει το πρωινό του σάντουιτς. Αλείφει 

δυο φέτες ψωμί ολικής αλέσεως με λίγο βούτυρο και τοποθετεί 

μέσα μια φέτα light ζαμπόν και δυο φέτες  φρέσκια ντομάτα. 

Να αποφασίσετε ποιο συστατικό του σάντουιτς 

αντιπροσωπεύει το κάθε γράμμα Α μέχρι Δ στον πιο κάτω 

πίνακα έχοντας ως βάση το τελικό χρώμα των 

αντιδραστηρίων ανίχνευσης θρεπτικών ουσιών! 

 

υστατικό 

του 

σάντουιτς 

Πυκνό 

θειικό οξύ 

Ιώδιο Διάλυμα 

Benedict 

Θειικός 

χαλκός 

παρουσία 

υδροξειδίου 

του νατρίου 

Παγωμένη 

αλκοόλη και 

νερό 

Τπερμαγγανικό 

κάλιο 

Α Μαύρο  Καφέ Κεραμιδί Γαλάζιο Καμιά αλλαγή Αποχρωματισμός 

υπερμαγγανικού 

καλίου 

Β Μαύρο Καφέ Μπλε Μοβ Καμιά αλλαγή Καμιά αλλαγή 

Γ Μαύρο  Καφέ Μπλε Γαλάζιο Λευκό ίζημα 

(γαλάκτωμα) 

Καμιά αλλαγή 

Δ Μαύρο Μαύρο  Μπλε Γαλάζιο Καμιά αλλαγή Καμιά αλλαγή 

 

i. Το ψωμί αντιστοιχεί στο συστατικό του σάντουιτς  με το γράμμα  ……………. 

ii. Το βούτυρο αντιστοιχεί στο συστατικό του σάντουιτς με το γράμμα ……………. 

iii. Το light ζαμπόν αντιστοιχεί στο συστατικό του σάντουιτς με το γράμμα ……………. 

iv. Η ντομάτα αντιστοιχεί στο συστατικό του σάντουιτς με το γράμμα ……………. 

(4 X  0.5μ = 2μ)  μ: ………….. 

 

(β) Να εξηγήσετε γιατί ο Μανώλης επέλεξε να χρησιμοποιήσει ψωμί ολικής αλέσεως 

(μαύρο) αντί για λευκό ψωμί για την ετοιμασία του σάντουιτς του.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 
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ΜΕΡΟ Β:  Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. 

  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.  

  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 1 

Ο Αργύρης έχει καλεσμένους για δείπνο. Θα μαγειρέψει τη σπεσιαλιτέ του: 

κουνέλι στο φούρνο. Σωστό λουκούμι! Το μυστικό της επιτυχίας του: 

μαλακτικό κρέατος φυσικά! Η σκόνη μαλακτικού που χρησιμοποιεί περιέχει 

το πρωτεολυτικό ένζυμο βρομελίνη. Η βρομελίνη λειτουργεί ως αντι-

κολλαγόνο∙ διασπά την πρωτεΐνη κολλαγόνο (που βρίσκεται στο κρέας) 

στα μικρομόρια της,  μαλακώνοντας έτσι το κρέας.  

 

(α) Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα μοντελοποιεί τον τρόπο λειτουργίας της βρομελίνης. 

Να το συμπληρώσετε, τοποθετώντας τις ακόλουθες λέξεις στο σωστό κουτάκι: 

αμινοξέα, βρομελίνη, ενεργό κέντρο, κολλαγόνο, σύμπλοκο βρομελίνης–

κολλαγόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 X  0.5μ = 2.5μ)  μ: …………. 

 
(β) Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά της βρομελίνης που εικονίζονται στο πιο πάνω 

μοντέλο.  

i. ……………………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………… 

(2 X  0.5μ = 1μ)  μ: …………. 

 
(γ) Ψηλά ποσοστά βρομελίνης ανιχνεύονται στο φρούτο του 

ανανά. Η συχνή κατανάλωση του ανανά είναι πολύ ευεργετική 

για την υγεία μας, καθώς η βρομελίνη έχει, ανάμεσα σε πολλά 

i. 

iv. 

v. 

ii. 

iii. 
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άλλα, και φυσική αντιβιοτική δράση, θεραπεύοντας ασθένειες του αναπνευστικού μας 

συστήματος όπως η βρογχίτιδα.  

i. Η βρογχίτιδα προκαλείται από το παθογόνο μικρόβιο Στρεπτόκοκκος. Να εξηγήσετε 

τι εννοούμε με τον όρο «παθογόνο μικρόβιο». 

…………………………………………………………………………………………………………… 

   (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: …………. 

 
ii. Το DNA στο μοναδικό κύτταρο του Στρεπτόκοκκου δεν περικλείεται 

σε πυρήνα αλλά είναι διάχυτο στο κυτταρόπλασμα. Να 

αποφασίσετε σε ποιο βασίλειο ταξινομείται ο Στρεπτόκοκκος. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: …………. 

iii. Να ονομάσετε μια λειτουργία του Στρεπτόκοκκου που τον κατατάσσει στους 

έμβιους (ζωντανούς) οργανισμούς.   

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: …………. 

 
(δ) Η πίσσα που περιέχει το τσιγάρο αλλοιώνει τον βλεννογόνο ιστό και τις 

βλεφαρίδες που δομούν το εσωτερικό της τραχείας, καθιστώντας τους 

καπνιστές πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. 

Να εξηγήσετε γιατί είναι πολύ πιο πιθανόν ένα κύτταρο Στρεπτόκοκκου να 

καταλήξει στους βρόγχους ενός καπνιστή παρά ενός μη καπνιστή.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X  0.5μ = 1μ)  μ: …………. 

 

Ερώτηση 2 

(α) Η ερυθροποιητίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά από τα νεφρά 

μας. Η τεχνητή ερυθροποιητίνη πρέπει κανονικά να χορηγείται με ιατρική συνταγή και 

μόνο σε άτομα που τη χρειάζονται, όπως για παράδειγμα σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια. Δυστυχώς ορισμένοι αθλητές χρησιμοποιούν την ερυθροποιητίνη 

παράνομα, για να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους (ντοπάρισμα). Η ερυθροποιητίνη 

διεγείρει τον μυελό των οστών να παράξει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια 

αυξάνοντας την αντοχή των ντοπαρισμένων αθλητών και μαζί και τις πιθανότητές 

τους να κερδίσουν κάποιο μετάλλιο. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής που αφορούν στο κυκλοφορικό σύστημα ενός ντοπαρισμένου 

αθλητή, βάζοντας σε κύκλο ένα μόνο γράμμα, Α, Β, Γ ή Δ που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 
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i. Το αίμα ενός ντοπαρισμένου αθλητή είναι κόκκινο επειδή περιέχει ένα μεγάλο 

ποσοστό: 

Α. αιμοπεταλίων      

Β. ερυθρών αιμοσφαιρίων 

Γ. λευκών αιμοσφαιρίων 

Δ. ερυθροποιητίνης 
 
 
ii. Το πλάσμα ενός ντοπαρισμένου αθλητή μεταφέρει: 

Α. τα έμμορφα συστατικά 

Β. ερυθροποιητίνη 

Γ. μικρομόρια που απορροφήθηκαν στο αίμα του στο ελικώδες έντερο 

Δ. ισχύουν όλα τα πιο πάνω 
 
 
iii. Η καρδιά ενός ντοπαρισμένου αθλητή: 

Α. παράγει αίμα 

Β. αντλεί αίμα 

Γ. καθαρίζει το αίμα του 

Δ. ισχύουν όλα τα πιο πάνω 
 
                                                                                      
iv. Το αίμα που φεύγει από τους μύες των ποδιών ενός ντοπαρισμένου αθλητή έχει 

διαφορετική σύσταση από το αίμα που εισέρχεται γιατί περιέχει: 

Α. ψηλότερη συγκέντρωση σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα  

Β. χαμηλότερη συγκέντρωση σε γλυκόζη και οξυγόνο 

Γ. περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια 

Δ. περισσότερα αμινοξέα  

(4 X  0.5μ = 2μ)  μ: ………….. 

(β) Η ερυθροποιητίνη χορηγείται στον αθλητή σε ενέσιμη μορφή, ενδοφλέβια ή 

υποδόρια (κάτω από το δέρμα). Να γράψετε ένα προστατευτικό μέτρο που πρέπει να 

λαμβάνει κάποιος που χορηγεί την ένεση στον αθλητή. 

……………………………………………………………………………………………………………

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: …………. 

(γ) Έχοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της ερυθροποιητίνης, να 

εξηγήσετε γιατί ο οργανισμός των αθλητών αποκτά περισσότερη 

αντοχή αν κάνει χρήση ερυθροποιητίνης, χρησιμοποιώντας τις 

ακόλουθες λέξεις με όποια σειρά θέλετε: αιμοσφαιρίνη, αντοχή, 

ενέργεια, ερυθρά αιμοσφαίρια, οξυγόνο, μύες.             

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..….… 

(6 X  0. 5μ = 3μ)  μ: …………. 
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(δ) Τα νεκρά ερυθρά αιμοσφαίρια διασπώνται στο συκώτι. Το ντοπάρισμα με 

ερυθροποιητίνη απαγορεύεται στους αθλητές διότι η χρήση της, εκτός του ότι 

σαμποτάρει το δίκαιο και ευγενή ανταγωνισμό, μπορεί να καταστρέψει το συκώτι ενός 

ντοπαρισμένου αθλητή θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Να ονομάσετε μια άλλη κακή 

συνήθεια που επηρεάζει αρνητικά το συκώτι.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: …………. 

 

Ερώτηση 3  

(α) Η τερηδόνα είναι ασθένεια των δοντιών. Να εξηγήσετε πώς η υπερβολική 

κατανάλωση ζαχαρούχων τροφών μπορεί να οδηγήσει σε τερηδονισμένα 

δόντια. Να χρησιμοποιήσετε στην απάντησή σας τις εξής λέξεις με όποια 

σειρά θέλετε: αδαμαντίνη, ζάχαρη, οξέα, μικρόβια, μικροβιακή πλάκα, 

τερηδόνα. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(6 X  0.5μ = 3μ)  μ: ………….. 

(β) Στο πλαίσιο της διεξαγωγής μιας έρευνας που αφορά στον αριθμό 

τερηδονισμένων δοντιών Κύπριων παιδιών ηλικίας 5-10 χρόνων, συγκρίθηκαν τα 

ποσοστά τερηδόνας παιδιών που κατοικούν σε δυο διαφορετικά χωριά. Το πόσιμο 

νερό του χωριού Α περιέχει φθόριο, ενώ αυτό του χωριού Β δεν είναι φθοριωμένο. 

Μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσιάζονται στο ραβδόγραμμα που 

ακολουθεί.  
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i. Να συμπληρώσετε το ραβδόγραμμα σχεδιάζοντας ράβδους για τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:  

Χωριό Αριθμός τερηδονισμένων 

δοντιών 

% παιδιών 

Α 2 13 

Β 2 9 

(2 X  0.5μ = 1μ)  μ: ………….. 

ii. Να χρησιμοποιήσετε το ραβδόγραμμα για να δώσετε το ποσοστό των παιδιών 

που κατοικούν στο χωριό Β και έχουν τρία τερηδονισμένα δόντια. 

Απάντηση: ………….. % 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

iii. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, σε ποιο συμπέρασμα θα καταλήγατε 

όσον αφορά τη σχέση φθορίου και τερηδόνας; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

iv. Ποια συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ζητά την άποψή σας σχετικά με το αν 

είναι καλό ή όχι να συμπεριλάβει τη χρήση φθοριούχας οδοντόκρεμας στην 

καθημερινή φροντίδα των δοντιών του; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X  0.5μ = 1μ)  μ: ………….. 

 

ΜΕΡΟ Γ:  Αποτελείται από μια (1) ερώτηση.  

  Η ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες.  

   

Το πρώτο μητρικό γάλα που παράγεται όταν μια γυναίκα γεννήσει ονομάζεται 

κολάστρα. Λίγες μέρες μετά τον τοκετό οι γαλακτοφόροι αδένες παράγουν κανονικό 

γάλα.  

Ο ακόλουθος πίνακας συγκρίνει τη σύσταση της κολάστρας και του κανονικού 

μητρικού γάλακτος. Αφού τον μελετήσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 
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 Θρεπτική ουσία / g ανά 100ml 

Λιπαρές ουσίες Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες 

Κολάστρα 2.5 8.0 3.5 

Κανονικό μητρικό γάλα 4.0 2.0 8.0 

 

(α) Να συγκρίνετε τις ποσότητες των λιπαρών ουσιών, των πρωτεϊνών και των 

υδατανθράκων στην κολάστρα με αυτές στο κανονικό μητρικό γάλα. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(3 X  0.5μ = 1.5μ)  μ: ………….. 

(β) Να γράψετε ποιο από τα δύο είδη γάλακτος, η κολάστρα ή το κανονικό μητρικό 

γάλα, ανταποκρίνεται καλύτερα στις ακόλουθες ανάγκες του βρέφους: 

i. ανάπτυξη σκελετού ………………………………… 

ii. παραγωγή ενέργειας ………………………………… 

iii. θερμομόνωση ………………………………… 

(3 X  0.5μ = 1.5μ)  μ: ………….. 

(γ) Ένα βρέφος πίνει περίπου ένα λίτρο κανονικό μητρικό γάλα την μέρα. Να 

υπολογίσετε πόση πρωτεΐνη λαμβάνει το βρέφος κάθε μέρα, αν σας δοθεί ότι ένα 

λίτρο ισοδυναμεί με 1000ml. Να δείξετε τις πράξεις σας.  

 

 

Απάντηση: …………………………………g 

 (2 X  0.5μ = 1 μ)  μ: ………….. 

 

(δ) Η κολάστρα είναι ένα παχύρευστο, κίτρινο υγρό πλούσιο σε αντισώματα. Να 

εξηγήσετε πώς η κολάστρα ενισχύει το βρέφος τις πρώτες μέρες της ζωής του. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (2 X  0.5μ = 1μ)  μ: ………….. 

(ε) Η σύσταση του κανονικού μητρικού γάλακτος αλλάζει καθώς το βρέφος 

μεγαλώνει, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε αναπτυξιακής του φάσης.  

Περιέχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται ένα βρέφος για την υγιή του ανάπτυξη εκτός 

από βιταμίνη C και σίδηρο. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ένα 

βρέφος έχει αρκετό σίδηρο αποθηκευμένο στο συκώτι του για να του φτάσει για τους 

πρώτους μήνες της ζωής του. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη βιταμίνη C. Να 

εισηγηθείτε ένα είδος φρουτοχυμού που μπορεί μια μητέρα να δίνει στο βρέφος της 

ώστε να πληρεί τις ανάγκες του σε βιταμίνη C.  



11 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

 

(στ) Ποιο όργανο εμποδίζει τον φρουτοχυμό να κατευθυνθεί 

προς την τραχεία του βρέφους καθώς το βρέφος καταπίνει τον 

φρουτοχυμό του; Να το ονομάσετε και να το υποδείξετε στο 

σχέδιο με ένα βέλος.  

……………………………………………………………………………… 

 (2 X  0.5μ = 1μ)  μ: ………….. 

 

(ζ) Οι φρουτοχυμοί αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες. Να ονομάσετε τα 

μικρομόρια που προκύπτουν από την πέψη των φρουτοχυμών. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

(η) Τα προϊόντα της πέψης των φρουτοχυμών 

απορροφούνται στο …………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

(θ) Σε ποιο όργανο του πεπτικού σωλήνα επιτυγχάνεται η 

απορρόφηση; 

……………………………………………………………………… 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

(ι) Να ονομάσετε το αγγείο Χ που μεταφέρει τα μικρομόρια 

της πέψης του φρουτοχυμού πίσω στην καρδιά.  

……………………………………………………………………….. 

 (1 X  0.5μ = 0.5μ)  μ: ………….. 

(κ) Σας δίνεται η τομή των αιμοφόρων αγγείων ενός βρέφους. Να αναγνωρίσετε την 

τομή (Α, Β ή Γ) που αντιστοιχεί στο αγγείο Χ. Να δώσετε ένα λόγο για τον οποίο 

επιλέξατε την συγκεκριμένη τομή. 

 

 

 

 

Το αγγείο Χ αντιστοιχεί στην τομή …………………. Το αποφάσισα επειδή ………………... 

………………………………………………………………………………………………………..… 

( 2 X  0.5μ = 1μ)  μ: ………….. 
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(λ) Το αγγείο Χ επιστρέφει στην καρδιά αίμα που είναι πλούσιο σε μικρομόρια, φτωχό 

όμως σε οξυγόνο.  Από την καρδιά το αίμα αντλείται στους πνεύμονες για να 

οξυγονωθεί. Να ονομάσετε τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος 1 μέχρι 5 που 

συνεργάζονται με τα αιμοφόρα αγγεία για την οξυγόνωση του αίματος του βρέφους .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 5 X  0.5μ = 2.5μ)  μ: ………….. 

 

 

 

 

 

Οι εισηγήτριες        Η Διευθύντρια 

Χριστιάνα Γρηγοριάδου                                  Παρθενόπη Βυρίδου 

Ανθούλα Κομνηνού   

            ……………………….. 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 
 
 
 

 
 
 
ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΒΑΘΜΟ: ……………/40 
 
ΟΛΟΓΡ.: ………………… 
 
ΤΠΟΓΡ. : …………………. 

 
 
ΣΑΞΗ Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:10/06/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ- ΥΗΜΕΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
 2 ΩΡΕ (120 ΛΕΠΣΑ) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………... 

 
ΣΜΗΜΑ:……… ΑΡ. ……. 
 
 
 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κπιε κειάλη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζελίδερ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟ  Α 
Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 
δςόμιζη (2.5) μονάδερ.  
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 

Επώηηζη 1 

Να επηιέμεηε ηελ κία νξζή απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ 

αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ. Α  ). 

α) Η κεγάιε επηθάλεηα ζηνπο πλεύκνλεο εμαζθαιίδεηαη: 

Α. Από ηνπο δαθηύιηνπο ηεο ηξαρείαο  

Β. Από ηηο πνιιέο ηξίρεο θαη ηα ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία ηεο κύηεο 

Γ. Από ηηο πνιιέο θπςειίδεο πνπ δηαζέηνπλ 

Γ. Από ηε κεγάιε ζσξαθηθή θνηιόηεηα 

Δ. Από ηα πνιιά ηξηρνεηδή αγγεία ηνπο 

 

β) Η αληαιιαγή αεξίσλ ζηνπο πλεύκνλεο γίλεηαη κεηαμύ: 

Α. Κπςειίδσλ θαη ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ 

Β. ηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη αέξα 

Γ. Σξαρείαο θαη βξόγρσλ 

Γ. Βξόγρσλ θαη βξνγρηδίσλ 

Δ. Όια ηα πην πάλσ 

 

γ) Η πνξεία ηνπ εηζπλεόκελνπ αέξα κέζα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη: 

 

 Α.  ηνκαηηθή  θνηιόηεηα  θάξπγγαο  νηζνθάγνο  ζηνκάρηέληεξν 

        

 Β.    Ρηληθή θνηιόηεηα  θάξπγγαο  ιάξπγγαο  ηξαρεία  βξόγρνη  

       βξνγρίδηα θπςειίδεο 
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Γ.  Ρηληθή θνηιόηεηα  ιάξπγγαο  ηξαρεία  βξνγρίδηα   θπςειίδεο 

 

Γ. Ρηληθή θνηιόηεηα   θάξπγγαο  ιάξπγγαο  βξόγρνη βξνγρίδηα    

     θπςειίδεο 

Δ.  Ρηληθή θνηιόηεηα   θάξπγγαο  ιάξπγγαο θπςειίδεοβξόγρνη  

     βξνγρίδηα      

 

δ. Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο πνπ έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ. 

Οη δαθηύιηνη απηνί: 

    Α. Βνεζνύλ ηελ ηξαρεία  λα παξακέλεη πάληα αλνηθηή 

    Β. Βνεζνύλ ζηηο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο 

    Γ. πγθξαηνύλ ηε ζθόλε θαη ηα κηθξόβηα 

    Γ. Δπηηξέπνπλ ηε δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ θαηά ηελ θαηάπνζε 

    Δ. σζηέο νη απαληήζεηο Α θαη Γ 

 

ε. Καηά ηελ εηζπλνή 

Α. Σν δηάθξαγκα θαηεβαίλεη θαη νη πιεπξέο αλεβαίλνπλ 

Β. Σν δηάθξαγκα θαηεβαίλεη θαη νη πιεπξέο είλαη αθίλεηεο 

Γ. Σν δηάθξαγκα αλεβαίλεη θαη νη πιεπξέο θαηεβαίλνπλ 

Γ. Σν δηάθξαγκα θαηεβαίλεη θαη νη πιεπξέο θαηεβαίλνπλ 

Δ. Όια ηα πην πάλσ είλαη ιάζνο                                         

                                                                                                                 (5 x 0.5= 2.5 κ.) 
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Επώηηζη 2 

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β.  

 

 

                (5 x 0.5= 2.5 κ.) 

 

Επώηηζη 3 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην …………………… πνπ παξάγεηαη ζηνπο 

………………………… αδέλεο. Σν ζάιην πεξηέρεη δύν ζεκαληηθά έλδπκα: ην έλδπκν 

………………………………. πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηoπ 

………………………….. θαη ην έλδπκν………………….. πνπ ζθνηώλεη ηα παζνγόλα 

κηθξόβηα.        

                                                                                                                 (5 x 0.5= 2.5 κ.) 

ΣΗΛΗ Α 
 

ΣΗΛΗ Β Ανηιζηοίσιζη  

1. Λνίκσμε  
 

Α. Δίδνο ιεπθνύ αηκνζθαηξίνπ 
 
 

 
Α- ……. 

2. Μόιπλζε Β. Πεξηέρεη έηνηκα αληηζώκαηα 
 
     

 
Β- …… 

3. Φαγνθύηηαξν Γ. Μηθξόβηα πνιιαπιαζηάδνληαη  
    ζηνλ νξγαληζκό καο  
 

 
Γ- ……. 

4. Αληη Οξόο Γ. Μηθξόβηα εηζέξρνληαη  
   ζηνλ νξγαληζκό καο 
 

 
Γ - …... 

5. Τδξνρισξηθό νμύ ζην  
    ζηνκάρη 

Δ. Πξώηε γξακκή άκπλαο  
Δ- …… 
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Επώηηζη 4 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο ηα κηθξνκόξηα πνπ πξνθύπηνπλ 

(ζηήιε Β) από ηε δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ (ζηήιε Α). 

ηήλη Α ηήλη Β 

 
ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 

 
ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

Πξσηεΐλεο  

 
 

Τδαηάλζξαθεο 

 
 

Ννπθιετληθά νμέα 

 
 

                                                                                                             

                                                                                                                  (3 x 0.5 = 1.5κ) 

 
β. Να γξάςεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο μεθηλώληαο από ηε κηθξόηεξε θαη θαηαιήγνληαο ζηε  
    κεγαιύηεξε. 
 
 

             Κςηηαπικό οπγανίδιο,  Μικπομόπιο,  Κύηηαπο,  Μακπομόπιο 

 
 
…………………………………........  ………………………………………………… 
 

 
           (4 x 0.25 = 1κ) 
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ΜΕΡΟ Β: 
Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ.  
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ.  
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

 
Επώηηζη 5 
 
α. Να γξάςεηε ζε πνην κέξνο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο αληηζηνηρνύλ νη ελδείμεηο 1-5 

ζην πην θάησ ζρήκα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 (5 x 0.5  = 2.5κ)                                                                                            

β. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ. 

i) ……………………………………………………………………………… 

ii) ………………………………………………………………………………. 

iii) ……………………………………………………………………………….  
                                         (3 x 1 = 3κ) 
 

 
γ. Να γξάςεηε δύν (2) είδε δνληηώλ.  

 
   ……………………….......   …………………………….   (2 x 0.25  = 0.5κ) 
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Επώηηζη 6 
 
α. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη  ελδείμεηο 1-4. 
 
 
 
 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. ………………………..  

4. …………………………. 

 
                                                                                                          (4 x 0.5 = 2κ) 
 

 

β ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.  

Γεμηόο θόιπνο → ................................  ...................... → ........................................  

................ → .............................................  ....................(πλεπκόλσλ)  → .....................  

................................................ →  Αξηζηεξόο θόιπνο.                                (4 x 0.5 = 2κ)                                                                                                                                                                                              

 
γ) Να γξάςεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δύν δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ. 
 

ΓΙΑΦΟΡΔ 

Φλέβερ Απηηπίερ 

 
…………………………………… 
 
……………………………………. 
 
 

 
…………………………………… 
 
……………………………………. 
 

 
…………………………………… 
 
……………………………………. 

 
…………………………………… 
 
……………………………………. 
 

 
      (4 x 0.25 = 2κ) 
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Επώηηζη 7 
 
α. Να νλνκάζεηε ηα ηξία είδε νηθνινγηθώλ ππξακίδσλ πνπ ππάξρνπλ. 
 
Α. ……………………………………………….. 

B. ………………………………………………. 

Γ. ……………………………………………….                                            (3 x 0.5 = 1.5κ) 

 

β. Να παξαηεξήζεηε ηηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο ηεο εηθόλαο θαη λα γξάςεηε ζε πνην 

είδνο νηθνινγηθήο ππξακίδαο αλήθνπλ. 

 

Η νηθνινγηθή  ππξακίδα Α: ………………………………………….. 

Η νηθνινγηθή ππξακίδα Β: ……………………………………………                (2 x 1 = 2κ) 

 

γ. Να παξαηεξήζεηε ηελ ηξνθηθή ππξακίδα Α θαη λα γξάςεηε έλα θπηνθάγν 
νξγαληζκό, έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό θαη έλα θνξπθαίν ζεξεπηή. 

Φπηνθάγνο νξγαληζκόο: ………………………………………. 

αξθνθάγνο νξγαληζκόο: ……………………………………… 

Κνξπθαίνο Θεξεπηήο: ………………………………………….                   (3 x 0.5 = 1.5κ) 

 

δ. Αλ ε ελέξγεηα ησλ παξαγσγώλ ζε κηα νηθνινγηθή ππξακίδα είλαη 1000 ΚJ λα 

ππνινγίζεηε πόζε είλαη ε ελέξγεηα ησλ θπηνθάγσλ νξγαληζκώλ. 

…………………………………………………………………………………  (1 x 0.5 = 0.5κ) 



9 
 

ε. Να γξάςεηε ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ πεξλάεη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην    

άιιν. 

……………………………………………………………………………….     (1 x 0.5 = 0.5κ) 

 

 

 

ΜΕΡΟ  Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων 12 μονάδων. 
 

Επώηηζη 8 

α. Να παξαηεξήζεηε ην ζρήκα πνπ δείρλεη ηελ αλαηνκία ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο 

θαη λα γξάςεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 3,4,5,8,9 θαη 10. 

 

 

 

                                                                           (6 x 0.5 = 3κ) 

β. Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 4 θαη 6.  

 Όξγαλν  4: ………………………………………………………………………........ 

 Όξγαλν 6: …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                     (2 x 0.5 = 1κ) 

γ. Να γξάςεηε δύν ελεξγεηαθέο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ. 

…………………………………………     ………………………………………………                                                                                                                        

                                                                                                                     (2 x 0.5 = 1κ) 

Ένδειξη Όπγανο 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
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δ. Πνην έλδπκν είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ ζην ζηνκάρη;  

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                    (1 x 0.5 = 0.5) 

ε. ε πνηα άιιε πεξηνρή ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο δηαζπόληαη νη πξσηεΐλεο       

εθηόο από ην ζηνκάρη; 

……………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                 (1 x 0.5 = 0.5 κ) 

ζη. Να γξάςεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δύν (2) νξγαληθέο θαη δύν (2) αλόξγαλεο 

ζξεπηηθέο νπζίεο. 

Οπγανικέρ θπεπηικέρ οςζίερ Ανόπγανερ θπεπηικέρ οςζίερ 

 
 
 

 

 
 
 

 

                        

                        (4 x 0.5 = 2κ) 

δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ.                  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..                                                                                                                          

                                                                                                                    (2 x 0.5 = 1κ) 

ε. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια 

Η απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ είλαη κεγάιε γηαηί δηαζέηεη πνιιέο 

…………………………………………. , ……………………………………………  θαη 

……………………………………… .                                                         (3 x 0.5 = 1.5κ) 

ζ. Η ππεξβνιηθή ιήςε αληηβηνηηθώλ (θαξκάθσλ πνπ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα) είλαη 

δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή βηηακίλεο Κ από ηνλ νξγαληζκό. Να εμεγήζεηε 

γηαηί κπνξεί λα ζπκβεί απηό. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

        (1 x 1 = 1κ) 
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η. Να γξάςεηε έλαλ ηξόπν πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ηνπ ζηνκαρηνύ. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

     (1 x 0.5 = 0.5κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

     

 Γξ.Αγάζε Κακκά
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ζ. Να γξάςεηε έλαλ ηξόπν πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

    (1 x 0.5 = 0.5κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                 Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

Πεξζεθόλε Υξίζηνπ                    Γξ. Αγάζε Κακκά 

 

π. Πέηξνο Παπαπαύινπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  
  

  

ΒΑΘ.: ........................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: ...............................  

ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΣΑΞΗ:       Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016  

  

ΜΑΘΗΜΑ:   ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ )    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   

         2 ΩΡΔ (120΄ ιεπηά)  

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................  

  

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΟΥΗ  

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν.  

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κ Α Λ Η    Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  

  

  

  
  

  

   

  

  

Δ.103  
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ΜΔΡΟ  Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.   

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.  

Δξώηεζε 1  

α) Πώο νλνκάδεηαη ε είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό;  

………………………………………………………………………………………………………………. 

(1Χ 0.5 μ =0.5 μ)   μ: …..  

β) Πώο νλνκάδεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ  

ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό;                                                                                                

………..……………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ 0.5 μ =0.5 μ)   μ: …..  

γ) Πνην είλαη ην όλνκα ηνπ ηνύ HIV ζηα ειιεληθά;                                                               

……….………………………………………………………………………………………………………. 

 (1Χ 0.5 μ =0.5 μ)   μ: .… 

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV.                                                  

i………………………………………………………………………………………………………. 

ii………………………………………………………………………………………………………. 

 (2Χ 0.5 μ =1 μ)   μ: ….  

Δξώηεζε 2  

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ζην πεπηηθό 

ζύζηεκα, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή  

απάληεζε (π.ρ.  Α  ).  

 

α)    Σν ζάιην πεξηέρεη έλα ζεκαληηθό έλδπκν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε:  

 Α.   πξσηετλώλ  

 Β.   ιηπαξώλ νπζηώλ  

 Γ.   ακύινπ  

 Γ.   ακύινπ θαη πξσηετλώλ  

 Δ.   βηηακηλώλ 

 

β)  Σν δηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ πνπ έρεη ρξώκα ηώδεο, απνρξσκαηίδεηαη όηαλ 

έξζεη ζε επαθή κε: 

  Α.   πδαηάλζξαθεο   

Β.   πξσηεΐλεο  

Γ.   ιηπαξέο νπζίεο  

Γ.  βηηακίλεο  

Δ.   όια ηα πην πάλσ.  
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γ)   Οη νξκόλεο είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη, από ζπγθεθξηκέλνπο αδέλεο,  

  κεηαθέξνληαη κε ην αίκα θαη ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ. Πνηα 

από ηηο παξαθάησ ρεκηθέο νπζίεο είλαη νξκόλε;  

   

Α.  ρνιή  

Β.  ακπιάζε  

Γ.  πδξνρισξηθό νμύ  

Γ.  γιπθόδε  

Δ. γαζηξίλε   

   

δ)  Ο νξγαληζκόο καο δηαζέηεη ηξία (3) είδε αδέλσλ: ηνπο εμσθξηλείο, ηνπο ελδνθξηλείο 

θαη ηνπ κεηθηνύο. ηνπο κεηθηνύο αδέλεο πεξηιακβάλεηαη/πεξηιακβάλνληαη: 

Α. ζπθώηη 

Β. πάγθξεαο 

Γ. ζηνκάρη 

Γ. ζηεινγόλνη αδέλεο 

Δ. γαζηξηθνί αδέλεο 

 

ε)   To πδξνρισξηθό νμύ πνπ παξάγεηαη από ηνπο γαζηξηθνύο αδέλεο ηνπ βιελλνγόλνπ 

ηνπ ζηνκαρηνύ:  

Α.  έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε 

Β.  ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πξσηετλώλ   

Γ.  πξνζηαηεύεη ηνλ βιελλνγόλν ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα  

Γ.  ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ  

Δ.  ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ  

  

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: ..…  

Δξώηεζε 3 

Η πνξεία ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη ε αθόινπζε:                                                            

 

…………………..……………….…………. βξόγρνη ……………… 

 

…………….……………………………. ξηληθή θνηιόηεηα/ζηνκαηηθή θνηιόηεηα                                     

                                                                                    

                                                                                       (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ:… 
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Δξώηεζε  4 

  

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.   

 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ  νη ελδείμεηο 1 κέρξη 5, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

δηπιαλό πίλαθα.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                                                                     (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: …   

Α/Α  Όξγαλν  

1.    

2.   

3.   

4.   

5.  

1 

2 

3

4

5
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.    

  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.  

Δξώηεζε 5  

Σν ζρήκα δείρλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ ζε κηα πλεπκνληθή θπςειίδα.       

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ση ζπκβνιίδεη ην γξάκκα Γ;       ………………………………………………………………………                                 

                                                                                                                 (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …… 

β) Να νλνκάζεηε ην αγγείν Δ.      ……………… ………………………………………………………                

                                                                                                                  (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ) μ: …… 

γ) i) Πνην γξάκκα δείρλεη ηε δηάρπζε ηνπ νμπγόλνπ από ηελ θπςειίδα πξνο ην αγγείν;      

……………………………………………………………………………………………………………….                

                                                                                                              (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: ……. 

 ii) Πνην γξάκκα δείρλεη ηε δηάρπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ην αγγείν ζηελ θπςειίδα;  

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                       

                                                                                                                          (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)  μ: ……. 

δ) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα  Υ θαη λα γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 1 μ = 2 μ)  μ: ……. 

 ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο:                                                                           

i. Η κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ επηηπγράλεηαη κε ηηο…………………............................. 

ii. Σν «ζεκείν» κέρξη ην νπνίν θαηεπζύλνληαη καδί αέξαο θαη ηξνθή είλαη ………………………… 

iii. Ο ………………………….ρξεζηκεύεη ηόζν γηα ηελ αλαπλνή, όζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

θσλήο κε ηα δύν δεπγάξηα ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηόλ. 

iv. Η κηθξή πξνεμνρή ε νπνία θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε νλνκάδεηαη      

……………………………………………………                                           (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

Χ 
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Δξώηεζε 6  

Ο νξγαληζκόο καο δηαζέηεη ηξία (3) είδε αδέλσλ: ηνπο εμσθξηλείο, ηνπο ελδνθξηλείο θαη ηνπο 

κεηθηνύο. ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη δύν (2) αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) (i)  Να νλνκάζεηε ηνπο δύν  (2) αδέλεο ηνπ ζρήκαηνο. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5 μ =1 μ)   μ: …  

(ii) Ο έλαο από ηνπο αδέλεο είλαη εμσθξηλήο αδέλαο. Να νλνκάζεηε ην έθθξηκά ηνπ θαη λα 

εμεγήζεηε ηε δξάζε ηνπ εθθξίκαηνο ηνπ. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                     (2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: …  

(iii) Να γξάςεηε ηξείο (3) ιεηηνπξγίεο ηνπ  εμσθξηλή αδέλα ηνπ ζρήκαηνο. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: …  

β)(i) Να νλνκάζεηε ην όξγαλν Α. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                    (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: … 

(ii) Να εμεγήζεηε πώο  ζρεηίδεηαη ην όξγαλν Α  κε ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ή γξακκή ησλ 

εμσηεξηθώλ κεραληζκώλ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                     (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: …  

 

Α 
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Δξώηεζε 7  

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο θαξδηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ  

παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο  Α, Β, Γ, Γ, Δ  

 ηνπ ζρήκαηνο, 

 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ δηπιαλό πίλαθα. 

 

 

 

 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: …  

 

β)  Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ηεο δνκήο Δ.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

(γ) Να πεξηγξάςεηε ηελ κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

………………………………. →  …………………………………..   → ………………………. → 

……………………………………..(πλεπκόλσλ)→   ……………………………………. → 

→……….………………………………………. 

 

(6  Χ 0.5 μ = 3 μ)   μ: ...…  

 Όξγαλν  

Α   

Β    

Γ    

Γ    

Δ    

Α 

Β 

Γ 

Γ 
Δ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ 12 κνλάδωλ.  

  

Δξώηεζε 8  

Σν ζώκα καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζε πγηή θαηάζηαζε, δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθό ζύζηεκα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Η θπξία Αληηγόλε απνπζίαδε από ηε δνπιεηά 

ηεο γηαηί είρε κνιπλζεί από θάπνην κηθξόβην θαη ν γηαηξόο δείρλνληαο ηεο ην παξαθάησ 

δηάγξακκα, ηεο ζπλέζηεζε λα παξακείλεη ζην ζπίηη γηα λα αλαξξώζεη. Οη πξώηεο κέξεο ήηαλ 

δύζθνιεο ελώ αξγόηεξα άξρηζε λα λνηώζεη πνιύ θαιύηεξα.  

α) Μειεηώληαο  ην παξαθάησ δηάγξακκα λα εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζηα ζηάδηα Α, Β θαη Γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΓΙΟ  Α: …………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΑΓΙΟ Β:………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΑΓΙΟ Γ:………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(3Χ1 μ = 3 μ)   μ: …                                                                                          

β) (i) Πώο νλνκάδεηαη ην είδνο αλνζίαο πνπ ζα απνθηήζεη ε θπξία Αληηγόλε όηαλ αλαξξώζεη;             

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ 1 μ = 1 μ)   μ: …  

(ii) O Μηράιεο έπαηδε πνδόζθαηξν κε ηνλ θίιν ηνπ Ραθαήι  θαη πάηεζε έλα θαξθί. Πήγε 

θαηεπζείαλ ζην λνζνθνκείν  θη εθεί νη γηαηξνί ηνπ ρνξήγεζαλ αληη-νξό θαηά ηνπ ηεηάλνπ. Γηαηί 

δελ ηνπ ρνξήγεζαλ εκβόιην; Να εμεγήζεηε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (1Χ 1 μ = 1 μ)   μ: …  

A 

B 

Γ 

Χξόλνο (κέξεο) 
Μόιπλζε από 

κηθξόβην) 

Π
ν

ζ
ό

ηε
ηα

 

α
λ
ηη

ζ
σ

κ
ά

ησ
λ
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γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα αληηζώκαηα. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(1Χ 1μ = 1 μ)   μ: … 

δ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα αληηγόλα θαη λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(2Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

ε) Να αλαθέξεηε κία (1) πάζεζε ησλ πλεπκόλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από βαθηεξηαθή 

ινίκσμε.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

(1Χ 1 μ =1 μ)   μ: … 

δ) Να αλαθέξεηε κία (1)  πάζεζε ηνπ ζηνκάρνπ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από βαθηεξηαθή 

ινίκσμε. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

((1Χ 1 μ = 1μ)   μ: … 

ε) Να αλαθέξεηε έλα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελν λόζεκα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηό. 

………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                          (1Χ 1 μ = 1μ)   μ: … 

ζ) (i) Σα δηάθνξα βαθηήξηα (κηθξνβηαθή πιάθα) πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο επεξεάδνπλ ηελ πγεία 

ησλ δνληηώλ θαη ησλ νύισλ καο. Να νλνκάζεηε ηηο δύν παζήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ.                                                                                                       

………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                     (2Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: … 

(ii) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ νύισλ θαη ησλ δνληηώλ. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                     (2Χ 0.5 μ = 1μ)   μ: … 

 

 

 

                   Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                          ΑΒΒΑ ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑ 
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ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

                     Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2,5) μονάδες.  

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

Ερώτηση 1 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. 

α) Όλα τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού :                             (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. περιέχουν τις ίδιες γενετικές πληροφορίες. 

β. είναι όμοια μεταξύ τους. 

γ. πολλαπλασιάζονται με μείωση. 

δ. ξεκίνησαν από ένα κύτταρο, το ωάριο. 

 

β) Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές για ένα είδος που έχει αριθμό 

χρωμοσωμάτων 2n = 16;                                                                                 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Το είδος είναι διπλοειδές με 32 χρωματοσώματα ανά κύτταρο. 

β. Το είδος έχει 16 ζεύγη χρωματοσωμάτων ανά κύτταρο. 

γ. Κάθε σωματικό κύτταρο έχει 8 ζεύγη ομόλογων. 

δ. Ένας γαμέτης από αυτό το είδος έχει 4 χρωματοσώματα. 

 

γ) Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια διαδικασία που γίνεται:                      (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. στα λυσοσώματα 

β. στον πυρήνα 

γ. στο κυτταρόπλασμα 

δ. στα ριβοσώματα 
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δ) Στο παρακάτω διάγραμμα, τα βέλη δείχνουν διαδικασίες (αντιστοιχούν στους αριθμούς 

1-5) στον κύκλο ζωής ενός είδους το οποίο αναπαράγεται αμφιγονικά. Ποιες από τις 

διαδικασίες αυτές οδηγούν άμεσα στο σχηματισμό κυττάρων με τη μισή ποσότητα του 

γενετικού υλικού που χαρακτηρίζει το είδος αυτό;                                  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. 1 και 2  

β. 2 και 3  

γ. 3 και 4  

δ. 4 και 5 

 

ε) Σε ένα τμήμα δίκλωνου DNA, η αλληλουχία AGT TAG TGA CGA ποια από τις 

παρακάτω αλυσίδες θα έχει συμπληρωματική της;                            (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __                                                                                     

α. AGT TAG TGA CGA 

β. TCA AUC ACU GCU 

γ. TCA ATC ACT GCT 

δ. TAG TCA AAC GAA 

Ερώτηση 2 

α) Να γράψετε τι απεικονίζουν οι αριθμοί 1 μέχρι 8 στο πιο κάτω σχήμα.  

                                                                                                                             (8 Χ 0,25 μ = 2 μ)   μ: __ 
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β) Να αναφέρετε μια (1) λειτουργία της δομής 7 από το πιο πάνω σχήμα. 

                                                                                                                              (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ερώτηση 3 

α) Να τοποθετήσετε σε σειρά τα διάφορα βήματα 1-4 στον παρακάτω πίνακα, που αφορούν 

στην αντιγραφή του DNA (στήλη Α), ώστε να περιγράφεται σωστά η διαδικασία του 

αυτοδιπλασιασμού του DNA (στήλη Β).                                                   (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 
 

Α/Α ΣΤΗΛΗ Α 

Βήματα αντιγραφής DNA 

ΣΤΗΛΗ Β 

Σειρά 

βημάτων 

1 Ανοίγει η διπλή έλικα, απομακρύνονται μεταξύ τους οι δύο αλυσίδες 

του DNA και παραμένουν αζευγάρωτες. 

 

2 Τα ελεύθερα νουκλεοτίδια, που μπαίνουν σε σειρά, απέναντι από 

κάθε μητρική, ενώνονται μεταξύ τους σε αλυσίδα που μεγαλώνει 

αντιπαράλληλα προς τη μητρική με κατεύθυνση 5΄  3΄.  

 

3 Κάθε μητρική αλυσίδα λειτουργεί ως καλούπι όπου τα ενωμένα 

νουκλεοτίδια της ζευγαρώνουν με τα ελεύθερα νουκλεοτίδια του 

πυρήνα, με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας, 

δημιουργώντας δεσμούς υδρογόνου. 

Δημιουργούνται, από ένα DNA, δύο νέα θυγατρικά μόρια DNA, που 

το καθένα αποτελείται από μια παλιά μητρική και μια νέα αλυσίδα. 

 

4 Σπάνε οι χημικοί δεσμοί υδρογόνου που συγκρατούν τις 

συμπληρωματικές αζωτούχες βάσεις των δύο αλυσίδων του DNA. 

 

 

γ) Να εξηγήσετε γιατί η αντιγραφή του DNA προηγείται της μιτωτική ή μειωτικής 

διαίρεσης.                                                                                                             (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Ερώτηση 4 

α) Να μελετήσετε τον πιο κάτω πίνακα που περιγράφει την κατάσταση των 

χρωματοσωμάτων σε τέσσερα διαφορετικά στάδια (1-4) της μίτωσης ενός κυττάρου και να 

απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν τοποθετώντας τον σωστό αριθμό.  

                                                                                                                                   (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

Στάδιο Περιγραφή των χρωματοσωμάτων 

1 Οι αδελφές χρωματίδες των χρωματοσωμάτων μετακινούνται προς τα δύο άκρα 

του κυττάρου. 

2 Τα χρωματοσώματα είναι συγκεντρωμένα ακανόνιστα κοντά στο μέσο του 

κυττάρου. 

3 Τα χρωματοσώματα είναι σε σειρά στο μέσο του κυττάρου. 

4 Τα χρωματοσώματα με τη μορφή χρωματίδων είναι κλεισμένα σε δύο πυρήνες. 

 

i) Ποιο στάδιο περιγράφει την πρόφαση; ______ 

ii) Ποιο στάδιο περιγράφει την μετάφαση; ______ 

iii) Ποιο στάδιο περιγράφει την ανάφαση; ________   

iiii) Ποιο στάδιο περιγράφει την τελόφαση; ________ 

 

β) Ποια είναι η σημασία της μείωσης;                                                          (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Μέρος Β΄: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. 

       Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 

       Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Ερώτηση: 5 

α) Το διπλανό σχήμα 1 δείχνει το καρυότυπο ενός ατόμου. Να συμπληρώσετε τον πίνακα Ι 

εξάγοντας χρήσιμες πληροφορίες από το σχήμα 1.           (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τον αριθμό χρωματοσωμάτων 

κάποιων οργανισμών.              (6 Χ 0,25 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

 

  

Πίνακας I 

Πόσα χρωματοσώματα βρίσκονται στους 

ανθρώπινους οργανισμούς; 

 

Πόσα ζεύγη ομολόγων χρωματοσωμάτων 

έχει στο σχήμα 1; 

 

Πόσα είναι τα αυτοσωματικά 

χρωματοσώματα στο σχήμα 1; 

 

Πόσα είναι τα φυλετικά χρωματοσώματα 

στο σχήμα 1; 

 

Το άτομο του σχήματος 1 είναι άντρας ή 

γυναίκα; 

 

Οργανισμός 

Αριθμός 

χρωματοσωμάτων 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός ζευγών 

στα σωματικά 

κύτταρα 

Αριθμός 

χρωματοσωμάτων 

στα γεννητικά 

κύτταρα 

Μέλισσα  16 16 

Κότα 36  18 

Αλεπού 34   

Μπιζελιά  7  

Σχήμα 1: Καρυότυπος 
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γ) Να εξηγήσετε τι είναι ο καρυότυπος;                                                (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

δ) Να αντιστοιχίσετε στον πιο κάτω πίνακα τους όρους της Στήλης Α με τη Στήλη Β 

βάζοντας το σωστό γράμμα στη μεσαία στήλη.                                          (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

Στήλη Α Αντιστ.  

Στήλης Α & Β 

Στήλη Β 

1. Απλοειδές κύτταρο  α. Άλογο 

2. Διπλοειδής οργανισμός  β. Ζεύγος χρωματοσωμάτων που 

είναι όμοια ως προς το μέγεθος, 

μορφή, και τύπο γενετικών 

πληροφοριών. 

3. Ομόλογα χρωματοσώματα  γ. Έχει (n) αριθμό μη ομόλογων 

χρωματοσωμάτων. 

4. Γεννητικό κύτταρο γυναίκας  δ. Σπερματοζωάριο 

 ε. Έχει (2n) αριθμό μη ομόλογων 

χρωματοσωμάτων. 
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Ερώτηση: 6 

α) Να γράψετε στα σημεία Α και Β ποια κυτταρική διαίρεση παρουσιάζεται αντίστοιχα στο 

κάθε σημείο.                                            (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

 

β) Ποια κύτταρα του ανθρώπου δημιουργούνται με μίτωση;  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

γ) Να γράψετε τέσσερις (4) διαφορές μεταξύ της Μίτωσης και της Μείωσης.  

                                                                                                                                   (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

Μίτωση Μείωση 

  

  

  

  

Β. 
Α. 

Μητρικό 

κφτταρο 

Μητρικό 

κφτταρο 

Θυγατρικά 

κφτταρα Θυγατρικά 

κφτταρα 
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δ) Να αναφέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα: 

i) της Μίτωσης και 

ii) της Κυτταροπλασματικής Διαίρεσης.                                                    (2 Χ 0.75 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

i) ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

ii) __________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________  

 

ε) Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται ένα κύτταρο ενός διπλοειδούς οργανισμού που βρίσκεται 

σε κάποιο στάδιο κυτταρικής διαίρεσης. 

 

 

 

 

 

Να αναφέρετε: 

i) Σε ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης βρίσκονται τα πιο πάνω κύτταρα;  

                                                                                                                            (1 Χ 0,25 μ = 0,25 μ)   μ: __ 

___________________________________________________________________________________ 

 

ii) Να ονομάσετε τα στάδια στα οποία βρίσκονται τα πιο πάνω κύτταρα.  

                                                                                                                           (3 Χ 0,25 μ = 0,75 μ)   μ: __ 

 

A: _______________________  Β: ________________________  Γ: _________________________ 
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Ερώτηση: 7 

Να μελετήσετε την παρακάτω εικόνα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

α) Να ονομάσετε τι δείχνουν τα 

γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε στο διπλανό 

μόριο του DNA.  

Α: _______________________________ 

B: _______________________________ 

Γ: _______________________________ 

Δ: _______________________________ 

Ε: _______________________________ 

                        (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ)   μ: __ 

 

 

β) Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές μεταξύ ενός ριβο-νουκλεοτίδιου και ενός δεσοξυριβοζο-

νουκλεοτίδιου.           (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

   ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________  

 

γ) Ένα μόριο mRNA  περιλαμβάνει  40% Κυτοσίνη. Να υπολογίσετε το ποσοστό των 

υπόλοιπων βάσεων στο μόριο του DNA. Να δείξετε τους υπολογισμούς σας.   

   ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________ 

         (3 Χ 0.5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 
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δ) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις.                        (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

Κατά τη μετάφραση τα μόρια mRNA βγαίνουν από τον ____________________ στο 

_________________ και μεταφέρουν στα ____________________ το μήνυμα (πληροφορία του 

DNA) για τη σύνθεση των ______________________. 

 

Μέρος Γ΄: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 12 μονάδων.  

Ερώτηση: 8 

α) Να ονομάσετε τα κυρτώματα της σπονδυλικής που φαίνονται στην πιο κάτω εικόνα 

βάζοντας τον σωστό αριθμό στη Στήλη Ι.                                                   (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήματα Στήλη Ι 

Οσφυϊκό κύρτωμα  

Αυχενικό κύρτωμα  

Θωρακικό κύρτωμα  

Ιερό κύρτωμα  
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β)  Να συμπληρώσετε τα κενά 1-8 με τα ονόματα των οστών.                  (8 Χ 0,5 μ = 4 μ)   μ: __ 

  



13 
 

γ) O κύριος Στραβοκάννης ήταν παλαιότερα αθλητής. Τον τελευταίο καιρό παραπονιέται 

για πόνο στη μέση και τα δάκτυλα των χεριών του έχουν παραμορφωθεί. Να εξηγήσετε τι 

πιθανόν να έχει.           (2 Χ 1μ = 2 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

δ) Να αντιστοιχίσετε τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που αναγράφονται στη στήλη Ι, 

με την αιτιολογία τους, που βρίσκεται στη στήλη ΙΙ τοποθετώντας τον σωστό αριθμό στο 

αντίστοιχο τμήμα.                                                                  (2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Στήλη ΙΙ 

1. Μόνιμη αύξηση του θωρακικού 

κυρτώματος που προκαλείται από την 

κακή συνήθεια συνεχώς να σκύβουμε 

υπερβολικά. 

2. Αύξηση του οσφυϊκού κυρτώματος που 

προκαλείται από μη τήρηση της ορθής 

στάσης του σώματος. 

3. Παραμορφωτική κάμψη της σπονδυλικής 

στήλης προς τα πλάγια δεξιά ή αριστερά 

Στήλη Ι Αριθμός 

Λόρδωση  

Σκολίωση  



14 
 

ε) Κατά τη μετάφαση της Μείωσης ΙΙ, δύο αδελφές χρωματίδες ενός χρωματοσώματος δεν 

διαχωρίστηκαν με αποτέλεσμα τα γεννητικά κύτταρα του κύριου Πυροβολάκη να έχουν 

ένα χρωματόσωμα περισσότερο.  

Το επιπρόσθετο χρωματόσωμα οδηγεί σε ασθένεια που εμποδίζει την ανάπτυξη του 

περιόστεου και τη δημιουργία του αρθρικού χόνδρου.  

Να γράψετε δύο (2) προβλήματα που θα αντιμετωπίζει το παιδί του κύριου Πυροβολάκη. 

                                                             (2 Χ 1μ. = 2 μ)   μ: __ 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Οι Εισηγητές Ο Διευθυντής 

  

Μυριάνθης Ποταμός  Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου 

  

Ηρώ Ελευθερίου   
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ε) Κατά τη μετάφαση της Μείωσης ΙΙ, δύο αδελφές χρωματίδες ενός χρωματοσώματος δεν 

διαχωρίστηκαν με αποτέλεσμα τα γεννητικά κύτταρα του κύριου Πυροβολάκη να έχουν 

ένα χρωματόσωμα περισσότερο.  

Το επιπρόσθετο χρωματόσωμα οδηγεί σε ασθένεια που εμποδίζει την ανάπτυξη του 

περιόστεου και τη δημιουργία του αρθρικού χόνδρου.  

Να γράψετε δύο (2) προβλήματα που θα αντιμετωπίζει το παιδί του κύριου Πυροβολάκη. 

                                                             (2 Χ 1μ. = 2 μ)   μ: __ 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντής 

  

 Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου 

  

  



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίεσ:     - Δεν επιτρζπεται  η χρήςη διορθωτικοφ υγροφ. 

                     - Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρη. 

                     - Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) ςελίδεσ. 

                     - Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.  

                     - Να απαντηθοφν όλεσ  οι ερωτήςεισ.  

                     -  Πλεσ οι απαντήςεισ να δοθοφν πάνω ςτο εξεταςτικό δοκίμιο.   

____________________________________________________________________ 

ΜΕΟΣ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. 

                   Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ. 

                   Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

Ερώτηςη 1 

(α) το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται θ τομι ενόσ δοντιοφ. Να γράψετε ςε τι αντιςτοιχοφν οι 

ενδείξεισ 1 ζωσ 3. 

 

 

 

1: ……………………………… 

 

2: ……………………………… 

 

3: ……………………………… 

(3x0.5μ=1.5μ)  μ: …. 

 

 

 

 

(β) Να γράψετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί κάποιοσ να διατθριςει τα δόντια 

του υγιι.                                                                                                                     (2x0.5μ=1μ)  μ: …. 

 

(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015 - 2016 

ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΗΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                            ΤΑΞΗ: Γ’     

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

ΔΙΑΚΕΙΑ:   2 ΩΕΣ (ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ)            

ΒΑΘΜΟΣ:   ______  /40           ________________                      ΥΡΟΓ. ΚΑΘ. _____________ 

       

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ __________________________________           ΤΜΗΜΑ_____ 

 



 2 

Ερώτηςη 2 

(α) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ τροφι είναι απαραίτθτθ για τον 

οργανιςμό. 

 

(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2x0.5μ=1μ)  μ: …. 

(β) Ο πίνακασ που ακολουκεί αφορά τισ κρεπτικζσ ουςίεσ των τροφϊν και τθ λειτουργία 

τουσ. Να γράψετε δίπλα από κάκε λειτουργία το όνομα τθσ κρεπτικισ ουςίασ που ταιριάηει. 

 

ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
………………………………………………………………… 

Αποτελοφν ςπουδαίεσ αποταμιευτικζσ 
ενεργειακζσ ουςίεσ για τουσ ηωικοφσ 
οργανιςμοφσ. 

 
………………………………………………………………… 

Αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ πηγή 
ενζργειασ για το κφτταρο (καφςιμα 
πρώτησ επιλογήσ). 

 
………………………………………………………………… 

Εξυπθρετοφν κυρίωσ δομικζσ και λιγότερο 
ενεργειακζσ ανάγκεσ, προζρχονται κυρίωσ 
από ηωικοφσ οργανιςμοφσ. 

(3x0.5μ=1.5μ)  μ: …. 

Ερώτηςη 3 

Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί και ο οποίοσ αφορά τα κφτταρα του αίματοσ 

και τθ λειτουργία τουσ. 

χιμα κυττάρου 
 

Όνομα κυττάρου Λειτουργία κυττάρου 

 

 
 
 

 
 
 
……………………………………….. 

 
 
 
……………………………………….. 

 

 
 
 

 
 
 
……………………………………….. 

 
 
 
……………………………………….. 

 

 
 
 

 
 
 

Αιμοπετάλια 

 
 
 
……………………………………….. 

(5x0.5μ=2.5μ)  μ: …. 
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Ερώτηςη 4 

Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ που αναφζρονται ςτισ καφςεισ που γίνονται ςτα 

κφτταρα του οργανιςμοφ: 

(α) τα …………………………… του κυττάρου καίγονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ και 

απελευκερϊνεται …………………………… που είναι απαραίτθτθ για τθ λειτουργία του. Με τθ 

διαδικαςία αυτι, παράγεται ……………………….. του   ………………………………… και 

………………………… . 

(β) Για να γίνει θ καφςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν είναι απαραίτθτο να υπάρχει το αζριο 

………………………………. . 

(5x0.5μ=2.5μ)  μ: …. 

 

ΜΕΟΣ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. 

                   Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

                   Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ.  

 

Ερώτηςη 5 

(α) Σο πιο κάτω ςχιμα παριςτάνει το αναπνευςτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. Να ονομάςετε 

τα μζρθ με τουσ αρικμοφσ 1 ζωσ 6. 

 

 

 

1: …………………………………….. 

 

2: …………………………………….. 

 

3: …………………………………….. 

 

4: …………………………………….. 

 

5: …………………………………….. 

 

6: …………………………………….. 

(6x0.5μ=3μ)  μ: …. 

 

 

(β) Με τθ βοικεια του πιο πάνω ςχιματοσ να γράψετε τα ςτάδια τθσ πορείασ του 

εκπνεόμενου αζρα, χρθςιμοποιϊντασ τισ πιο κάτω λζξεισ που ςασ δίνονται αλφαβθτικά. 

 

Βρογχίδια, βρόγχοι, λάρυγγας, ρινικζς κοιλότητες, τραχεία, φάρυγγας 

 

Κυψελίδεσ            …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(6x0.5μ=3μ)  μ: ….  
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Ερώτηςη 6 

(α) Σο πιο κάτω ςχιμα παρουςιάηει τθν εςωτερικι καταςκευι τθσ καρδιάσ του ανκρϊπου. 

Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 6. 

 

1: …………………………………….. 

 

2: …………………………………….. 

 

3: …………………………………….. 

 

4: …………………………………….. 

 

5: …………………………………….. 

 

6: …………………………………….. 

(6x0.5μ=3μ)  μ: …. 

 

 

 

 

(β) Να χαρακτθρίςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ με Σ τισ ςωςτζσ και με Λ τισ λανκαςμζνεσ 

προτάςεισ. 

 

    (i) Σο αίμα περνά από το δεξιό κόλπο ςτον αριςτερό κόλπο τθσ καρδίασ. ………….. 

 

    (ii) H αριςτερι κοιλία ζχει παχφτερο μυϊκό τοίχωμα από όλουσ τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ     

          τθσ καρδιάσ. ………….. 

 

   (iii) Οι φλζβεσ ζχουν ςφυγμό. ………….. 

 

   (iv) Οι αρτθρίεσ ζχουν μεγαλφτερθ διάμετρο αυλοφ από τισ φλζβεσ. ………….. 

(4x0.5μ=2μ)  μ: …. 

 

(γ) Να αναφζρετε τον ςκοπό για τον οποίο γίνεται θ Μεγάλθ ι ωματικι κυκλοφορία του 

αίματοσ ςτο ςϊμα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x1μ=1μ)  μ: …. 
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Ερώτηςη 7 

(α) Να εξθγιςετε τον τρόπο με τον οποίο το πεπτικό, το αναπνευςτικό και το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα ςυνεργάηονται για να εξαςφαλιςτεί θ απαραίτθτθ ενζργεια που χρειάηεται ο 

οργανιςμόσ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x2μ=2μ)  μ: …. 

(β) ε ζνα δυςτφχθμα  ο οδθγόσ τραυματίςτθκε κρίςιμα και χρειάςτθκε επειγόντωσ 

μετάγγιςθ αίματοσ. Η ομάδα αίματοσ του ιταν Β. 

(i) Από ποιεσ ομάδεσ αίματοσ μπορεί να πάρει αίμα ο πιο πάνω οδθγόσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ii) Όταν ο οδθγόσ ανάρρωςε αποφάςιςε να γίνει αιμοδότθσ. ε ποιεσ ομάδεσ κα μποροφςε 

να δϊςει αίμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(2x1μ=2μ)  μ: …. 

 

(γ) Ο καπνόσ που παράγεται με τθν καφςθ του τςιγάρου περιζχει γφρω ςτισ 4700 

επικίνδυνεσ για τθν υγεία ουςίεσ που προκαλοφν διάφορεσ αρρϊςτιεσ ι αυξάνουν το 

δείκτθ κινδφνου για πολλζσ από αυτζσ. 

(i) Να αναφζρετε δφο (2) επικίνδυνεσ για τθν υγεία  ουςίεσ που παράγονται με τθν καφςθ 

του τςιγάρου. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ii) Να αναφζρετε δφο (2) αςκζνειεσ που ςχετίηονται με το κάπνιςμα. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 (2x1μ=2μ)  μ: …. 



 6 

ΜΕΟΣ Γ΄: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα των 12 μονάδων. 

 

Ερώτηςη 8 

 

(α) Να ονομάςετε τα μζρθ που δείχνουν οι αρικμοί 1ζωσ 6 ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

 

1: …………………………………….. 

 

2: …………………………………….. 

 

3: …………………………………….. 

 

4: …………………………………….. 

 

5: …………………………………….. 

 

6: …………………………………….. 

(6x0.5μ=3μ)  μ: …. 

  

 

 

 

 

(β) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ των οργάνων με τουσ αρικμοφσ 2 και 5 ςτο πιο πάνω ςχιμα; 

Όργανο 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όργανο 5: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2x0.5μ=1μ)  μ: …. 

(γ) (i) Να γράψετε που οφείλεται θ ικανότθτα του ςτομάχου να διευρφνεται. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1x0.5μ=1μ)  μ: …. 

(ii) Να αναφζρετε δφο (2) λειτουργίεσ του ςτομάχου. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2x0.5μ=1μ)  μ: …. 
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(δ) (i) Ποιοσ προςαρτθμζνοσ αδζνασ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ εκκρίνει τθ χολι; Να τον 

ονομάςετε και να τον δείξετε με βζλοσ πάνω ςτο ςχιμα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(2x0.5μ=1μ)  μ: …. 

 

(ii) Ποια είναι θ δράςθ τθσ χολισ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(1x0.5μ=0.5μ)  μ: …. 

 

 

(ε) (i) ε ποιο μζροσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ολοκλθρϊνεται θ πζψθ τθσ τροφισ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (1x0.5μ=0.5μ)  μ: …. 

 

(ii) Να ονομάςετε τρία εκκρίματα που δρουν ςτο λεπτό ζντερο. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………. 

(3x0.5μ=1.5μ)  μ: …. 

 

(iii) Να αναφζρετε που οφείλεται θ μεγάλθ απορροφθτικι επιφάνεια του λεπτοφ εντζρου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(1x0.5μ=0.5μ)  μ: …. 

 

(ςτ) Ποια χθμικι ουςία χρθςιμοποιοφμε για τθν ανίχνευςθ: 

     (i) των απλϊν ςακχάρων ………………………………………….. 

     (ii) των πρωτεϊνϊν  ………………………………………….. 

    (iii) των λιπαρϊν ουςιϊν ………………………………………….. 

    (iv) τθσ βιταμίνθσ C ………………………………………….. 

(4x0.5μ=2μ)  μ: …. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Β.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 

ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΙΑ 

 
 
 
 

ΑΟΥΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
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ΘΔΚΛΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ                                                                            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 
ΛΔΜΔΟΤ 
 

  
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ   ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 

 

 
ΒΑΘΜΟ: ........................../40 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:........................ 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................ 

  

ΣΑΞΗ:Γ'  ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06 -06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ (120΄ιεπηά) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................. 
 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κπιε κειάλη. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε 
δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. Να  απαληήζεηε  ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                                               

 α) Η είζνδνο ελόο ………………… κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ νλνκάδεηαη 

………………………… , ελώ ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ  νλνκάδεηαη …………….......... 

β) Σν   .............................    είλαη έλα νξγαλίδην ηνπ  θπηηάξνπ ην νπνίν κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ θαη 

κεηά από θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ απειεπζεξώλεηαη …………………………ζε νιόθιεξν ην θύηηαξν.                

                                                                                                                              (5Χ0,5κ=2,5κ)     κ:……..            

                                                                                                                            

Δξώηεζε 2 

α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                        

 

 

1: ………………………………           2: …………………………….. 

3: ……………………………..            4: ………………………………  

                                                                                                                                 (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..            
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   β) Να αλαθέξεηε κηα (1) πάζεζε ησλ δνληηώλ θαη έλαλ (1) ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα ηελ  

       απνθύγνπκε.                                                                                                                                        

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            (2Χ0,25κ=0,5κ)     κ:……..                        

Δξώηεζε 3                                                                                                                      

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.                                    

                                                                                                                        

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε  

1. Κάησ από ην δέξκα ησλ δώσλ     

ζπγθεληξώλνληαη…… 

           Α. Πξσηεΐλεο  1 ……. 

2.Η λόζνο, ε νπνία θάλεη ηα νζηά  

πην εύζξαπζηα θαη πην δεθηηθά 

ζηα θαηάγκαηα νλνκάδεηαη…..  

         Β. Νεπξηθή αλνξεμία 2 ……. 

3.Καηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία ν άλζξσπνο ρξεηάδεηαη 

θπξίσο……  

          Γ. Βηηακίλεο 3 ……. 

4.Η έιιεηςή ηνπο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα  

πγείαο….  

        Γ. Ληπαξέο νπζίεο 4 ……. 

5

  

Η λόζνο απηή  ραξαθηεξίδεηαη 
θπξίσο από άξλεζε 
πξόζιεςεο ηξνθήο ……. 

        Δ. Οζηενπόξσζε  5 …….. 

                                                                                                                             ( 5Χ0,5κ=2,5κ)     κ:……..                        

 
Δξώηεζε 4                                                                                                                     .                        
Να ραξαθηεξίζεηε θαηάιιεια ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε <  > ζσζηό ή  < Λ > ιάζνο.  

Α) Οη θιέβεο ζην εζσηεξηθό ηνπο έρνπλ  βαιβίδεο……………………………………………………………… 

Β) Ο θάξπγγαο είλαη όξγαλν κόλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ……………………………………………….. 

Γ) Η θαξδηά είλαη έλαλ νζηέηλν όξγαλν…………………………………………………………………………. 

Γ) Οη θνπηήξεο ρξεζηκεύνπλ ζηνλ ηεκαρηζκό ηεο ηξνθήο ……………………………………………………. 

Δ) Σν έλδπκν ιπζνδύκε ζπκβάιιεη ζηε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα………………………….. 

                                                                                                                             (5Χ0,5κ=2,5κ)     κ:……..                        
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε έμη (6) 
κνλάδεο. Να  απαληήζεηε  ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1,3,5 θαη 7.                                  

                                                                                                                                                    

                       

 

           (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..  

β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ. 

ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1.  

2.  

                                                                                                                                   (2Χ1κ=2κ)     κ:……..                        

γ) Σξαπκαηίαο αγλώζηνπ νκάδαο αίκαηνο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε, αιιά δελ ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα εμαθξίβσζεο ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο αίκαηνο. Ση νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα ηνπ δώζνπλ γηα 
λα ζσζεί; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                           
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                   (2Χ1κ=2κ)     κ:……..                                                                                                                                                        

Δξώηεζε 6  

 α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο  

1 κέρξη  4 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                      

                         1:……………………………………….. 

                         2: ………………………………………. 

                         3: ………………………………………..                   

                         4: …………………………………………    

                                                                                         (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                              

    

 

      

1: …………………………..... 

 

3: …………………………….. 

 

5: …………………………….. 

 
7: …………………………….. 
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β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα . 

Ο εηζπλεόκελνο αέξαο θαζαξίδεηαη από ηα μέλα ζσκαηίδηα ζηε κύηε κε ……………………………, 

ζεξκαίλεηαη από ηα πνιιά ………………………………….. πνπ θαιύπηνπλ ην εζσηεξηθό ηεο ξηληθήο 

θνηιόηεηαο θαη ζθνηώλνπλ ηα απνκέλνληα κηθξόβηα κε βιέλλα.                       

                                                                                                                                 (2Χ0,5κ=1κ)     κ:……..                              

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ηεο αλαπλνήο 

ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.       

                                                                                                    

                                     

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                

(4Χ0,25κ=1κ)     κ:……..                              

 

δ) Σα θξνύζκαηα ηνπ AIDS (ζύλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο ) απμάλνληαη ζπλερώο. Να 

αλαθέξεηε δύν (2)  ηξόπνπο πνπ κεηαδίδεηαη.                                                      

i)………………………………………………………………………………………………………….................. 

ii)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                 (2Χ0,5κ=1κ)     κ:……..                              

Γύν  (2) ηξόπνπο πνπ δελ κεηαδίδεηαη. 

 i……………………………………………………………………………………………………………………… 

ii……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                    (2Χ0,5=1κ)    κ:……..        

                       

Δξώηεζε 7  
 
α) Να γξάςεηε δύν (2) βηνηηθνύο θαη δύν (2) αβηνηηθνύο παξάγνληεο ζε έλα νηθνζύζηεκα θαζώο θαη ην 
όξγαλν κέηξεζήο ηνπο.                                                                                                                            
 

Βηνηηθνί παξάγνληεο Όξγαλν κέηξεζεο 

1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο Όξγαλν κέηξεζεο 

1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

                                                                                                        
                                                                                                           (8Χ0,25=2κ)    κ:……..             
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β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.                                                                                                                                     
 

Όξνο Οξηζκόο 

1.Οηθνζύζηεκα α. Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ 
θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή 

2.Άηνκν β. Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ 
ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή 

3.Πιεζπζκόο γ. Βηνηηθνί καδί κε αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ 
ηνπο ζρέζεηο 

4. Βηνθνηλόηεηα δ. Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο 

 

1 2 3 4 

    

 
                                                                                                                                 (4Χ0,25=1κ)   κ……….. 
 
 
γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο                                                                                         
πνπ ζαο δίλεηαη ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα, 
λα νλνκάζεηε: 
 
 
● έλαλ παξαγσγό ……………………………. 
● έλαλ θαηαλαισηή 1εο ηάμεο :………………. 
● έλαλ θαηαλαισηή 2εο ηάμεο :……………….. 
● έλαλ θαηαλαισηή 3εο ηάμεο : ……………….. 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                                (4Χ0,5=2κ)  κ………… 
 
δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ην γεγνλόο όηη κόλν10% πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο 
ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν, θαζώο ην 90% ηεο ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη ζην 
πεξηβάιινλ. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                                                 (2Χ0,5=1κ)  κ………… 
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ΜΔΡΟ Γ:  Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.  

 

Δξώηεζε 8 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα.                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..      

                                                                                                                                                    

β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ.            

                                                                                                                                        

Θξεπηηθή 

Οπζία 

Αληηδξαζηήξην γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο 

ζξεπηηθήο νπζίαο 

Υξώκα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

ηελ αλίρλεπζε   

Υξώκα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ κεηά 

ηελ αλίρλεπζε   

 

άθραξα 

 

Benedict 

 

…………………….. 

 

……………………….. 

 

Λίπε 

 

 

…………………….. 

 

Γηαθαλέο 

 

Λεπθό ίδεκα 

 

 

Πξωηεΐλεο  

 

………………….. 

+ θαπζηηθό λάηξην 

(πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ) 

ΝΑΟΗ 

 

Γαιάδην 

 

Μσβ 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ……………………….. 

 

2. ……………………….. 

 

3. ……………………….. 

 

      4. ………………………… 
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γ) Σν λεξό αλήθεη ζηηο αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο θαη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ νξγαληζκό 

καο. Να γξάςεηε δύν (2) ρξεζηκόηεηεο ηνπ λεξνύ γηα ηνλ νξγαληζκό καο.     

       i) ……………………………………………………………………………………………………….. 

      

ii)…… …………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                 (2Χ0,5κ=1κ)     κ:……..        

                                               

 

δ) Να γξάςεηε δύν (2 ) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ηξνθή.   

i) …………………………………………………………………………………………………………        

      

ii) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                ( 2Χ0,5κ=1κ)     κ:……..                              

                                                                                                                                     

                                                                                                                                             

     ε) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ  

        νη αξηζκνί 1 έσο 4.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                             

     1: ……………………………………        

     2: …………………………………… 

     3: ……………………………………             

     4: …………………………………… 

 

 

                                                                                                                                (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..         

 

                                              

 
 
ζη) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ιεπθώλ θαη ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ . 

  

Δξπζξά αηκνζθαίξηα Λεπθά αηκνζθαίξηα 

1. 

 

1. 

2. 

 

2. 

 

                                                                                                                             (2Χ1κ=2κ)     κ:…….. 
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δ) ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε δεύηεξε γξακκή άκπλαο. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία απηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ε) Η Μαξηάλλα ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν θαξθί θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. Ο γηαηξόο 

ρνξεγεί ζηελ Μαξηάλλα αληηηεηαληθό νξό, γηαηί θνβάηαη όηη έρεη πξνζβιεζεί από ην κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ. 

Να εμεγήζεηε γηαηί ν γηαηξόο  ρνξεγεί αληηηεηαληθό νξό θαη όρη εκβόιην ηεηάλνπ. 

                                                                                                                                             

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

  

                                                                                                                             (1Χ0,5κ=0,5κ)     κ:……..                             

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

              Οη Δηζεγεηέο                                                                                Η Γηεπζύληξηα   

                       

             Νίθε πιηθηώηνπ                                                                             Αζελά Ολνπθξίνπ                                                                           

 

            σηήξεο Μίραινο  

 

               

i) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία απηή; 
                                                                  
.............................................................. 
ii) Πνηα θύηηαξα είλαη ππεύζπλα γηα ηε δηαδηθαζία 
απηή;                                    
.............................................................. 
 
iii ) Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ηα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο.                                   
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 

    
                                       (3Χ0,5κ=1,5κ)     κ:……..     
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  δ) ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε δεύηεξε γξακκή άκπλαο. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία απηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ε) Η Μαξηάλλα ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν θαξθί θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. Ο γηαηξόο 

ρνξεγεί ζηελ Μαξηάλλα αληηηεηαληθό νξό, γηαηί θνβάηαη όηη έρεη πξνζβιεζεί από ην κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ. 

Να εμεγήζεηε γηαηί ν γηαηξόο  ρνξεγεί αληηηεηαληθό νξό θαη όρη εκβόιην ηεηάλνπ. 

                                                                                                                                             

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

  

                                                                                                                              (1Χ0,5κ=0,5κ)     κ:……..                             

 

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

                                                                            Η Γηεπζύληξηα 

                         

                                                                                                             Αζελά Ολνπθξίνπ                                                                           

  

              

i) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία απηή; 
                                                                  
.............................................................. 
ii) Πνηα θύηηαξα είλαη ππεύζπλα γηα ηε δηαδηθαζία 
απηή;                                    
.............................................................. 
 
iii ) Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ηα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο.                                   
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 

    
                                       (3Χ0,5κ=1,5κ)     κ:……..     
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1 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: ................................./40 

 

ΟΛΟΓΡ.: ............................... 

 

ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08-06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ:ΦΤΙΚΑ(ΦΤΙΚΗ-ΥΗΜΔΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 

 

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

                       Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                       Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

 

Δξώηεζε 1 

 

    α) i. Ση είλαη ε νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα;                                                              (1Χ0.5μ=0.5μ)                                                                  

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

 ii. Με πνην ηξόπν ε κηθξνβηαθή πιάθα πξνθαιεί παζήζεηο ζηα δόληηα;                   (1Χ0.5μ=0.5μ)                           

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

   β) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ;                     (2Χ0.5μ=1μ) 

                                                                                                                                                                                   

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

    γ) Πώο νλνκάδεηαη ν ηζηόο πνπ πεξηέρεη ηα αγγεία θαη ηα λεύξα ηνπ δνληηνύ;         (1Χ0.5μ=0.5μ)                           

     ........................................................................................................................................................... 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 Tν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία (3) κέξε θαη ελλέα (9) ζειίδεο. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Δξώηεζε 2 

 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα  

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.                         (5Χ0.5μ=2.5μ)                                                                

                                                                                                                                                                           

α. Σν αίκα πινύζην ζε νμπγόλν, επηζηξέθεη ζηνλ αξηζηεξό θόιπν ηεο θαξδίαο κέζσ:  

    Α. ηεο ανξηήο 

    Β. ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

    Γ. ησλ πλεπκνληθώλ θιεβώλ 

    Γ. ηεο άλσ θαη θάησ θνίιεο θιέβαο 

 

 β. Οη πην θάησ ρεκηθέο νπζίεο είλαη όιεο νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο: 

   Α. Πξσηεΐλεο, λεξό, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο 

   Β. Τδαηάλζξαθεο, λνπθιετληθά νμέα, άιαηα, πξσηεΐλεο   

   Γ. Βηηακίλεο, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, λνπθιετληθά νμέα 

   Γ. Πξσηεΐλεο, άιαηα, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο      

                                                                           

γ. ην παρύ έληεξν: 

  Α. Παξάγνληαη νξηζκέλεο βηηακίλεο 

  Β. Γίλεηαη κεξηθή δηάζπαζε πδαηαλζξάθσλ 

  Γ. Γίλεηαη κεξηθή δηάζπαζε πξσηετλώλ  

  Γ. Ιζρύνπλ όια ηα πην πάλσ 

 

δ. Άηνκν νκάδαο αίκαηνο Β κπνξεί λα δερηεί αίκα κόλν από: 

  Α.   Β,Ο,ΑΒ 

  Β.   Β, ΑΒ 

  Γ.   ΑΒ,Ο 

  Γ.   Ο,Β 

 

ε. Η παζεηηθή θίλεζε ηνπ νμπγόλνπ δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο από πεξηνρέο  

    ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο πεξηνρέο ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο νλνκάδεηαη: 

  Α. Φσηνζύλζεζε 

  Β. Αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή 

  Γ. Αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή 

  Γ. Γηάρπζε 
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Δξώηεζε 3 

 

Ο Γξ Φιεβίδεο είλαη γηαηξόο, αγγεηνιόγνο θαη εξγάδεηαη ζην εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό θέληξν, 

“ΔΤΔΞΙΑ”. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα από ην ζηεθαληνγξάθεκα κηαο 

αζζελνύο ηνπ, ηεο θπξίαο Ληπαξίδνπ. 

α) Ση δείρλεη ην γξάκκα Υ ζην ζρήκα;   

                                                            (1Χ0.5μ=0.5μ)             

............................................................................... 

β) Πσο νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε ηεο 

θπξίαο Ληπαξίδνπ;                              (1Χ0.5μ=0.5μ)                                

............................................................................... 

γ) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ζπλήζεηεο πνπ πηζαλόλ λα 

νδήγεζαλ ηελ θπξία Ληπαξίδνπ ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε.                                    (3Χ0.25μ=0.75μ)                                                       

 .................................................................. 

 ................................................................. 

 .................................................................. 

δ) Όηαλ ν Γξ Φιεβίδεο κέηξεζε ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο ηεο θπξίαο Ληπαξίδνπ βξήθε 170 κε 

100mmHg. Οη κεηξήζεηο απηέο δελ είλαη θπζηνινγηθέο. Έρεη ππέξηαζε ή ππόηαζε ε θπξία 

Ληπαξίδνπ;                                                                                                                  (1Χ0.25μ=0.25μ)                                                                                                                                 

................................................................................................................................................................ 

  ε) Να βνεζήζεηε ηνλ Γξ Φιεβίδε λα εμεγήζεη ζηελ θπξία Ληπαξίδνπ ηη ζεκαίλεη αξηεξηαθή πίεζε 

                                                                                                                                        (1Χ0.5μ=0.5μ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Δξώηεζε 4 
           

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά: Η πνξεία ηνπ εηζπλεόκελνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη 

ε αθόινπζε:                                                                                                                  (6Χ0.25μ=1.5μ)                                                                                                                                                  

 

ξηληθή θνηιόηεηα ……………….………….…………………………………….……………… 

 

………………..…………………..                       

 

β) Με πνην ηξόπν ε ηξαρεία  πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο; Να 

εμεγήζεηε.                                                                                                                       (1Χ0.5μ=0.5μ)                                                                               

                                                                                                                                                  

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                    (ην εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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γ) Να γξάςεηε κία νκνηόηεηα θαη κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αεξόβηα θαη αλαεξόβηα αλαπλνή.  

                                                                                                                                      (2Χ0.25μ=0.5μ)                                                                               

 

Οκνηόηεηα: ………………………………………………………………………………………… 

Γηαθνξά: …………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΔΡΟ Β:   Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

                       Κάζε νξζή εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

                       Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

 

Δξώηεζε 5 

 

Να κειεηήζεηε ην ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

α) Να νλνκάζεηε ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 1-3.                                     (3Χ0.25μ=0.75μ)                                             

     1.................................................................... 

     2.................................................................... 

     3.................................................................... 

β) Πώο νλνκάδεηαη ην άκνξθν πγξό Α;  

………………………………      (1Χ0.25μ=0.25μ) 

ii. Από ηη απνηειείηαη;                      (1Χ0.5μ=0.5μ)                             

................................................................................ 

................................................................................. 

                                                                        .................................................................................                                         

     γ) ε ηη ρξεζηκεύεη ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 2;                                                      (1Χ0.25μ=0.25μ)                                                                        

      ………………………………………………………………………………………………..…… 

     δ) Πνπ παξάγνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;                                     (1Χ0.25μ=0.25μ)            

      ………………………………………………………………………………………………..…… 

     ε) Έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο νκάδαο αίκαηνο θαη ηνπ παξάγνληα Ρέδνπο ηεζζάξσλ αδειθηώλ    

         κε αξηζκό 1-4. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα αληηγόλα πνπ έρεη ν θαζέλαο ζηελ    

         επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ ηνπ αηκνζθαηξίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Να νλνκάζεηε ηηο νκάδεο αίκαηνο θαη ην ξέδνπο ησλ ηεζζάξσλ παηδηώλ.                  (4Χ0.5μ=2μ)                           

Παηδί 1 .....................................................      Παηδί 3........................................................... 

Παηδί 2 ......................................................     Παηδί 4............................................................ 

Παηδηά Αληηγόλα Α Αληηγόλα Β Αληηγόλα D 

(Πξσηείλεο Ρέδνπο) 

1 + + + 

2 - + + 

3 + - - 

4 - - - 
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ζη) Έλα εξπζξό αηκνζθαίξην κόιηο έρεη απειεπζεξώζεη ην νμπγόλν 

ηνπ ζηα θύηηαξα ηνπ ζηνκαρηνύ. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή πνπ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ζην ζηνκάρη 

κεηαθέξνληαο θαη πάιη νμπγόλν.                                  (8Χ0.25μ=2μ)                                                                                     

Σξηρνεηδή αγγεία (ζηνκάρνπ)  θιέβεο ………………….……….  

 

…………...…..……………………………….………………… 

 

ηξηρνεηδή αγγεία  (πλεπκόλσλ) ………………..………………..      

                  
 ……………………………. ………………….……………….. 

 

 …………………… αξηεξίεο  ηξηρνεηδή αγγεία (ζηνκάρνπ) 

 

 

Δξώηεζε 6 

 

ην εξγαζηήξην ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ην αζπξάδη αβγνύ θαη ν θξέζθνο ρπκόο ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ πεξηέρνπλ γιπθόδε. Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πεηξάκαηνο.  

 

α)i. Πώο νλνκάδεηαη ην αληηδξαζηήξην Α, ην νπνίν 

    ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο γιπθόδεο.                                          

                                                                           (1Χ0.25μ=0.25μ)   

  ……………….………………………………………….. 

ii. Πνην είλαη ην ρξώκα ηνπ πην πάλσ αληηδξαζηεξίνπ; 

                                                                           (1Χ0.25μ=0.25μ)   

  ……………….………………………………………….. 

β) Οη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο 3 θαη 4 νλνκάδνληαη αληίζηνηρα 

ζεηηθόο θαη αξλεηηθόο κάξηπξαο. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

ζσιήλεο απηνύο.                                                      (2Χ0.5μ=1μ)                      

.................................................................................……….. 

……………………………………………………..………. 

                                                          ………………………………………………………..…….    

 γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο. 

                                                                                                                                         (4Χ0.25μ=1μ)   

 

Παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο 

Παξάγνληεο πνπ θξαηνύκε 

ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο πνπ αιιάδνπκε Παξάγνληαο πνπ κεηξνύκε  

 

1. ............................................ 

(ηη αιιάδεη ζηνπο ζσιήλεο 1 θαη 

2 ζην πείξακα;) 

 

…………………………………. 

(ηη είδνπο αιιαγή κεηξνύκε 

ζην πείξακα;) 

 

................................................ 
 

2...............................................  
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 δ) Να γξάςεηε ην όλνκα θαη ην ρξώκα ησλ αληηδξαζηεξίσλ κε ηα νπνία αληρλεύνπκε:  

                                                                                                                                    (5Χ0.25μ=1.75μ)   

 ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΟ/A - ΥΡΩΜΑ 

1 Πξσηεΐλεο  

2 Βηηακίλε C  

ε) Με πνην αληηδξαζηήξην κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε ηελ ύπαξμε άλζξαθα ζε νξγαληθέο ελώζεηο; 

                                                                                                                                    (1Χ0.25μ=0.25μ)   

   ………………………………………………………………………………………………………. 

ζη) i) Οη θπηηθέο ίλεο ρσξίδνληαη ζε ......................................... θαη .....................................................   

                                                                                                                                      (2Χ0.25μ=0.5μ)   

      ii) Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαηξνθή καο πξέπεη λα   

         είλαη πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο.                                                                                 (2Χ0.5μ=1μ)                          

 ...................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 7 

 

Σα πην θάησ δηαγξάκκαηα (Α,Β) απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο 

αληηζσκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν(t), ζε έλα άηνκν πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί εκβόιην θαη 

ζε έλα άιιν άηνκν πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί αληη-νξόο. 

 

 

α) ε πνην από ηα δύν δηαγξάκκαηα ην άηνκν έιαβε εκβόιην θαη ζε πνην αληη-νξό; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο κε δύν (2) ιόγνπο.                                (3Χ0.5μ=1.5μ)                          

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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β) Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν ηα αθόινπζα όξγαλα παξεκπνδίδνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο 

λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.                                                                                 (2Χ1μ=2μ) 

 

 ΟΡΓΑΝΟ                 ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΠΑΡΔΜΠΟΓΙΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

 

1. 

 

    Μάηηα 

 

 

 

 

2. 

     

    Μύηε 

 

 

 

 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ην θείκελν πνπ αθνξά ηελ δεύηεξε γξακκή άκπλαο.      (5Χ0.5μ=2.5μ) 

Έλα ………………………….. αξρηθά ……………………………. κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ 

κεκβξάλε ην βαθηήξην. 

ηε ζπλέρεηα ην ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη αθνινύζσο ………………………. ηα 

καθξνκόξηα ηνπ βαθηεξίνπ ζε κηθξνκόξηα  (…………………….      ………………………) 

Η όιε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη …………………………… 

 

ΜΔΡΟ Γ:   Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ 

         

Δξώηεζε 8 

               

α) Ο γαζηξεληεξηθόο ζσιήλαο  αξρίδεη από  

ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα θαη θαηαιήγεη 

 ζηνλ πξσθηό. Σν ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα 

 απηνύ, ζηελ πεξηνρή ηνπ εληέξνπ,  

 απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) ρηηώλεο.  

Να κειεηήζεηε ην δηπιαλό ζρήκα θαη  

λα ηνπο νλνκάζεηε.           (4Χ0.5μ=2μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο (ζπθσηηνύ).                          (3Χ0.5μ=1.5μ) 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) αηηίεο πνπ πξνθαινύλ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο.                           (2Χ0.25μ=0.5μ) 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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δ) Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα, κέζα ζην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα, νλνκάδεηαη 

ρεκηθή πέςε θαη γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ πξσηετλώλ, ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ Να 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε ρεκηθή πέςε ησλ ηξνθώλ.       (12Χ0.25μ=3μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

ε) i) Να εμεγήζεηε ηη είλαη νη ελδνθξηλείο αδέλεο.                                                               (1Χ1μ=1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii) Να πεξηγξάςεηε ηελ ελδνθξηλή δξάζε ηνπ παγθξέαηνο θαη ησλ γαζηξηθώλ αδέλσλ ηνπ 

ζηνκάρνπ. ηελ απάληεζε ζαο λα νλνκάζεηε ηηο νπζίεο πνπ παξάγνληαη θαη ηε δξάζε ηνπο.     

                                                                                                                                           (4Χ0.5μ=2μ) 

  

ΠΑΓΚΡΔΑ ΓΑΣΡΙΚΟΙ ΑΓΔΝΔ (ΣΟΜΑΥΟΤ) 

 

Οπζία:…………………………………….. 

 

Γξάζε: ………………………………….... 

…………………………………………….. 

 

 

 

Οπζία:…………………………………….. 

 

Γξάζε: ………………………………….... 

…………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                   (ην εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

 

 

Α/Α Έλδπκν 
Όξγαλν όπνπ 

παξάγεηαη 

Όξγαλν     όπνπ 

δξα 

Μαθξνκόξην 

όπνπ δξα 

(ππόζηξσκα) 

Μηθξνκόξηα 

πνπ παξάγνληαη 

(πξντόληα) 

1.  
ηεινγόλνη 

αδέλεο 

 

 
  

 

2.  ηνκάρη 

 

 

 

πξσηεΐλεο 
 

 

3.  Πάγθξεαο 

 

Λεπηό έληεξν 
 

 

 

Γιπθεξόιε + 

Ληπαξά νμέα 

 

4. 

 

 

 

Λεπηό έληεξν 

 

DNA-RNA 
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ζη) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                                           (2Χ0.5μ=1μ) 

 

Αθνκνίσζε ……………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Απνξξόθεζε…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηε δηαδξνκή ηνπ βισκνύ (κπνπθηά) από ηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κέρξη ην 

ζηνκάρη.                                                                                                                             (2Χ0.5μ=1μ) 

 

ηνκαηηθή θνηιόηεηα  …………………….  ……………………….  ζηνκάρη. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

O Γηεπζπληήο 

 

              Κσζηέαο Κπξηάθνο 
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ζη) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                                           (2Χ0.5μ=1μ) 

 

Αθνκνίσζε ……………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Απνξξόθεζε…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηε δηαδξνκή ηνπ βισκνύ (κπνπθηά) από ηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κέρξη ην 

ζηνκάρη.                                                                                                                             (2Χ0.5μ=1μ) 

 

ηνκαηηθή θνηιόηεηα  …………………….  ……………………….  ζηνκάρη. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Δηζεγεηέο 

 

Ιγλαηίνπ ηάισ Β.Γ. 

 

Μηραειίδνπ Καιιηλίθε 

     O Γηεπζπληήο 

 

              Κσζηέαο Κπξηάθνο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΔΩ 
 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                         ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 06. 06. 2016 
 

ΣΑΞΗ:  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                           ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ:  8:00 π.κ                         ΥΡΟΝΟ:  2 ώξεο 
                                                                                                                   (ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΗΜΔΙΑ) 

 
 

Όλνκα καζεηή / ηξηαο: ..............................................................................      Σκήκα : ..............         Αξ : …….. 
                                                                                                                                                                                     

 
       Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 7 ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.  
      Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

                        Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.  

1. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα  α,β,γ,δ  πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε                                                                      (κ.2.5 )    
 

Α. Σν θνηλό θξπνιόγεκα είλαη λόζεκα πνπ πξνθαιείηαη από: 

 
α. βαθηήξην 
β. ηό  

   γ. κύθεηα 
   δ. πξσηόδσν. 
 

Β. Πνηνο από ηνπο παξαθάηω είλαη κεραληζκόο ηεο πξώηεο γξακκήο άκπλαο ; 
 

α. ππξεηόο  
β. ιπζνδύκε δαθξύσλ 
γ. θαγνθπηηάξσζε 
δ. εηδηθά θύηηαξα κλήκεο. 

 
Γ. Οη παξαγωγνί θαιύπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο κε ηελ ... 

 
α. δηαπλνή 
β. θσηνζύλζεζε 
γ. θπηηαξηθή αλαπλνή 
δ. εμάηκηζε. 

 
Γ. Σν θέληξν αηκνπνίεζεο είλαη ... 

  
α. ν ιεκθηθόο ηζηόο 
β. ν λσηηαίνο κπειόο 
γ. ν κπειόο ησλ νζηώλ 
δ. ν ζύκνο αδέλαο. 

 
Δ. Η κεηαθνξά νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο παξεκπνδίδεηαη από ... 

 
α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
β. ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 
γ. ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ 
δ. ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε αιάησλ ζην λεξό. 

 
ΒΑΘΜΟ : .................................................. 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ............................................. 
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2. Να αληηζηνηρίζηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Ι κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο ΙΙ    (κ.2.5 )    

ΣΗΛΗ  Ι ΣΗΛΗ ΙΙ  

1. Απηόηξνθνη    
νξγαληζκνί 

α. Μύθεηεο θαη βαθηήξηα 1. …….. 

2. Καηαλαισηέο β. Τν ζύλνιν ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκό  2. ......... 
 

3. Ιζνξξνπεκέλε 
δηαηξνθή 

γ. Φπηηθνί νξγαληζκνί 3. ……… 

4. Μεηαβνιηζκόο  δ. Βνεζά ζηε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ 4. .......... 
 

5. Απνηθνδνκεηέο ε. Καηαλάισζε πνηθηιίαο ηξνθώλ 
 

5. .......... 

6. Γαζηξηθό πγξό  
 

δ. Εσηθνί νξγαληζκνί  6. .......... 

 

3. Σε έλαλ καζεηή δόζεθαλ 2 δηαθνξεηηθά είδε θπηηάξσλ  (Α θαη Β ) θαη έλαο κηθξννξγαληζκόο ( Γ ). 

 Τν θύηηαξν Α δελ είρε ππξήλα θαη είλαη έγρξσκν. 

 Τν θύηηαξν Β είρε κηηνρόλδξηα θαη ρισξνπιάζηεο. 

 Ο κηθξννξγαληζκόο Γ έθεξε βιεθαξίδεο θαη θπηηαξηθό ηνίρσκα. 

Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

α.i. Τη είδνο θπηηάξνπ είλαη ην Α θαη πνύ νθείιεηαη ην ρξώκα ηνπ; (κ.0.5 )    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Σε πνην ηκήκα ηνπ νξγαληζκνύ καο παξάγεηαη ην θύηηαξν Α;  (κ.0.5 )    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 iii. Πνηνο είλαη ν βηνινγηθόο ξόινο ηνπ θπηηάξνπ Α;  (κ.0.5 )   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β. Σε πνην είδνο θπηηάξνπ κπνξεί λα αλήθεη ην θύηηαξν Β;                                                                                (κ.0.25 )    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ.i. Σε πνηα θαηεγνξία κηθξννξγαληζκώλ αλήθεη ν Γ;                                                                                         (κ.0.25 )  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ii. Να αλαθέξεηε αθόκε έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ κηθξννξγαληζκνύ Γ.  (κ.0.5 )    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Γύν θίινη απνθάζηζαλ λα ζπκεηάζρνπλ ζε κηα εζεινληηθή αηκνδνζία. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

α. Σε πνηεο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, εθηόο από απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο νκάδεο αίκαηνο,ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ.  

                   (κ.0.5 )     

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



3 
 

β. Αλ ν έλαο θίινο αλήθεη ζηελ Α νκάδα αίκαηνο θαη ν άιινο αλήθεη ζηελ Ο νκάδα αίκαηνο πνηνπ ην αίκα κπνξεί λα 

δνζεί ζε θάπνην δέθηε ηεο Β νκάδαο αίκαηνο ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. (κ.1.5 )   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Πνηεο αζζέλεηεο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε αληηβίσζε θαη γηαηί ;  (κ.0.5 )    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  
   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

1. Σην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5.  (κ.1.5 )   

 

γ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Ι µε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε 

ζηήιε ΙΙ. Γηα ην ζθνπό απηό λα γξάςεηέ δίπια από θάζε γξάµµα ηεο ζηήιεο IΙ ηνλ αξηζµό πνπ ηαηξηάδεη κε ηε 

ζηήιε Ι (π.ρ.Α-4)  (κ.1.5 )   

 

ΣΗΛΗ  Ι ΣΗΛΗ ΙΙ  

1. Πηπαιίλε Α. Γηάζπαζε ακύινπ Α. …….. 
 

2. Πεςίλε Β. Γηάζπαζε ιηπώλ Β. ........... 
 

3. Καξβνμππεπηηδάζε Γ. Γηάζπαζε   
πξσηεηλώλ 

Γ. ……… 
 

4. Παγθξεαηηθή 
ιηπάζε  

  

1. ..........................................................  

2. .........................................................  

3. ..........................................................  

4. ..........................................................                  

5. ..........................................................  

6. ………………………………………………………                 

β. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ  

 αξηζκό  5.                                                                                       (κ.1 )   

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
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δ. Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα  πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε .        (κ.1)                                        

i. Τν απινύζηεξν ζάθραξν είλαη:  Α. ην γιπθνγόλν   Β. ε γιπθόδε   Γ. ε θπηηαξίλε   Γ. ην άκπιν. 

ii.Μηα κεγάιε νκάδα νξγαληθώλ νπζηώλ κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ γίλνληαη ηαρύηαηα νη πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο είλαη:   

Α. ηα λνπθιεïληθά νμέα   Β. ηα ιηπίδηα   Γ. νη πδαηάλζξαθεο   Γ. πξσηεΐλεο 

δ. Τη νλνκάδνπκε αθνκνίσζε ;  (κ.1)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Σην  παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ηκήκα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ζε θάπνηα πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο πνπ 

κνιύλζεθε από βαθηήξηα . 

 

α. Πνην πγξό παξηζηάλεη ην Α θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ; ..................................................................................... (κ.1.5 )   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β. Τη αγγείν παξηζηάλεη ην Γ; Να αλαθέξεηε κε βάζε ην ζρήκα δύν (2) ιόγνπο πνπ αηηηνινγνύλ ηελ απάληεζε ζαο. 

 (κ.1.5 )   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Τη θύηηαξν παξηζηάλεη ην Γ; .............................................................................................  (κ.0.5 )   

δ. Με πνηνλ ηξόπν ην Γ θύηηαξν ζα θαηεπζπλζεί ζηε πεξηνρή ηεο κόιπλζεο ;  (κ.0.5 )   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε. Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην θύηηαξν Γ ζα εμνπδεηεξώζεη ηαβαθηήξηα.(κ.1.5)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ. Σε πνηα γξακκή άκπλαο  αλαθέξνληαη νη πην πάλσ εηθόλεο ; ..................................................................        (κ.0.5 )   
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3.α.η. Πνηα από ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδεη ηελ εηζπλνή θαη πνηα ηελ εθπλνή ;                            (κ.0.5) 

                                                                 ΔΙΚΟΝΑ 1 : ............................  ΔΙΚΟΝΑ 2 : ........................ 

ηη. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ πην πάλσ απάληεζε ζαο.                (κ.0.5) 

 
..............................................................................................   

β. Να αλαθέξεηε ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή  

πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην  ζηόκα .            (κ.1.5) 
 

       i. .......................................................  
      ii........................................................ 

iii....................................................... 
 

γ. Τν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ κέζα ζε κηα πλεπκνληθή θπςειίδα.  

  
i. Πνην γξάκκα δείρλεη αέξα πινύζην ζε νμπγόλν θαη πνην πινύζην ζε  

 δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ;                                                                (κ.0.5) 
 

............................................................................................................ 
 

ii. Πώο νλνκάδεηαη ην αγγείν πνπ παξηζηάλεη ην γξάκκα Δ ;            (κ.0.5)  
.................................................................................................... 

 

iii. Πνην γξάκκα παξηζηάλεη ηε δηάρπζε ηνπ νμπγόλνπ από ηελ  

 θπςειίδα πξνο ην αγγείν θαη πνην ηε δηάρπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ  
 άλζξαθα από ην αγγείν ζηε θπςειίδα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ 
 απάληεζε ζαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο,                                   (κ.1.5) 

                                  

  .......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

iv. Να γξάςεηε δύν παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη αέξα ησλ        

θπςειίδσλ.                                                                                                                                                 (κ.1) 
 

α. ........................................................................................................................................................................ 
 

β. ........................................................................................................................................................................ 
 
 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ 12 κνλάδωλ. 

1.α.i. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα .                                           (κ.1.5) 
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ii. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηνλ θαξδηαθό θύθιν, κε ηελ νξζή ζεηξά.            (κ.1.5) 

Α. Τν αίκα θηλείηαη από ηηο θιέβεο ζηνπο θόιπνπο . 

Β. Οη θνηιίεο ζπζηέιινληαη. 

Γ. Τν αίκα θηλείηαη ζηηο αξηεξίεο.  

Γ. Οη βαιβίδεο κεηαμύ θόιπσλ – θνηιηώλ αλνίγνπλ. 

Δ. Οη θόιπνη ζπζηέιινληαη. 

η.Τν αίκα θηλείηαη ζηηο θνηιίεο.  

ηηη. Με βάζε ην παξαθάησ ζρήκα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 

α. Πώο νλνκάδνληαη ηα αγγεία 1,2, θαη 3;                                                                                                          (κ.0.75) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β. Πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη κε ην 1 θαη πνύ απηή νθείιεηαη;  (κ.1.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Πώο νλνκάδεηαη ην άθξν Α θαη πώο ην άθξν Β;  (κ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ. Πνύ παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε πίεζε ζην Α άθξν ή ζην Β;  (κ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε. Τν παξαθάησ ζρήκα αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε ή ζηε κηθξή θπθινθνξία θαη γηαηί;  (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ζη.Να αληηζηνηρίζεηε ηα 4,5 ,6 θαη 7κε ηηο νπζίεο:  (κ.1) 

  Γιπθόδε  

 Ομπγόλν 

 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 Ακηλνμέα   
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β.i. Σηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη ηξεηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο . Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θάζε κηαο.         (κ.0.75) 

 

ii. Έρεη ππνινγηζηεί όηη κόλν ην 10% πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν, θαζώο 

ην 90%  ηεο ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη απηό γξάθνληαο κόλν δύν (2) 

ιόγνπο .  (κ.1) 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

γ.i. Τη νλνκάδνπκε νκνηόζηαζε ;  (κ.1) 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ii. Σε πνηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα νθείινληαη νη δηαηαξαρέο ηεο νκνηόζηαζεο πνπ πξνθαινύλ ηελ εθδήισζε 

αζζελεηώλ; Να γξάςεηε  κόλν δύν (2) .  (κ.1) 

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

Η Γηεπζύληξηα                                                                                                                           Δηζεγήηξηεο 

Αθξνδίηε Μαιεθθίδνπ                                                                                                             ηαζνύια  Γαβξηήι  
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ΜΕΡΟ Α: (10 Μονάδεσ) Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ                                                 

βακμολογείται με (2.5) μονάδεσ.  Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ  1,2,3,4.                                           

 

ΕΡΩΣΗΗ  1:   (2.5μ) 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτθν πιο κάτω εξίςωςθ, ϊςτε να περιγράφεται ςωςτά θ 

χθμικι αντίδραςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αερόβιασ κυτταρικισ αναπνοισ που γίνεται ςτα 

κφτταρα του οργανιςμοφ μασ.                                                                                                     (1μ) 

 

β) Να ονομάςετε το οργανίδιο του κυττάρου ςτο οποίο γίνεται  θ πιο πάνω χθμικι 

αντίδραςθ:  ……………………………………………                                                                                (0.5μ) 

γ) Να εξθγιςετε με ποιο αντιδραςτιριο και με ποιο τρόπο ανιχνεφεται θ γλυκόηθ:        (1μ)                                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΠΙΚΟΠΗ                                                  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΞΗ: Γ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 06 / 2016 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………… ΣΜΗΜΑ: ………….     ΑΡ. …….  

Βακμόσ: ……………………………………….. 

Ολογράφωσ: ……………………………….. 

Υπογραφι: ………………………………….. 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ   9 (εννιά)  ΔΛΙΓΔ 
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ΕΡΩΣΗΗ  2:   (2.5μ) 

α) Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ζνα φυτικό κφτταρο. Να ονομάςετε τα οργανίδιά του,     

που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4.                                                                                               (1μ)                              

 

β) Να γράψετε τθ λειτουργία των οργανιδίων  που δείχνουν οι αρικμοί 1 και 4 ςτο           

πιο πάνω ςχιμα:                                                                                                                               (1μ) 

 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 

 4: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

γ) Να γράψετε δφο λόγουσ που αιτιολογοφν ότι  το πιο πάνω κφτταρο είναι φυτικό.   (0.5μ) 

 Ι. …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 ΙΙ. ……………………………………………………………………………………………………………….………………………... 

ΕΡΩΣΗΗ  3:   (2.5μ) 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ κρεπτικζσ 

ουςίεσ. 

α) Ι. Τροφζσ πλοφςιεσ ςε υδατάνκρακεσ είναι  ………………………….   και ……………………………….,  

ενϊ τροφζσ πλοφςιεσ ςε………………………  είναι το κρζασ και το ψάρι.                                    (1μ)                                                              

ΙΙ. Η διάςπαςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν ονομάηεται  …………………Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ 

για ενζργεια χρθςιμοποιεί πρϊτα τουσ  …………………………………..  και μετά τα λίπθ.       (0.5μ)                                

ΙΙΙ. Οι κρεπτικζσ ουςίεσ ανάλογα με τθ χρθςιμότθτά τουσ ςτον οργανιςμό  διακρίνονται    

ςε τρεισ κατθγορίεσ  ………………………………………………     …………………………………………………..  

και ςυμπλθρωματικζσ.                                                                                                                 (0.5μ)                                                    



3 
 

β) Σε ποια απλά, μικρομόρια διαςπϊνται οι παρακάτω κρεπτικζσ ουςίεσ των τροφϊν 

(μακρομόρια);                                                                                                                                (0.5μ) 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

Υδατάν   Υδατάνκρακεσ   
Πρωτεΐ    Πρωτεΐνεσ   

 

ΕΡΩΣΗΗ  4:   (2.5μ)                                                                                                                             

α) Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ 1-4 ςτο πιο κάτω ςχιμα, που αφορά τθ δομι του δοντιοφ:                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                             (1μ)                                                                                             

 

 1: ……………………………………………..         2: ……………………………………………….. 

 3: ……………………………………………..            4: ……………………………………………….. 

 β) Ι. Να ονομάςετε τθν πάκθςθ των δοντιϊν που φαίνεται ςτο πιο κάτω ςχιμα:          (0.5μ) 

 ………………………………………………………………………..…………….. 

 

 ΙΙ. Να ειςθγθκείτε δφο τρόπουσ αποφυγισ τθσ πιο πάνω πάκθςθσ του δοντιοφ:           (1μ)                              

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……   

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
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 ΜΕΡΟ Β: ( 18  Μονάδεσ ) Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 5,6,7.                                                    

ΕΡΩΣΗΗ 5:   (6μ) 

α) Να ονομάςετε τα ςυςτατικά του αίματοσ 1 μζχρι 4 που δείχνει το πιο κάτω ςχιμα: (1μ)                                

 

  1: ………………………………………………..          2: ………………………………..…………….. 

  3: ………………………………………………..          4: …………………………………..………….. 

β) Να γράψετε τον ρόλο των ςυςτατικϊν του αίματοσ που αντιςτοιχοφν ςτουσ          

αρικμοφσ  1-4.                                                                                                                                  (2μ) 

 1: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

γ) Να εξθγιςετε γιατί ζνασ καπνιςτισ κουράηεται πιο εφκολα από ζναν μθ καπνιςτι: (0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

δ) Σε ποιο όργανο του ςϊματοσ παράγονται τα κφτταρα  του αίματοσ;                           (0.5μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..       
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ε) Να εξθγιςετε τουσ δφο τρόπουσ τεχνθτισ ανοςίασ:                                                            (2μ) 

     Εμβόλια: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

     Αντι-ορροί: …………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

ΕΡΩΣΗΗ 6:   (6μ) 

α) Να γράψετε ποια από τισ δφο εικόνεσ Α και Β αναπαριςτά τθν ειςπνοι και ποια           

τθν εκπνοι:                                                                                                                                        (1μ) 

 

β) Να εξθγιςετε τον μθχανιςμό τθσ ειςπνοισ και τθσ εκπνοισ  με τθ βοικεια των πιο   

πάνω εικόνων:                                                                                                                                   (2μ) 

 Ι. Ειςπνοι : ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 ΙΙ. Εκπνοι: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

γ) Ι.  Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ που φαίνονται ςτο πιο κάτω ςχιμα:               (1.5μ) 
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ΙΙ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων τθσ καρδιάσ;                                                                  (1μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ΙΙΙ. Να εξθγιςετε γιατί τα τοιχϊματα τθσ αριςτερισ κοιλίασ τθσ   καρδιάσ είναι παχφτερα   

από αυτά τθσ δεξιάσ κοιλίασ:                                                                                                      (0.5μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ΕΡΩΣΗΗ 7:   (6μ) 

α) Να αναφζρετε δφο τρόπουσ μετάδοςθσ του ιοφ του AIDS:                                                (1μ)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………            

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

 β) Αναπνευςτικό ςφςτθμα                            

Ι. Στο εςωτερικό τθσ μφτθσ των ανκρϊπων υπάρχει βλεννογόνοσ (παράγει βλζννα), τρίχεσ 

και αιμοφόρα αγγεία. Να εξθγιςετε ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ ςτθ λειτουργία τθσ αναπνοισ       

αναπνοισ:                                                                                                                                       (1.5μ) 

Βλεννογόνοσ: …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Σρίχεσ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....  

Αιμοφόρα αγγεία: ……………………………………………………………………………………………………………..… 

ΙΙ. Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ που δείχνουν οι ενδείξεισ ςτο     

πιο κάτω ςχιμα:                                                                                                                            (1.5μ) 
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ΙΙΙ.  Να εξθγιςετε τι είναι θ χρόνια βρογχίτιδα και ποφ οφείλεται:                                       (1μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

ΙV.  Στουσ πνεφμονεσ του ανκρϊπου υπάρχουν γφρω ςτα 700 εκ. κυψελίδεσ. Μζςα από 

αυτζσ εξαςφαλίηεται θ μεγάλθ επιφάνεια των πνευμόνων. Σε τι εξυπθρετεί αυτό;         (1μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΟ Γ: ( 12 Μονάδεσ ) Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ.  Η ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με δϊδεκα (12) μονάδεσ.  

ΕΡΩΣΗΗ 8:   (12μ) 

α) Στον ακόλουκο πίνακα δίδεται θ ςφςταςθ του αζρα τθσ ειςπνοισ και τθσ εκπνοισ             

ςε οξυγόνο, διοξείδιο του άνκρακα και υδρατμοφσ.   

 

Με βάςθ τθν κυτταρικι αναπνοι, να εξθγιςετε γιατί ςτον αζρα τθσ εκπνοισ μειϊνεται             

το οξυγόνο και αυξάνεται  το διοξείδιο του άνκρακα.                                                        (1.5μ) 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………  

β) Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα βάηοντασ (√) εκεί όπου μπορεί να γίνει μετάγγιςθ 

αίματοσ χωρίσ να δθμιουργθκεί πρόβλθμα ςτον δζκτθ.                                                          (2μ) 
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γ) Πιο κάτω φαίνονται οι τρεισ κυκλοφορίεσ που γίνονται ςτο ςϊμα μασ.                              

Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα τον ςκοπό τθσ κάκε κυκλοφορίασ:                                      (3μ) 

      Κυκ            Κυκλοφορία                                                        κοπόσ  
 

1.       
1.Πνευμονικι - Μικρι 

 
 
 

 
2.Σωματικι - Μεγάλθ 

 
 
 

3.Στεφ  
3.Στεφανιαία 

 
 
 

 

δ) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ 

του ανκρϊπινου οργανιςμοφ:                                                                                                      (2μ) 

 

ε) Να εξθγιςετε ςε τι εξυπθρετεί θ πλθκϊρα πτυχϊν, λάχνων και μικρολάχνων του 

λεπτοφ εντζρου.                                                                                                                               (1μ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ςτ) Να εξθγιςετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ εντερικι χλωρίδα είναι ςθμαντικι       

για τθ λειτουργία του παχζωσ εντζρου.                                                                                    (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

η) Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β, γράφοντασ  

ςτθ ςτιλθ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τον κατάλλθλο αρικμό:                                                                     (1.5μ) 

          ΣΤΗΛΗ  Α            ΣΤΗΛΗ  Β  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Οιςοφάγοσ  Α. Μάςθςθ και ςχθματιςμόσ     
     βλωμοφ  

Α - ……...... 

2. Λεπτό ζντερο Β. Ζκκριςθ χολισ  Β - …….... 
 

3. τομάχι Γ. Σχθματιςμόσ και αποβολι     
    κοπράνων  

Γ - …….... 

4. Παχφ ζντερο Δ. Πζψθ και απορρόφθςθ     
     κρεπτικϊν ουςιϊν  

Δ- ………. 

5. τοματικι κοιλότθτα Ε. Κατάποςθ τροφισ  Ε - ………. 
 

6. υκϊτι ΣΤ. Μερικι πζψθ πρωτεϊνϊν          
      και προϊκθςθ του χυλοφ 

ΣΤ- ……… 

 

 

 

 

Η ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ                Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ Β.Δ.                Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

………………………..           …………………………………                …………………………….     

 Ανκι Τθρθτά              Σβετλάνα  Φραγκουλίδου           Βαρβάρα Κάςςαρθ 

……………………….. 

Νίκθ  Συλικιϊτθ 
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       Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                              ………………………….. 

     Βαρβάρα Κάςςαρθ 

 

 

 

 

 

                                        

Η ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ                Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ Β.Δ.                Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

………………………..           …………………………………                …………………………….     

 Ανκι Τθρθτά              Σβετλάνα  Φραγκουλίδου           Βαρβάρα Κάςςαρθ 

……………………….. 

Νίκθ  Συλικιϊτθ 
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ΕΡΩΣΗΗ 8:   (6μ) 

α) Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςτοιχεία τθσ  (1.5μ) 

ςτιλθσ Β, γράφοντασ ςτθ ςτιλθ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τον αντίςτοιχο αρικμό:  

         ΣΤΗΛΗ Α                        ΣΤΗΛΗ Β ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

1. Πλθκυςμόσ  Α. Η βιοκοινότθτα (βιοτικοί 
παράγοντεσ) μαηί με τουσ αβιοτικοφσ  
παράγοντεσ και όλεσ οι μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ  

Α - ……… 

2. Οικοςφςτθμα Β. Το ςφνολο των διαφορετικϊν 
πλθκυςμϊν που ςυνυπάρχουν ςτθν 
ίδια περιοχι 

Β - ……… 

3. Βιοκοινότθτα Γ. Το ςφνολο των οργανιςμϊν του ίδιου 
είδουσ που κατοικοφν ςτθν ίδια 
περιοχι. 

Γ -  ……… 

 

β) Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά, ξεκινϊντασ από τον πιο μικρό, 

τουσ ακόλουκουσ όρουσ που ςασ δίνονται αλφαβθτικά:                      (1μ) 

              άτομο, βιοκοινότθτα, οικοςφςτθμα, πλθκυςμόσ  

 

…………………….. → ……………..……..→……………..……….→……………………..→ 
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γ) Αφοφ παρατθριςετε το πιο κάτω τροφικό πλζγμα,                                       

να απαντιςετε ςε όςα ακολουκοφν: 

 

 

 

Ι.  Να γράψετε:       Ζνα παραγωγό :  …………………………………………        (2μ)        

       Ζνα καταναλωτι πρϊτθσ τάξθσ:  …………………………………..…… 

       Ζνα καταναλωτι δεφτερθσ τάξθσ: ……………………………………… 

       Ζνα καταναλωτι τρίτθσ τάξθσ: …………………………………………… 

ΙΙ. Να αναφζρετε δφο οργανιςμοφσ που ανταγωνίηονται                  (1.5μ)    

μεταξφ τουσ για τροφι, κακϊσ και το κιραμα τουσ: 

Θθρευτζσ: …………………………………… …………………………………………   

Θιραμα:   ………………………………………    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

α) Η πιο κάτω εικόνα δείχνει τθν τομι των αιμοφόρων αγγείων.  
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Ι. Να αναγνωρίςετε το είδοσ του αγγείου που αντιςτοιχεί ςτα γράμματα 

Α, Β και Γ και να γράψετε ζνα χαρακτθριςτικό τουσ,  που να δικαιολογεί 

τθν απάντθςθ ςασ ςε κάκε περίπτωςθ.                                                (1.5μ) 

 Α: ……………………………….   Εξιγθςθ: ………………………………………...……………. 

 Β: ……………………………….   Εξιγθςθ: ………………………………………………………… 

 Γ: ………………………………..   Εξιγθςθ: ……………………………………………………….. 

ΙΙ. Να γράψετε ποια αζρια ςυμβολίηουν οι αρικμοί 1 και 2 ςτο ςχιμα: 

 1: …………………………………….. 2: ………………………………………              (1μ) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

δ) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα τα ςχετικά με τισ ουςίεσ                (5μ)           

που αναφζρονται:   

   Ζκκριμα   Όργανο 
 παραγωγισ  

                 Βαςικόσ ρόλοσ  
 

1.άλιο   
 
 

2.Χολι   
 
 

3.Εντερικό                          
    υγρό 
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4.Γαςτρικό  
    υγρό 

  
 
 

5.Παγκρεατικό  
    υγρό 

  
 
 

    

…………………………………………………………………………………………………………… 

  ΙΙ. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξφ ενόσ φορζα του AIDS και              (1μ)            

ενόσ  αςκενι του AIDS; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

ΙΙΙ. Να αναφζρετε δφο τρόπουσ προφφλαξθσ από τον ιό του AIDS.   (1μ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

α) Το πιο κάτω μοντζλο παρουςιάηει τθν δράςθ ενόσ πεπτικοφ ενηφμου. 

Να ονομάςετε τα μζρθ του που δείχνει το μοντζλο:                               (1μ) 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΗΑΚΑΚΙΟΥ                                       ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ  2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΜΑΘΘΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΘ – ΧΘΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

ΒΑΘ.: ....................... / 40  
ΟΛΟΓ.: .......................... 
ΥΡΟΓ.: ...........................  

ΤΑΞΘ: Γϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 8/6/2016     
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ................................................ 

ΤΜΘΜΑ: ............  Α.: ......... 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ:   
2 ΩΕΣ (120ϋ λεπτά) 

 

ΠΡΟΟΧΗ!!! Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να 

γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο.   Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ 

(Tipp-Ex).Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ. 

ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.   

 Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ.   Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

Ερϊτθςθ 1 

α) Ροια λειτουργία ονομάηουμε κυτταρικι αναπνοι;             (1 μονάδα)    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………..                              

β) Σε ποιο οργανίδιο του κυττάρου γίνεται θ λειτουργία τθσ αερόβιασ 

κυτταρικισ αναπνοισ;                                                              (0,5 μονάδεσ) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τα κενά, ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, 

ζτςι ϊςτε να φαίνεται ςυνοπτικά θ διαδικαςία τθσ αερόβιασ κυτταρικισ 

αναπνοισ.                                                                                            (1 μονάδα) 
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Ερϊτθςθ 2 

Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, που 

αφοροφν το πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου, βάηοντασ ςε κφκλο ζνα 

μόνο γράμμα Α, Β, Γι Δ  που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

(2.5 μονάδεσ) 

α) Η τροφι γίνεται βλωμόσ  

Α) ςτον οιςοφάγο 

Β) ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα 

Γ) ςτο ςτομάχι 

Δ) ςτο παχφ ζντερο 

 

β) τθ ςτοματικι κοιλότθτα αρχίηει θ πζψθ 

Α) των πρωτεϊνϊν 

Β) του αμφλου 

Γ) των λιπαρϊν ουςιϊν 

Δ) των νουκλεϊνικϊν οξζων  

 

γ) Η χολι εκκρίνεται  

Α) ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα 

Β) ςτο ςτομάχι 

Γ) ςτο δωδεκαδάκτυλο 

Δ) ςτο παχφ ζντερο 

 

δ) Η γλυκόηθ είναι το μικρομόριο  

Α) των πρωτεϊνϊν 

Β) των υδατανκράκων 

Γ) των λιπιδίων 

Δ) των νουκλεϊνικϊν οξζων 

 

ε) Σο αμινοξφ είναι το μικρομόριο 

Α) των πρωτεϊνϊν 

Β) των υδατανκράκων 

Γ) των λιπιδίων 

Δ) των νουκλεϊνικϊν οξζω 
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Ερϊτθςθ 3 

Να αντιςτοιχιςετε τθ ςτιλθ Α με τθ ςτιλθ Β.                         (2.5 μονάδεσ)                                          

Στθ ςτιλθ Β περιςςεφει ζνασ όροσ.        

            

Α (κρεπτικζσ ουςίεσ) Α+Β Β (λειτουργία) 

 
 
1.Υδατάνκρακεσ 

 
 
1......... 

Α. Είναι βαςικά δομικά υλικά πολλϊν 
βιολογικϊν δομϊν (οςτά, δόντια) και 
εμπλζκονται ςε ςθμαντικζσ λειτουργίεσ 
ςτον οργανιςμό. 
 

 
2. Ρρωτεΐνεσ  

 
2......... 

Β. Ελζγχουν όλεσ τισ λειτουργίεσ και τα 
κλθρονομικά χαρακτθριςτικά των 
οργανιςμϊν. 
 

 
3. Λιπαρζσ ουςίεσ 

 
3......... 

Γ. Είναι καφςιμα πρϊτθσ επιλογισ 
 
 

 
4. Άλατα 

 
4......... 

Δ. Εξυπθρετοφν δομικζσ ανάγκεσ κυρίωσ 
του οργανιςμοφ.  
 

 
 
5. Νουκλεϊνικά οξζα 

 
 
5......... 

Ε. Είναι διαλφτθσ χθμικϊν ουςιϊν, γίνονται 
ςτθ μάηα του χθμικζσ αντιδράςεισ, 
μεταφζρει ουςίεσ ςτα διάφορα μζρθ του 
οργανιςμοφ και διατθρεί τθ κερμοκραςία 
του ςϊματοσ ςτακερι. 
 

  Η. Εξυπθρετοφν τόςο ενεργειακζσ όςο και 
δομικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ. 
Αποτελοφν επίςθσ κερμομονωτικό υλικό 
για το ςϊμα των ηωικϊν οργανιςμϊν. 
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Ερϊτθςθ 4 

α) Στον πιο κάτω πίνακα, ςτθ ςτιλθ Α δίνονται οι δομζσ τεςςάρων (4) 

κατθγοριϊν μικροοργανιςμϊν. Να γράψετε το όνομά του 

μικροοργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει θ δομι, ςτθ ςτιλθ Β.  (2 μονάδεσ)                                                                                           

τήλη Α  τήλη Β 

Γομή μικποοπγανισμού  Όνομα μικποοπγανισμού 

   

 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 

  

 

β) Θ γρίππθ και το κρυολόγθμα προκαλοφνται από ............................. 

                                                                                                          (0,5 μονάδεσ)  
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ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ.   

 Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ.   Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

Ερϊτθςθ 5 

Τα πιο κάτω ερωτιματα αφοροφν τα αγγεία του κυκλοφορικοφ 

ςυςτιματοσ και τα ςυςτατικά του αίματοσ. 

Α) Να γράψετε δίπλα από κάκε λειτουργία το κατάλλθλο ςυςτατικό του 

αίματοσ.                                                                                        (2 μονάδεσ) 

                                                                                                                                    

Β) Να χαρακτθρίςετε τθν κάκε πρόταςθ ωσ ςωςτι ι λάκοσ.  (2 μονάδεσ)                       

α) Σφυγμό ζχουν μόνο οι φλζβεσ. .....................     

β) Πλεσ οι φλζβεσ περιζχουν μθ οξυγονωμζνο αίμα. .................... 

γ) Οι αρτθρίεσ είναι απαγωγά αγγεία. .........................    

δ) Θ αορτι είναι θ μεγαλφτερθ φλζβα.........................   

    

 Γ) Σε ποια/εσ ομάδεσ αίματοσ μπορεί να δϊςει αίμα θ ομάδα αίματοσ 

Α;                                                                                                         (1 μονάδα) 

...................................................................................................................    

Δ) Ροια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ και γιατί;        (1 μονάδα)                           

..................................................................................................................... 

 

Λειτουργία υςτατικό του αίματοσ 

1.  Ριξθ του αίματοσ  

2.  Μεταφορά οξυγόνου  

3.  Άμυνα  

4.  Αποτελείται κυρίωσ από νερό   
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Ερϊτθςθ 6 

(α) Οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου, ςτο εργαςτιριο τθσ Βιολογίασ,  ζκαναν 

το ακόλουκο πείραμα, ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: Ριραν δφο (2)  

δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και τουσ αρίκμθςαν από το 1 μζχρι το 2. Στθ 

ςυνζχεια ζβαλαν  ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα με αρικμό 1,  3 ml γάλα, ενϊ 

ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα με αρικμό 2, 3 ml χυμό λεμονιοφ.  Ακολοφκωσ, 

όπωσ φαίνεται  ςτθν παρακάτω εικόνα, πρόςκεςαν και ςτουσ δφο 

δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ από 3 ml αικανόλθσ. Στθ ςυνζχεια ανάδευςαν 

τουσ δφο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και ζκαναν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

 

 

 

 

 

Ι) Να γράψετε ςτον παρακάτω πίνακα δφο (2) παράγοντεσ του 

πειράματοσ που οι μακθτζσ κράτθςαν ςτακεροφσ, ζναν (1) παράγοντα 

που άλλαξαν και ζναν (1) παράγοντα που μζτρθςαν.          (2 μονάδεσ)   

                                                                                       

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παπάγοντερ  
πος κπάτησαν 

σταθεπούρ 

Παπάγονταρ  
πος άλλαξαν 

Παπάγονταρ  
πος μέτπησαν 

1.  
 
 
 

 
 
 

2.  

 

ΙΙ) Σε ποιο από τουσ δφο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ανίχνευςαν λιπαρζσ 

ουςίεσ;                                                                                              (0,5 μονάδα) 

Στο δοκιμαςτικό ςωλινα με αρικμό ............                                                  

ΙΙΙ) Σε ποιο μζροσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ διάςπαςθ των 

λιπαρϊν ουςιϊν;                                                                                                 (0,5 μονάδα) 
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Θ διάςπαςθ των λιπαρϊν ουςιϊν γίνεται ............................................... . 

 

β) Στθν πιο κάτω εικόνα φαίνονται τα όργανα του πεπτικοφ 

ςυςτιματοσ. 

 

Ι) Ροιοσ αρικμόσ δείχνει το ςτομάχι;  

Ο αρικμόσ ............                                     (0,5 μονάδεσ) 

ΙΙ) Μία λειτουργία του ςτομαχιοφ είναι .................... 

.....................................................................................                                                           

(1 μονάδα) 

ΙΙΙ) Ροιοσ αρικμόσ δείχνει το παχφ ζντερο;  

Ο αρικμόσ ............                                     (0,5 μονάδεσ)                                                  

IV) Ζνασ τρόποσ πρόλθψθσ των αςκενιϊν του 

παχζωσ εντζρου είναι:                                  (1 μονάδα)                                                       

.....................................................................................

.....................................................................................  

 

Ερϊτθςθ 7 

Σασ δίνεται το 

διπλανό τροφικό 

πλζγμα και να 

απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν. 

 

 

 

Α) Να βρείτε από το τροφικό πλζγμα τα εξισ:                            (2 μονάδεσ)                                                 

Ζναν καταναλωτι  1θσ τάξθσ  

Ζναν καταναλωτι  2θσ τάξθσ  

Ζναν καταναλωτι 3θσ τάξθσ  

Ζναν παραγωγό  
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Β) Δίνεται θ τροφικι αλυςίδα: 

  Ρεφκο  Κάμπια                  Κοτςφφι   Γεράκι 

Ι) Να τοποκετιςετε τουσ οργανιςμοφσ τθσ τροφικι αλυςίδασ ςτθν πιο 

κάτω πυραμίδα ενζργειασ:                                                             (2 μονάδεσ)                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ) Ζχει υπολογιςτεί ότι μόνο το 10 % περίπου τθσ ενζργειασ ενόσ 

τροφικοφ επιπζδου περνάει ςτο επόμενο, κακϊσ το 90 % τθσ ενζργειασ 

μεταφζρεται ςτο περιβάλλον. Αυτό οφείλεται ςτο ότι:           (2 μονάδεσ)                                                                    

•................................................................................................................... 

•................................................................................................................... 

 

ΜΕΡΟ Γϋ: Αποτελείται από ζνα (1) ερϊτθμα των 12 μονάδων. 

Ερϊτθςθ 8 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτθν πιο κάτω εικόνα.   (1,5 μονάδεσ)                       

 

 

 

  

          

 

Χόνδρινοι 

δακτφλιοι  
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β)Τα πιο κάτω αφοροφν τθν καταςκευι και τθ λειτουργία τθσ τραχείασ. 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά.  

Ι) Θ τραχεία αποτελείται από …………………………….  …………………………… και 

ςυνδετικό ……………… . Οι χόνδρινοι δακτφλιοι ζχουν ςχιμα 

………………………..  …………………….. . 

ΙΙ) Το εςωτερικό τθσ είναι επενδυμζνο με βλεννογόνο που παράγει 

………………………. και υπάρχουν και βλεφαρίδεσ. 

 

γ) Θ καταςκευι αυτι τθσ τραχείασ εξυπθρετεί τα εξισ: 

Ι) Ραραμζνει πάντα ανοικτι, ϊςτε να μπορεί να περνά ο 

………………………… . 

ΙΙ) Διευκολφνει τθ διεφρυνςθ του ……………………………. όταν περνά μζςα 

απ’ αυτόν θ ………………………………, κατά τθν κατάποςθ. 

ΙΙΙ) Θ βλζννα και οι βλεφαρίδεσ ςυγκρατοφν τθ ……………………και τα 

……………………….......... και τα ςπρϊχνουν προσ τα πάνω για να 

αποβλθκοφν από τθ …………………………………. ……………………………… .  

                                                                                                                                     (2,5 μονάδεσ)                                                                                                 

δ) Θ τραχεία και θ μφτθ ανικουν ςτθ γραμμι των εξωτερικϊν 

μθχανιςμϊν, ςτθν πρϊτθ γραμμι άμυνασ. Ρϊσ θ μφτθ παρεμποδίηει 

τουσ μικροοργανιςμοφσ να ειςζλκουν ςτον οργανιςμό;        (1 μονάδεσ)                                                                                        

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

 

ε) Ο Γιάννθσ τραυματίςτθκε κακϊσ ζπαιηε μπάλα. Ζνα μζροσ του 

δζρματόσ του καταςτράφθκε και 

μικρόβια ειςιλκαν ςτον οργανιςμό 

του. Ο οργανιςμόσ του 

ενεργοποίθςε τθ δεφτερθ γραμμι 

άμυνασ, που φαίνεται ςτο διπλανό 

ςχιμα. 

Ι) Ρϊσ αλλιϊσ ονομάηεται θ δεφτερθ γραμμι άμυνασ;         (0,5 μονάδεσ)                                           

Ονομάηεται ........................................... 
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ΙΙ) Να περιγράψετε τθ διαδικαςία αυτι ςε τρία ςτάδια.          (3 μονάδεσ)                                                                                
1)…………………………………………...................................................................... 
…………………………………………......................................................................... 
2)………………………………………......................................................................... 
……………………………………............................................................................... 
3)………………………………………………………………….............................................
..................................................................................................................... 
 

III) Να αναφζρετε δφο τρόπουσ με τουσ οποίουσ ζνασ οργανιςμόσ 

μπορεί να προςτατευκεί από ζνα ςυγκεκριμζνο μικρόβιο.    (2 μονάδεσ)                                                   

1).................................................................................................................. 

2)..................................................................................................................                                                    

 

η) Με ποιουσ τρόπουσ  μποροφμε να προφυλαχκοφμε από τα ΣΜΝ, 

όπωσ το ΑΙDS;                                                                                  (1,5μονάδεσ)                                 

1)..................................................................................................................

2).................................................................................................................. 

3).................................................................................................................. 

 

ΤΕΛΟΣ 

  

 

 

ΟΙ ΕΙΣΘΓΘΤΙΑ:                                                         Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ: 

Δζςποινα Καδι 

                                                                          Δρ Καίτθ Νικολάου Σουτηιι 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  
ΑΓ. ΜΑΜΑΝΣΟ ΣΡΑΥΩΝΙΟΤ         
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΒΑΘΜΟ: ........................... 
ΟΛΟΓΡ.: 
............................................. 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08-06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ: 7:45 -9:15 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

  1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30ΛΔΠΣΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 
..................................................................... 

 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: 
......... 
 

 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δςόμιζη (2,5) μονάδερ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά δηάθνξεο πεηξακαηηθέο δηεξγαζίεο (ηεζη) γηα 

ηελ αλίρλεπζε δηαθόξσλ νξγαληθώλ νπζηώλ.                                                                          (κ.2,5) 

 

 
 

Ανίσνεςζη Οςζίαρ 
 

 
Ανηιδπαζηήπιο 

 
Αλλαγή σπώμαηορ 

 
Βηηακίλε C 

 

  

 
Λίπε 

 

  
ρεκαηηζκόο ιεπθνύ ηδήκαηνο 

 
 
 

 
Ιώδην 
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2.  Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα.  

Να νλνκάζεηε ζε ηη αληηζηνηρνύλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 5.                                        (κ.2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. α)ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ελόο αηόκνπ, πνπ 

βξέζεθε λα είλαη 120 mm Hg (ζρήκα Α) θαη 70 mm Hg (ζρήκα Β).  

Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ νη αξηζκνί απηνη.                                                                 (κνλ. 1,5) 

  

 

 

                                                                                                                                               
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………...............………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
β) Να αλαθέξεηε δπν αηηίεο πνπ κπνξύλ λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

αξηεξηνζθιήξπλζεο ζε έλα άηνκν.                                                                               (κνλ. 1,0) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………...............………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………...............………………………… 
 
 

 

Αξηζκόο 

 

Όλνκα 

1  

2  

3  

4  

5  
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4. Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελόο κηθξνβίνπ 

κέζα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, αιιά ζε κε νξζή ζεηξά.                                                    (κνλ.2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ νξζή δηαδνρηθή ζεηξά ηα πην πάλσ ζηάδηα: 

1ν : ...........,   2ν : ............, 3ν :......E......., 4ν :.............., 5ν :.............., 6ν : ............. 

 
                                                                                                                                
                                                                     

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ. 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη δηάγξακκα ηεο θάησ ζηαγόλαο. Να νλνκάζεηε ηα είδε 

ησλ δνληηώλ θαζώο θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κόληκσλ δνληηώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηαγόλα.                                                                                    (κνλ.4,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Δίδε 

δνληηώλ 

πλνιηθόο αξηζκόο 

κόληκσλ δνληηώλ ζηε 

θάησ ζηαγόλα 

1:  

2:  

3:  

4:  
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β. Να αλαθέξεηε πόζα δόληηα γηα άιεζκα ηεο ηξνθήο έρεη έλαο ελήιηθαο ζηελ άλσ ζηαγόλα.   (κ.1,0)        

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                         

γ. Να αλαθέξεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πνιθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δνληηνύ.             (κ.1,0)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

2.  Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 
 
α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ηνπνζεηώληαο έλα νξγαληζκό από ην πην πάλσ ηξνθηθό 
πιέγκα ζηελ θαηάιιειε ζέζε.                                                                                                 (κνλ.2,0) 
 

Παξαγσγόο  

Καηαλαισηήο 1εο  ηάμεο  

Καηαλαισηήο 2εο  ηάμεο  

Κνξπθαίνο ζεξεπηήο  

 
 
β. Να αλαθέξεηε  δύο (2) αληαγσληζηέο ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                               (κνλ.2,0) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………...............………………………… 
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γ. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ νηθνινγηθνύο νξηζκνύο.                                                        (κνλ.2,0) 
 

 
 
Οικοζύζηημα 
 
 

 

 
 
Βιοκοινόηηηα 
 
 

 

 
 

3.  α) Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία - δξάζε ηξηώλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.                                                                    (κνλ.3,0) 

 Όνομα οπγάνος Λειηοςπγία 

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

β) Να αλαθέξεηε δςο (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δεύηεξε θαη ηε ηξίηε γξακκή άκπλαο ηνπ 

νξγαληζκνύ ελαληίσλ μέλσλ κηθξννξγαληζκώλ.                                                                  (κνλ.3,0) 

 Γεύηεπη γπαμμή άμςναρ Σπίηη γπαμμή άμςναρ 

 

1 

 

  

 

2 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από μια (1) εξώηεζε κε δώδεκα (12) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ΟΛΗ ηελ 

εξώηεζε. 

  

1.α ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο. Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα 
λα νλνκάζεηε ηα ζεκεία 1 κέρξη 10.                                                                                            (κ.5,0) 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο.                              (κ.1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................

….................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                                                                

γ) Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο αλάκεζα ζηε κεγάιε (ζπζηεκαηηθή) θαη ηε κηθξή (πλεπκνληθή) 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.                                                                                                              (κ.2.0) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….....................…....................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Αξηζκόο Όλνκα 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ζην πην θάησ ζρήκα κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε  

      ηήιε Ι.                                                                                                                            (κ.1.5) 

 

 

β) Να γξάςεηε δπν δνκηθέο θαη δπν ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ζηα 

ιεπθά αηκνζθαίξηα.                                                                                                                      (κ.2.0) 

  Δξπζξά αηκνζθαίξηα  Λεπθά αηκνζθαίξηα 

Γνκηθέο  1  

 

 

2  

 

 

Λεηηνπξγηθέο 1  

 

 

2  

 

 

 
 
 
 
 
                                                           Η Γηεπζύληξηα 
 
 
 
                                            Άλδξε Αλησληάδνπ 
  
 

 

 

 

 

 

 

Σμήμαηα ηήλη Ι 

Αηκνπεηάιηα  

Δξπζξά Αηκνζθαίξηα  

Λεπθά Αηκνζθαίξηα  
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δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ζην πην θάησ ζρήκα κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε  

      ηήιε Ι.                                                                                                                            (κ.1.5) 

 

 

β) Να γξάςεηε δπν δνκηθέο θαη δπν ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ζηα 

ιεπθά αηκνζθαίξηα.                                                                                                                      (κ.2.0) 

  Δξπζξά αηκνζθαίξηα  Λεπθά αηκνζθαίξηα 

Γνκηθέο  1  

 

 

2  

 

 

Λεηηνπξγηθέο 1  

 

 

2  

 

 

 
 
 
 
 
     Οη  Δηζεγεηέο                       Η Γηεπζύληξηα 
 
 
 
Άλλα Χξηζηνθή Β.Γ                    Άλδξε Αλησληάδνπ 
 
 
 
Χξίζηνο Μαξαζεύηεο 
 
 
 
 
 
 

Σμήμαηα ηήλη Ι 

Αηκνπεηάιηα  

Δξπζξά Αηκνζθαίξηα  

Λεπθά Αηκνζθαίξηα  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ                                                              ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 
 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ(ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
ΤΑΞΗ: Γ΄ Γυμναςίου 

 
Ημερομθνία: 15/06/2016      ΧΟΝΟΣ:  2 ΩΡΕ 
Ώρα: 07:45           

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ________________________________________________ 

ΤΜΗΜΑ: _____________ 
  

ΒΑΘΜΟΣ:  

                Αρικμθτικά: _________________________________ 

               Ολογράφωσ: __________________________________ 

               Yπογραφι: ___________________________________ 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:   
 
 Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ. 

 Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ. 

 Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ (Tipex). 
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ΜΕΟΣ Α΄:   Ερωτιςεισ1-4. Να απαντιςετε ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ. Κάκε ςωςτι 
απάντθςθ βακμολογείται με ΔΥΟΜΙΣΗ(2,5) μονάδεσ. 
 

1.  

 

 

 

   το πιο πάνω ςχιμα φαίνεται μια πειραματικι διαδικαςία που ζχει γίνει ςτθν τάξθ.                    

α) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα τουσ παράγοντεσ του πειράματοσ  

που ζχετε κάνει.                                                                                                         (1,5 μ) 

 

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΑΜΑΤΟΣ 

Ραράγοντεσ  

που κρατιςατε 

ςτακεροφσ 

Ραράγοντασ  

που αλλάξατε 

Ραράγοντασ  

που μετριςατε 

1.  (Σι αλλάηει από δοχείο 

ςε δοχείο;) 

 

2.  

3.  

 

 

   β) Να γράψετε δφο παράγοντεσ που χρειάηεται ζνασ μικροοργανιςμόσ για να  

       αναπτυχκεί και να πολλαπλαςιαςτεί. 

       Ι) ……………………………………………………………………………………… 

      ΙΙ)  …………………………………………………………………………………                                    (1μ) 
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2. Να αντιςτοιχίςετε τα όργανα (1-5), που φαίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα, 

επιλζγοντασ τθν κατάλλθλθ δράςθ (Α – Η) που παρεμποδίηει τουσ 

μικροοργανιςμοφσ να ειςζλκουν ςτον οργανιςμό.                                  (2,5μ)                                                       

 

Όργανο Δράςθ 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Πργανο  Δράςθ για παρεμπόδιςθ μικροβίων 

1. Στομάχι 

 

Βλζννα, που παράγεται από κφτταρα ςυγκρατεί μικρόβια και 
ςκόνθ, που ειςβάλουν με τθν ειςπνοι. τθ ςυνζχεια, βλεφαρίδεσ 
των κυττάρων, ςπρϊχνουν, τουσ «ειςβολείσ» προσ τα πάνω για να 
αποβλθκοφν από το ςτόμα ι τθ μφτθ. 

A. 

2. Μάτια 

Βλζννα και τριχίδια που υπάρχουν ςτο εςωτερικό τθσ  
παγιδεφουν μικρόβια και ςκόνθ που ειςζρχονται με τθν ειςπνοι 
και δεν τουσ επιτρζπουν να ειςχωριςουν ςτουσ πνεφμονεσ. 
Με το φτάρνιςμα απομακρφνονται οι «ειςβολείσ» από τον 
οργανιςμό μασ. 

B. 

3. Μφτθ 
Οξζα  (υδροχλωρικό οξφ) καταςτρζφουν τα μικρόβια που 
ειςβάλλουν με τθν τροφι. 

Γ. 

4. Τραχεία 

Με τθ ςυνζχεια που το διακρίνει και λόγω του ςμιγματοσ κακϊσ 
και με τον ιδρώτα που εκκρίνει (περιζχει γαλακτικό οξφ)  
 παρεμποδίηει τα μικρόβια να ειςζλκουν ςτο ςϊμα μασ. Αν  
τραυματιςτεί, τότε ςχθματίηεται μια κροφςτα που καλφπτει το 
κενό που δθμιουργείται και ζτςι εμποδίηει τα μικρόβια να 
ειςβάλουν. 

Δ. 

5. Δζρμα 
Σο ςάλιο με τθ λυςοηφμθ (ζνηυμο) που περιζχει, καταςτρζφει 
μικρόβια που βρίςκονται ςτο ςτόμα. 

Ε. 

  
Σα δάκρυα, με τθ λυςοηφμθ (ζνηυμο) που περιζχουν, 
καταςτρζφουν μικρόβια που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια των 
ματιϊν. 

Ζ. 
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3. α) Να ονομάςετε δφο πακιςεισ των δοντιϊν που οφείλονται ςτθ μικροβιακι 
πλάκα:                                                     (0,5μ)  
  Ι)  ……..………………………………………………………………………………….. 

        ΙΙ) …………………………………………………………………………………………… 

     β) Να γράψετε δφο τρόπουσ που ςυςτινουν οι οδοντίατροι για τθν αντιμετϊπιςθ  

          των πιο πάνω αςκενειϊν.                                                                                       (1μ)   

         Ι) …………………………………………………………………………………………… 

        ΙΙ) ………………………………………………………………………………………….. 

 

      γ)  Πϊσ ονομάηεται το πολφ ςκλθρό εξωτερικό περίβλθμα του δοντιοφ   

        που είναι πλοφςιο ςε αςβζςτιο; …………………………                                     (0,25μ) 

     δ) Να εξθγιςετε γιατί θ κατανάλωςθ ςε γλυκά ςε ςυνάρτθςθ με τθν ζλλειψθ  
         βουρτςίςματοσ των δοντιϊν μποροφν να επιδεινϊςουν τθν υγεία του                                                                                                                               
         ςτόματόσ μασ.                                                                                               (0,75μ) 
         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………….   

        

4.  Από τουσ πιο κάτω όρουσ να επιλζξετε αυτόν που αντιςτοιχεί ςτθν κακεμιά από 

τισ προτάςεισ που ακολουκοφν.                                                                            (2,5μ) 

ομάδα αίματοσ Α, ομάδα αίματοσ Β, ομάδα αίματοσ ΑΒ, ομάδα αίματοσ Ο, 

λευκά αιμοςφαίρια, ερυκρά αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια, πλάςμα αίματοσ  

• Χαρακτθρίηεται ωσ πανδότθσ ……………………………………………….. 

• Περιζχει τα αντιγόνα Α και Β …………………………………………………. 

• Ζχουν ςχιμα αμφίκοιλου δίςκου …………………………………………… 

• Αποτελείται από 90% νερό ……………………………………………………. 

• Θ λειτουργία τουσ είναι θ άμυνα του οργανιςμοφ κατά των 
μικροβίων………………. 
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 ΜΕΟΣ Β΄:  Ερωτιςεισ 5-7. Να απαντιςετε ΟΛΕΣ τισ ερωτιςεισ. Κάκε ςωςτι 

απάντθςθ βακμολογείται με ΕΞΙ(6) μονάδεσ. 

 
5. α1) ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου γίνεται θ λειτουργία τθσ κυτταρικισ αναπνοισ;                

……………………………………………………………………….                                                          (0,5μ) 

  α2) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ζτςι ϊςτε να φαίνεται θ διαδικαςία τθσ αερόβιασ  
          κυτταρικισ αναπνοισ.                                                                                           (1,5μ) 
 
………………………….  +  οξυγόνο         …………………………………  +  νερό  +  ……….………….. 
 
     
β) Nα ονομάςετε δυο (2) οργανικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν     
απελευκζρωςθ ενζργειασ και τα μικρομόρια από τα οποία αποτελοφνται.           (1μ) 
  

 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΟ 

1  
 

 

2  
 

 

 
γ) Να αναφζρετε δφο (2) οργανικά ςυςτιματα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που   
ςυνεργάηονται με το αναπνευςτικό ςφςτθμα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ για να 
εξαςφαλιςτεί ςτα κφτταρα θ ενζργεια που χρειάηεται.                                           (1μ) 
  

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

      δ) Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ των ανκρϊπων διαφζρουν από άτομο ςε άτομο.  

           Να γράψετε δφο(2) παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ θμεριςιεσ ενεργειακζσ  

           ανάγκεσ των ανκρϊπων.                                                                                        (1μ)  

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ε1) Με ποια αιμοφόρα αγγεία γίνεται θ ανταλλαγι ουςιϊν ςτα κφτταρα;        (0,5μ) 

       …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε2) Να ονομάςετε δφο(2) μικρομοριακζσ ουςίεσ με τισ οποίεσ τροφοδοτοφνται τα  
          κφτταρα.                                                                                                              (0,5μ) 

…………………………………………………  και   ……………………………………………….. 
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6. το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται μια πυραμίδα ενζργειασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να παρατθριςετε το πιο πάνω ςχιμα και να γράψετε:                                         (2μ)                             

Ζνα κθρευτι: ………………………………. 

Ζνα κιραμα: ………………………………. 

Ζνα καταναλωτι: …………………………. 

      Ζνα κορυφαίο κθρευτι: ……………………  

 

β)  Να γράψετε μια τροφικι αλυςίδα που να περιλαμβάνει τζςςερεισ οργανιςμοφσ  
      βαςιςμζνθ ςτθν πιο πάνω ςχιμα.                                                                             (2μ)                             
                                                                                                                                     

            ……………………            …………………….          …………………..         …………………… 

 

γ) Να αναφζρετε δφο τρόπουσ με τουσ οποίουσ χάνεται ενζργεια από το ζνα 

τροφικό επίπεδο ςτο άλλο.                                                                                             (2μ)                            

    Ι) …………………………………………………………………………………………………………………………       

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ΙΙ) ………………………………………………………………………………………………………………………..       

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Οικολογική Πυραμίδα Ενέργειας 



 

7 

 

7. α) Να ονομάςετε τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου που 
δείχνουν οι αρικμοί 1 -5 ςτο πιο κάτω ςχιμα.                                                 (2,5μ) 
 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Οι αδιάλυτεσ φυτικζσ ίνεσ δεν αποικοδομοφνται ςτο παχφ ζντερο αλλά περνοφν 
και αποβάλλονται με τα κόπρανα όμωσ κεωροφνται απαραίτθτεσ ςτθ διατροφι 
μασ. 
Ι) Να παρουςιάςετε τθ ςθμαςία των αδιάλυτων φυτικϊν ινϊν ςτθ διατροφι μασ;                                  

………………………………………………………………………………………………………………………….(0,5μ) 

      ΙΙ) Να γράψετε δφο (2) τροφζσ που περιζχουν φυτικζσ ίνεσ.                                   (0,5μ)                

         ……………………………………………… και ……………………………………………………………………….. 

1 

 

2 

3 

4 

5 
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γ) ε πειραματικι διαδικαςία μελετιςαμε τθ διάλυςθ λιπαρϊν ουςιϊν ςτο νερό. 
Χρθςιμοποιιςαμε νερό ςε κερμοκραςία 37 0 C, πράςινο υγρό κακαριςμοφ πιάτων 
και λάδι.  
Αρχικά το λάδι δε διαλφκθκε ςτο νερό. 
 γ1) Σι παρατθριςαμε όταν προςκζςαμε το πράςινο υγρό κακαριςμοφ;                (1μ)        

…………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ2) Ποιο είναι το ςυμπζραςμα του πιο πάνω πειράματοσ;                                       (1μ)                 

 …………………………………………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Πϊσ ονομάηεται θ κίνθςθ του  γαςτρεντερικοφ ςωλινα που αναμειγνφει και     
προωκεί τθν  τροφι;                                                                                                    (0,5μ)                
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

ΜΕΟΣ Γ΄:  Ερώτθςθ 8. Η ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με ΔΩΔΕΚΑ(12) μονάδεσ. 
 

8. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-5 ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα τθσ                                                                                                                                 
     καρδιάσ.                                                                                                  (2,5μ) 
                            

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. ………………………….. 

4. ………………………….. 

5. ………………………….. 

   

 

 

 

 

      

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 
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β) ε ποια από τισ δφο (2) κοιλίεσ τθσ καρδιάσ, το τοίχωμα είναι παχφτερο και γιατί;           

                                                                                                                                      (1,5μ)                                                                                                         

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων τθσ καρδιάσ;                                                         (1μ)       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ του αίματοσ;                           (2μ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ε) το κυκλοφορικό ςφςτθμα του ανκρϊπου διακρίνουμε τρείσ βαςικζσ κυκλοφορίεσ. 
    Θ μια πορεία του αίματοσ είναι θ τεφανιαία κυκλοφορία. 
    Να ονομάςετε τα άλλα δφο (2) είδθ κυκλοφορίασ (πορείασ του αίματοσ):                (1μ)  
                   

1. τεφανιαία κυκλοφορία 

2. ……………………………………… κυκλοφορία 

3. ……………………………………… κυκλοφορία 

 

ςτ)  Θ αρτθριοςκλιρυνςθ είναι μια πάκθςθ τθσ καρδιάσ που οδθγεί ςε ζμφραγμα του     
μυοκαρδίου ι ακόμθ και ςτο κάνατο. 
Ι) Εςείσ τι κα κάνατε για να προλάβετε τθν αρτθριοςκλιρυνςθ;                             (2μ) 
      Να γράψετε 2 τρόπουσ πρόλθψθσ τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ.   
 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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     ΙΙ) Εάν θ αρτθριοςκλιρυνςθ προχωριςει εμφανίηονται ςτενϊςεισ των αρτθριϊν.  

    Ο κ. Ευριπίδθσ μόλισ ζχει διαγνωςτεί με τθν πιο πάνω πάκθςθ. 

    Να εξθγιςετε ςτον κ. Ευριπίδθ τθν κατάςταςι του χρθςιμοποιϊντασ τισ πιο κάτω  

    ζννοιεσ: ιςχαιμία, ςτθκάγχθ, ζμφραγμα, παρακαμπτιρια επζμβαςθ.                 (2μ)                               

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

     Ο Διευκυντισ                                                             

                                                               

 

  Ευάγγελοσ Ηϊτοσ                                                                                                                                                        
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ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ                                                                        ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ 

Να γράφετε με μπλε μελάνι μόνον.                 

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ.  

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ                                                           ΧΡΟΝΟ: 2 ϊρεσ (120 λεπτά) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΟΝOΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................... ΣΜΗΜΑ: .................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πζμπτθ 16.6.16 

ΒΑΘΜΟ:.......................................................................................................................................................... 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: .......................................... 
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ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από 4 ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με 2.5 μονάδεσ.  

Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ του μέρουσ Α’. 

1. Να ςυμπλθρϊςετε ςτο πιο κάτω ςχιμα τα μζρθ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ.              (μον. 2.5) 

 

2. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τουσ αντίςτοιχουσ τθσ ςτιλθσ Β. τθ ςτιλθ Α 

περιςςεφει ζνασ όροσ.                                                                                                             (μον. 2.5) 

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

Α. Αιμοςφαιρίνθ  1. Απαγωγά αγγεία 

Β. Αιμοπετάλια  2. ςφνδεςθ οξυγόνου 

Γ. Λευκά αιμοςφαίρια  3. Ανταλλαγι ουςιϊν 

Δ. Αρτθρίεσ  4. Κλείςιμο πλθγϊν 

Ε. Σριχοειδι  5. Άμυνα οργανιςμοφ 

τ. Αορτι    

 

3. Να απαντιςετε τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ.                                   (μον. 2.5) 

α. Σι ΔΕΝ ιςχφει για το βλεννογόνο του ςτομαχιοφ: 

Α. χθματίηει πτυχζσ    

Β. Ζχει γαςτρικοφσ αδζνεσ                  

Γ. Κάνει απορρόφθςθ 

Δ. Παράγει τθν ορμόνθ γαςτρίνθ 

Ε. παράγει υδροχλωρικό οξφ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4.  ........................................................ 

5. ......................................................... 
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β. Ποια πρόταςθ από τισ ακόλουκεσ είναι λανθασμζνη. 

Α. Οι αρτθρίεσ ζχουν ςφυγμό 

Β. Ανάμεςα ςτουσ κόλπουσ και τισ κοιλίεσ υπάρχουν βαλβίδεσ 

Γ. Η αριςτερι κοιλία  ζχει χοντρότερο τοίχωμα απ’ ότι θ δεξιά κοιλία 

Δ.  Η ςυςτολικι πίεςθ κακορίηεται από τθ ςυςτολι των κόλπων τθσ καρδίασ  

Ε. Για τθν απόφραξθ των αρτθριϊν χρθςιμοποιείται θ αγγειοπλαςτικι με μπαλονάκι   

 

γ. Ποια από τισ πιο κάτω προτάςεισ ισχφει για τθν ανταλλαγι ουςιϊν ςτουσ πνεφμονεσ 

Α. Η ανταλλαγι των αερίων γίνεται ςτα βρογχίδια 

Β. Σο CO2 που εκπνζουμε κυρίωσ προζρχεται από τον ατμοςφαιρικό αζρα 

Γ. Σο CO2 κινείται πακθτικά από τθν κυψελίδα ςτο τριχοειδζσ αγγείο που τθν περιβάλλει 

Δ. Σο Ο2 μεταφζρεται διαλυμζνο ςτο πλάςμα του αίματοσ 

Ε. Σο Ο2 είναι πυκνότερο ςτθν κυψελίδα παρά ςτο τριχοειδζσ αγγείο που τθν περιβάλλει 

 

δ. Ποια πρόταςθ από τισ πιο κάτω είναι σωστή ςχετικά με τουσ μικροοργανιςμοφσ: 

Α.  Οι μικροοργανιςμοί είναι πάντα βλαβεροί για τον άνκρωπο 

Β. Σα βακτιρια είναι μονοκφτταροι οργανιςμοί χωρίσ πυρινα. 

Γ. Οι ιοί κεωροφνται ηωντανοί οργανιςμοί 

Δ. Σα πρωτόηωα είναι πολυκφτταροι οργανιςμοί 

Ε. Οι μφκθτεσ φωτοςυνκζτουν όπωσ τα φυτά. 

 

ε. Ποιο από τα πιο κάτω ιςχφει για το ςυκϊτι 

A. αποτοξινϊνει τον οργανιςμό από βλαβερζσ ουςίεσ 

Β. Ρυκμίηει τθν οξφτθτα του εντερικοφ χυλοφ 

Γ. Κάνει απορρόφθςθ νεροφ 

Δ. υνδζεται με το ςτομάχι 

Ε. Όλα τα πιο πάνω 
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4. Να απαντιςετε ωςτό ι Λάκοσ ςτα ακόλουκα ερωτιματα ςχετικά με το αναπνευςτικό 

ςφςτθμα.                                                                                                                                       (μον. 

2.5) 

 

Α.  Η τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ: .......................................... 

Β.  Ο λάρυγγασ περιζχει φωνθτικζσ χορδζσ: ............................................................. 

Γ.  τθν ειςπνοι ανεβαίνει το διάφραγμα:  ............................................................... 

Δ. Οι μφεσ μποροφν να κάνουν αναερόβια αναπνοι: ................................................ 

Ε. Η επιγλωττίδα κλείνει το φάρυγγα κακϊσ μαςάμε: ............................................... 

 

ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από 3 ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με 6 μονάδεσ.  

Να απαντήςτε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ του μέρουσ Β’. 

1. Α. Να γράψετε 4 τρόπουσ πρόλθψθσ των αςκενειϊν των δοντιϊν.                                               

(μον.2) 

I. ............................................................................................................................................ 

II. ............................................................................................................................................ 

III. ............................................................................................................................................ 

IV. .................................................................................................................................................. 

 

Β. Να ςυμπλθρϊςετε τον εξισ πίνακα ςχετικά με τα εκκρίματα του ςτομάχου:                              

(μον.2) 

Λειτουργία  Δραστική ουσία 

 Τδροχλωρικό οξφ 

Πζψθ πρωτεϊνϊν  

 Βλζννα 

Ρφκμιςθ γαςτρικοφ υγροφ  
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Γ. Να εξθγιςετε γιατί το λεπτό ζντερο ζχει μεγάλθ εςωτερικι επιφάνεια (αναδιπλϊςεισ).              

                                                                                                                                                                (μον.1) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Δ.   Να γράψετε 2 επιπτϊςεισ από τθν αλόγιςτθ χριςθ αντιβιοτικϊν που κα είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν εξάλειψθ τθσ εντερικισ βακτθριακισ χλωρίδασ (μικρόβια που ηουν ςτο παχφ 

ζντερο του οργανιςμοφ).                                                                                                                                         

(μον. 1) 

I. ............................................................................................................................................ 

II. ............................................................................................................................................ 

 

2. Να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ ςχετικά με το κυκλοφορικό ςφςτθμα. 

Α. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχιμα με τα μζρθ τθσ καρδίασ.                                               

(μον.1) 

  

 

 

 

1 

2 

3 

4 
1. .............................................. 

2. .............................................. 

3. .............................................. 

4. .............................................. 
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Β. Να εξθγιςετε  γιατί οι αρτθρίεσ ζχουν χοντρότερο τοίχωμα από τισ φλζβεσ.                     

(μον.1) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

Γ. Να εξθγιςετε  γιατί οι φλζβεσ ζχουν βαλβίδεσ.                                                                        (μον.1) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Δ. Να εξθγιςετε γιατί τα τριχοειδι ζχουν πολφ λεπτό τοίχωμα.                                               (μον.1) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Ε. Σο πιο κάτω ςχιμα δείχνει μια πακολογικι κατάςταςθ που ςχετίηεται με το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα. 

 

Ι. Να ονομάςετε τθν πακολογικι κατάςταςθ που φαίνεται ςτο πιο πάνω διάγραμμα.    (μον.0.5) 

........................................................................................................................................................... 

ΙΙ. Να εξθγιςετε δίνοντασ ζνα λόγο πωσ μπορεί να δθμιουργθκεί αυτι θ πάκθςθ.          (μον.0.5) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

ΙΙΙ. Να γράψετε 2 τρόπουσ πρόλθψθσ τθσ πιο πάνω κατάςταςθσ.                                             (μον.1) 

α......................................................................................................................................................... 

β......................................................................................................................................................... 
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3.  Να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ ςχετικά με το αναπνευςτικό ςφςτθμα. 

Α. Να γράψετε το λόγο για τθν φπαρξθ των πιο κάτω ςτοιχείων ςτο εςωτερικό τθσ ρινικισ 

κοιλότθτασ.                                                                                                                                                              

(μον.1.5) 

Ι. Βλζννα: ........................................................................................................................................... 

ΙΙ. Αιμοφόρα αγγεία: ......................................................................................................................... 

ΙΙΙ. Σρίχεσ: ......................................................................................................................................... 

Β. Να γράψετε 2 λόγουσ γιατί οι πνεφμονεσ βρίςκονται ςτθν κωρακικι κοιλότθτα.             (μον.1) 

Ι. ........................................................................................................................................................ 

ΙΙ. ....................................................................................................................................................... 

 

Γ. Να ςυμπλθρϊςετε τθ χθμικι εξίςωςθ τθσ κυτταρικισ αναπνοισ.                                        (μον.1) 

...................................+ .......................................=> .................................+ νερό + 

................................... 

Δ. Να γράψετε τθν πορεία του αζρα όπωσ φαίνεται ςτο πιο κάτω διάγραμμα.                 (μον.2.5) 

Ρινικι κοιλότθτα=>.................................=>.............................................=>..................................=> 

......................................=> ..............................................=> κυψελίδεσ. 
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ΜΕΡΟ Γ: Αποτελείται από 1 ερϊτθςθ. Η ερϊτθςθ βακμολογείται με 12 μονάδεσ. 

1. Ζνασ μικροβιολόγοσ κοιτάηει το πιο κάτω διάγραμμα από τθ πορεία ανάρρωςθσ ενόσ 

αςκενι που μολφνκθκε από τον ιό τθσ γρίπθσ των χοίρων. Βοθκιςτε τον να βρει τισ 

απαντιςεισ ςτα πιο κάτω ερωτιματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Χρθςιμοποιϊντασ το διάγραμμα να βρείτε το χρόνο (ςε ποια μζρα) ςυνζβθςαν τα ακόλουκα 

γεγονότα από τθν ζναρξθ τθσ μόλυνςθσ:                                                                                       (μον. 2) 

Ι. Μζρα ςτθν οποία το μικρόβιο ειςιλκε ςτον οργανιςμό του αςκενι:  

.......................................................................................................................................................... 

ΙΙ. Μζρα ςτθν οποία ξεκίνθςε θ λοίμωξθ:  

........................................................................................................................................................ 

ΙΙΙ. Μζρα ςτθν οποία ξεκίνθςε θ αποκεραπεία του αςκενι:  

....................................................................................................................................................... 

IV. Μζρα που ξεκίνθςε θ ανοςία του αςκενι:  

........................................................................................................................................................ 
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Β. Να εξθγιςετε αν θ ανοςία που δείχνει το διάγραμμα είναι φυςικι ι τεχνθτι.                 (μον. 

1) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Γ. Με βάςθ τισ πιο κάτω εικόνεσ για τθ 3θ γραμμι άμυνασ του οργανιςμοφ, να απαντιςετε τ’ 

ακόλουκα ερωτιματα.                                                                                                                         

 

Ι) Να αντιςτοιχίςετε τισ εικόνεσ με τα αντίςτοιχα γεγονότα που απεικονίηουν.                   (μον. 

1.5) 

Εικόνα Αντιστοίχιση Γεγονός 

1 1=> Α. Σο ειδικό λευκό αιμοςφαίριο αναγνωρίηει το μικρόβιο  
μζςω αναγνϊριςθσ των αντιγόνων του 

2 2=> Β. Σο ειδικό λευκό αιμοςφαίριο φτιάχνει αντιςϊματα                                                          
που κα ταιριάξουν με τα αντιγόνα του μικροβίου 

3 3=> Γ. Σο μικρόβιο λόγω ςφνδεςθσ αντιγόνου-αντιςϊματοσ καταςτρζφεται 

4 4=> Δ. Σο μικρόβιο που ειςζρχεται ςτον οργανιςμό ζχει ςυγκεκριμζνα  
αντιγόνα ςτθν επιφάνεια του 

5 5=> Ε. Σα ειδικά λευκά αιμοςφαίρια παραμζνουν ςτο αίμα για κάποιο 
χρόνο για να καταπολεμιςουν τα ίδια μικρόβια 

6 6=> τ. Σα αντιςϊματα αναγνωρίηουν τα αντιγόνα του μικροβίου με τα 
οποία ταιριάηουν και ςυνδζονται μαηί τουσ 

1 2 3 

5 64 
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ΙΙ) Να εξθγιςετε τι είναι θ φαγοκυττάρωςθ.                                                                                 (μον. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΙΙΙ) Να δϊςετε και να εξθγιςετε ζνα παράδειγμα του οργανιςμοφ ςτο οποίο εφαρμόηεται θ 

πρϊτθ γραμμι άμυνασ.                                                                                                                    (μον. 

0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δ. Ι. Να γράψετε τον οριςμό των εμβολίων.                                                                                  (μον.1) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

ΙΙ. Εφόςον ο χρόνοσ ανάρρωςθσ του αςκενι από το ιό τθσ γρίπθσ των χοίρων κρίνεται μεγάλοσ, 

κα ςυνιςτοφςατε τθ χριςθ αντιβιοτικοφ ςε μελλοντικό αςκενι και γιατί;                              (μον. 

1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ε. Να γράψετε 4 τρόπουσ πρόλθψθσ μόλυνςθσ από το AIDS.                                                     (μον. 

2) 

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iv. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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τ. Ο Αντρζασ ενεπλάκθκε ςε δυςτφχθμα και χρειάηεται επειγόντωσ μετάγγιςθ αίματοσ.                                   

Η ομάδα αίματοσ του Αντρζα είναι  Α
-
.                                                                                                                               

Να βάλετε + ςτισ ομάδεσ αίματοσ  από τισ οποίεσ μπορεί να μεταγγιςκεί Αντρζασ.              (μον. 

2) 

 

 
Ομάδα αίματοσ 
             δότθ 

Αντρζασ (Α-) 

Α+  

Α-  

Β+  

Β-  

ΑΒ+ 
 

ΑΒ-  

Ο+  

Ο-  

                                                                                                                                                       Ο διευκυντισ: 

 

                                                                                                                                                   Παναγιϊτθσ Λαμπίτςθσ 



 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΤΦΧΝΑ                                          ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 
 

 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΒΑΘ. : ………………………/40 
 
ΟΛΟΓΡ. : ………………………… 
 
ΤΠΟΓΡ. : ………………………… 
 

 
ΣΑΞΖ : Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 08/06/2016 
 

 
ΜΑΘΖΜΑ : ΦΤΗΚΑ (ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 

 
ΥΡΟΝΟ : 2 ΧΡΔ   
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ : 
 
………………………………………………… 
 

 
ΣΜΖΜΑ : ……….. 
 
ΑΡΗΘΜΟ : ……… 

 
ΟΓΖΓΗΔ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή κε καύξν κειάλη. 

                     Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ/ ηαηλίαο. 

                     Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο. 

                     Σα εξωηήκαηα λα απαληεζνύλ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

 

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 
        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε(2.5) κνλάδεο. 
                 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
 
Δξώηεζε 1 
 

Σαο δίλεηαη ην πην θάησ θπηηθό θύηηαξν. 
 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε αξηζκνύο από 1 έσο 4 όπσο 
θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα.                                                      (4Φ0,25κ=1κ)                                                  



 2 

β) Να γξάςεηε ηξεηο ιόγνπο πνπ θαλεξώλνπλ, όηη ην θύηηαξν ζηελ 
πξνεγνύκελε ζειίδα είλαη θπηηθό θαη όρη δσηθό.                         (3Φ0,25κ=0,75κ) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
γ) Να γξάςεηε ην ξόιν (ιεηηνπξγία) ησλ νξγαληδίσλ κε αξηζκνύο 1,2 θαη 4 πνπ 
θαίλνληαη ζην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο.                      (3Φ0,25κ=0,75κ) 
 
Οξγαλίδην 1 : …………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Οξγαλίδην 2 : …………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Οξγαλίδην 4 : …………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Δξώηεζε 2 
 
α) Σηελ πην θάησ εηθόλα ζαο δίλνληαη ηα ηέζζεξα (4) είδε ησλ δνληηώλ. 
Να ηα νλνκάζεηε δίπια από ηελ εηθόλα.                                          (4Φ0,25κ=1κ) 
 

 
1. …………………………… 
 
2. …………………………… 
 
3. …………………………… 
 
4. …………………………… 
 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά γηα λα δείμεηε από πνηα όξγαλα ηνπ 
γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα πεξλά ε ηξνθή κεηά από ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα. 
                                                                                                         (4Φ0,25κ=1κ) 
 
Σηνκαηηθή θνηιόηεηα  ……………………………..   …………………………. 
 
 ………………………   ιεπηό  έληεξν  …………………  ………………. 
 
 πξσθηόο.  
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γ) Σηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα βξίζθεηαη θαη ν πην επέιηθηνο κπο ηνπ ζώκαηνο, ε 
γιώζζα. Να γξάςεηε αλαιπηηθά ζε ηη ρξεζηκεύεη ε γιώζζα.         (1Φ0,5κ=0,5κ)                    
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Δξώηεζε 3 
 
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                 (4Φ0,25κ=1κ) 
 
► Η ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία νη νξγαληζκνί παξάγνπλ λένπο δσληαλνύο 
νξγαληζκνύο ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηνλ εαπηό ηνπο νλνκάδεηαη …………………… 
 
► Τα εκβόιηα πεξηέρνπλ ……………………………………………………………. 
 
► Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό 
νλνκάδεηαη …………………………… 
 
► Η δεύηεξε γξακκή άκπλαο, νλνκάδεηαη θαη γξακκή ησλ …………………….. 
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ θείκελν πνπ αθνξά ηα ζεμνπαιηθώο 
κεηαδηδόκελα λνζήκαηα (ΣΜΝ).                                                    (4Φ0,25κ=1κ) 
 

Τα πεξηζζόηεξα ΣΜΝ πνπ είλαη γλσζηά θαη σο αθξνδίζηα λνζήκαηα 
 
ζεξαπεύνληαη. Αλίαην όκσο παξακέλεη ην AIDS πνπ νθείιεηαη  ζε…………… 
 
θαη κπνξεί λα κεηαδνζεί θπξίσο κε ηνπο εμήο ηξεηο (3) ηξόπνπο : 
 
…………………………, …………………………….  θαη …………………………… 
 
γ) Να εμεγήζεηε γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην βαζίιεην δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ.                                                                                   (1Φ0,5κ=0,5κ) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Δξώηεζε 4 
 

α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί, 
απαξαίηεηα, ρξεηάδνληαη ηξνθή.                                                 (3Φ0,25κ=0,75κ) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο 
αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ.                                                            (3Φ0,25κ=0,75κ) 
 
……………………………, ………………………….. θαη ………………………….. 
 
 
γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ζηε ζηήιε Α κε ηηο θξάζεηο ζηε ζηήιε Β.     
                                                                                                         (4Φ0,25κ=1κ) 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Αληηζηνίρεζε 

1. Βηηακίλεο α. Πξνζθέξνπλ άκεζα ελέξγεηα 1……… 

2. Πξσηεΐλεο β. Βνεζνύλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ θπηηάξσλ. 2……… 

3.Υδαηάλζξαθεο γ. Φξεζηκνπνηνύληαη σο απνζήθεο 
ελέξγεηαο από ηνλ νξγαληζκό. 

3……… 

4. Λίπε δ. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη κηθξέο 
πνζόηεηεο γηα λα κελ πξνθαινύληαη βιάβεο 
ζηελ πγεία καο. 

4……… 

 
 

 

ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. 
                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6)κνλάδεο. 
                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

 

Δξώηεζε 5 
 

α) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο. 
Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο από 1 έσο 6 πνπ δείρλνπλ ηα βέιε δίπια 
από ην ζρήκα.                                                                              (6Φ0,25κ=1,5κ) 

 

 
1. ……………………….... 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

6. ………………………… 
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β) Μειεηώληαο ην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο, λα αλαθέξεηε ην ξόιν 
πνπ έρνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο ηα ζεκεία 2 θαη 5.             (1Φ0,5κ=0,5κ)                                                                                                     
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε (ρώξνπο) ηεο θαξδηάο πνπ : 
                                                                                                         (4Φ0,25κ=1κ) 
► πεξηέρνπλ αίκα πινύζην ζε νμπγόλν : 
 
………………………………………θαη …………………………………… 
 
► πεξηέρνπλ αίκα πινύζην ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα : 
 
……………………………………… θαη …………………………………… 
 
δ) Τν πην θάησ θείκελν αθνξά έλα από ηα ηξία (3) είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ, ηα 
πξνζαγσγά αγγεία. Μέζα ζε απηό ζα βξείηε ηέζζεξα (4) ιάζε, ηα νπνία πξέπεη 
λα δηνξζώζεηε γξάθνληαο ην θείκελν από ηελ αξρή.                      (4Φ0,25κ=1κ) 
 
<<Γελ εκθαλίδσ ζθπγκό, έρσ παρηά ηνηρώκαηα θαη κηθξή δηάκεηξν απινύ. 
Σην εζσηεξηθό κνπ δελ ππάξρνπλ βαιβίδεο θαη θνπβαιώ θαηά θαλόλα αίκα 
πινύζην ζε νμπγόλν>>. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
ε) Τα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα επζύλνληαη γηα δύν (2) εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο 
θάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο πξόιεςήο ησλ 
θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ.                                                           (4Φ0,25κ=1κ) 
 
………………………………….........,  ……………………………………………… 
 
………………………………………..., ……………………………………………… 
 
 
ζη) Τξαπκαηίαο αγλώζηνπ νκάδαο αίκαηνο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε 
αίκαηνο, αιιά δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα εμαθξίβσζεο ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο. 
Από πνηα νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα ηνπ δώζνπλ αίκα γηα λα ζσζεί; 
Να δηθαηνινγήζεηε αλαιπηηθά ηελ απάληεζή ζαο.                             (2Φ0,5κ=1κ)                                   
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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Δξώηεζε 6 
 
α) Να νλνκάζεηε δίπια από ην ζρήκα ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο από 
1 έσο 8.                                                                                            (8Φ0,25κ=2κ) 
 

 

1. …………………………….. 
 
2. …………………………….. 
 
3. …………………………….. 
 
4. …………………………….. 
 
5. …………………………….. 
 
6. …………………………….. 
 
7. …………………………….. 
 
8. …………………………….. 
 

 

 

β) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηνπ νξγάλνπ από ην πην πάλσ 
ζρήκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε.                                    (4Φ0,25κ=1κ)                                                                                          
 

Πξόηαζε Αξηζκόο νξγάλνπ 
 

Κνηλό όξγαλν αλάκεζα ζην αλαπλεπζηηθό θαη πεπηηθό 
ζύζηεκα. 

 

Όξγαλν πνπ ρξεζηκεύεη ζηελ παξαγσγή ηεο θσλήο. 
 

 

Όξγαλν κε πνιύ κεγάιε επηθάλεηα.  
 

 

Όηαλ εηζπλένπκε θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ. 
 

 

 
 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ γηαηί ην όξγαλν κε αξηζκό 5 
ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο κηζνύ θξίθνπ; 
                                                                                                           (2Φ0,5κ=1κ)                   
 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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δ) Ο εηζπλεόκελνο αέξαο πξέπεη λα θηάζεη ζηνπο πλεύκνλεο πγξόο θαη δεζηόο. 
Πώο επηηπγράλεηαη απηό;                                                                   (2Φ0,5κ=1κ)    
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
ε)  Η δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ νμπγόλνπ 
νλνκάδεηαη αλαεξόβηα αλαπλνή. 
Να γξάςεηε δύν (2) κεηνλεθηήκαηα ηεο αλαεξόβηαο αλαπλνήο γηα ηνλ 
νξγαληζκό.                                                                                         (2Φ0,5κ=1κ)  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………                  
 

 

Δξώηεζε 7 
 

α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                     (4Φ0,25κ=1κ) 
 

Σηήιε Α Σηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

1. Πέςε Α. Φξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα 
θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο. 

1……….. 

2.Απνξξόθεζε Β. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε 
απινύζηεξεο νπζίεο. 

2………… 

3. Αθνκνίσζε Γ. Απνβνιή ησλ αρξήζησλ νπζηώλ από 
ηνλ πξσθηό. 

3………... 

4. Αθόδεπζε Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην 
έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

4………. 

 
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                    (8Φ0,25κ=2κ) 
 

Όλνκα εθθξίκαηνο Όξγαλν ζην νπνίν 
παξάγεηαη 

Γξάζε ηνπ εθθξίκαηνο 

Δληεξηθό πγξό   
 
 

Φνιή   
 
 

Γαζηξίλε   
 
 

Παγθξεαηηθό πγξό   
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                 (6Φ0,25κ=1,5κ)                                   
 

Γείγκα 
ηξνθήο 

Φξώκα δείγκαηνο πξηλ 
ηελ επαθή κε ην ππθλό 

ζεηηθό νμύ. 

Φξώκα δείγκαηνο κεηά 
ηελ επαθή κε ην ππθλό 

ζεηηθό νμύ 

Σπκπέξαζκα/ 
Αηηηνιόγεζε 

Αιάηη    
 
 
 

Αιεύξη    
 
 
 

 
 
 
δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο  
ηεο ζηήιεο Β.                                                                                  (4Φ0,25κ=1κ.) 
 

Σηήιε Α Σηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

1. Παρπζαξθία α. Πξόζιεςε ηξνθώλ θησρώλ ζε αζβέζηην. 
 

1………. 

2. Νεπξηθή   
   αλνξεμία 

β. Πξόζιεςε ηξνθώλ ρσξίο θπηηθέο ίλεο. 
 

2………. 

3. Γπζθνηιηόηεηα γ. Άξλεζε πξόζιεςεο ηξνθήο. 
 

3………. 

4. Οζηενπόξσζε δ. Πξόζιεςε πάξα πνιιήο ηξνθήο. 
 

4……….. 

 
 
 
ε)  Να γξάςεηε ηηο δύν(2) θύξηεο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηελ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο 
(ζπθώηη).                                                                                       (2Φ0,25κ=0,5κ) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ηωλ 12 κνλάδωλ. 

 
Δξώηεζε 8 

 
α) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
Αθνύ ηελ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνύλ. 

 
1………………………………………… 
 
2………………………………………… 
 
3………………………………………… 
 
4………………………………………… 
 
5………………………………………… 
 
6………………………………………… 
 
7………………………………………… 
 
8………………………………………… 
 
9………………………………………… 
 
10……………………………………….. 
 

 

► Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε αξηζκνύο από 1 έσο 10 δίπια από ηελ εηθόλα.                                                      
                                                                                                    (10Φ0,25κ=2,5κ) 
 
► Να γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν κία (1) από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί. 
               (4Φ0,5κ=2κ) 
 

Αξηζκόο 
νξγάλνπ 

Λεηηνπξγία 

6 
 

 
 
 

3 
 

 
 
 

8 
 

 
 
 

9 
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► Να γξάςεηε πώο ζηα όξγαλα κε αξηζκνύο 1 θαη 6 πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 
ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο παξεκπνδίδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί λα εηζέιζνπλ 
θαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.                          (2Φ0,5κ=1κ)                                                        
 
Όξγαλν κε αξηζκό 1 : ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Όξγαλν κε αξηζκό 6 : …………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
β) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε κηα θπςειίδα ησλ πλεπκόλσλ θαη 
ην αηκνθόξν αγγείν πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 
Να απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 
► Τα βέιε 1 θαη 2 ζην ζρήκα παξηζηάλνπλ ηελ κεηαθίλεζε δύν (2) ζεκαληηθώλ 
αεξίσλ. Πνηα είλαη ηα αέξηα απηά;                                                      (2Φ0,5κ=1κ) 
 
Αέξην κε βέινο 1 : …………………………………………………. 
 
Αέξην κε βέινο 2 : …………………………………………………. 
 
► Σην ζρήκα ζεκεηώλνληαη δύν (2) από ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κέζα ζην 
αηκνθόξν αγγείν. 
Πνηα είλαη απηά ηα ζπζηαηηθά θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ θαζελόο.             (2Φ1κ=2κ) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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► Γηαηί ηα ηνηρώκαηα ησλ θπςειίδσλ θαη ηα ηνηρώκαηα ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ 
πνπ ηηο πεξηβάιινπλ είλαη πνιύ ιεπηά;                                          (1Φ0,5κ=0,5κ) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 
αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε ηξνθέο.                                    (12Φ0,25κ=3κ)                                                                    
 

Θξεπηηθή 
νπζία 

Γείγκαηα 
ηξνθήο 

Αληηδξαζηήξην 
γηα αλίρλεπζε 

ζξεπηηθήο 
νπζίαο 

Φξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ 
επαθή κε ηελ 

ηξνθή 

Φξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
κεηά ηελ επαθή 

κε ηελ ηξνθή 

 Γιπθόδε  Γαιάδην  

  Γηάιπκα 
ζεηηθνύ 
ραιθνύ κε ηελ 
παξνπζία 
πδξνμεηδίνπ 
ηνπ λαηξίνπ 

 Μσβ 

Ληπαξέο 
νπζίεο 

Βνύηπξν    

Βηηακίλε C    Απνρξσκαηίδεηαη 

 
 
 
 

Ζ Γηεπζύληξηα 
 
 
 
Αλδξνύια Μαπξνπδή 
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► Γηαηί ηα ηνηρώκαηα ησλ θπςειίδσλ θαη ηα ηνηρώκαηα ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ 
πνπ ηηο πεξηβάιινπλ είλαη πνιύ ιεπηά;                                          (1Φ0,5κ=0,5κ) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 
αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε ηξνθέο.                                    (12Φ0,25κ=3κ)                                                                    
 

Θξεπηηθή 
νπζία 

Γείγκαηα 
ηξνθήο 

Αληηδξαζηήξην 
γηα αλίρλεπζε 

ζξεπηηθήο 
νπζίαο 

Φξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ 
επαθή κε ηελ 

ηξνθή 

Φξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
κεηά ηελ επαθή 

κε ηελ ηξνθή 

 Γιπθόδε  Γαιάδην  

  Γηάιπκα 
ζεηηθνύ 
ραιθνύ κε ηελ 
παξνπζία 
πδξνμεηδίνπ 
ηνπ λαηξίνπ 

 Μσβ 

Ληπαξέο 
νπζίεο 

Βνύηπξν    

Βηηακίλε C    Απνρξσκαηίδεηαη 

 
  

 Ζ Γηεπζύληξηα                     Ζ πληνλίζηξηα Β.Γ               Οη Δηζεγήηξηεο 
 
 
Αλδξνύια Μαπξνπδή         Διέλε Εηβάλα                           Γέζπνηλα Γξάθνπ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΙΣΗ ΛΕΜΤΘΟΤ  
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
 
ΒΑΘ.: ........................... / 40 
 
ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

 
ΣΑΞΗ:                                   Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016  

 
ΜΑΘΗΜΑ:          ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ - XHMEIA – ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:    2 ΩΡΕ 
(120 λεπτά)  
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ................................................................ 
 
  

 
 
ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: .........  

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 
Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex) 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 12 ζελίδερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

                     Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2,5) μονάδες.  

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

Ερώτηση 1 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. 

 

α) Σι ισχύει για τις οργανικές ουσίες:                                     (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο 

β. περιλαμβάνουν τις βιταμίνες, τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά οξέα και τα 

νουκλεϊνικά οξέα 

γ. είναι δομικές, λειτουργικές και αποταμιευτικές μόνο 

δ. το α και το β 

 

β) Σι ισχύει για το λεπτό έντερο;                                                                  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Εκεί γίνεται η πέψη μόνο των πρωτεΐνών 

β. Παράγει την πεψίνη 

γ. Απορροφούνται τα μεγαλομόρια. 

δ. Απορροφούνται τα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα και οι μονοσακχαρίτες (γλυκόζη). 

 

γ) Είναι καλύτερο να αναπνέουμε από τη μύτη και όχι από το στόμα γιατί:  

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Η βλέννα υγραίνει τον αέρα 

β. Σα τριχίδια θερμαίνουν τον αέρα 

γ. Σα τριχίδια απομακρύνουν μικρόβια και σκόνη 

δ. το α και το β 

ε. το α και το γ 
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δ)     Σα αιμοφόρα αγγεία:                 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Είναι οι φλέβες, οι αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία  

β. Είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια.  

γ. Μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο  

δ. Περιέχουν βαλβίδες. 

 

ε) Σα έμμορφα συστατικά του αίματος παράγονται από:  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Σον ερυθρό μυελό των οστών 

β. Σην καρδιά 

γ. Σο συκώτι 

δ. Σους πνεύμονες 

ε. Κανένα από τα πιο πάνω 

 

Ερώτηση 2 

α) Να συμπληρώσετε τα όργανα Α-Δ στο πιο κάτω σχήμα.         (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

β) Να γράψετε δύο (2) λειτουργίες του της ένδειξης Δ  από το πιο πάνω σχήμα.              

                                                                                                                                  (2 X 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Α  

Β  

Γ  

Δ  
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γ) Να συμπληρώσετε το πιο κάτω σχεδιάγραμμα που συνοψίζει την αερόβια κυτταρική 

αναπνοή.                    (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

Ερώτηση 3 

Να αντιστοιχίσετε τις θρεπτικές ουσίες στη στήλη Α με τις σωστές λειτουργίες της        

στήλης Β, στον πιο κάτω πίνακα, βάζοντας το σωστό αριθμό στη μεσαία στήλη. 

 (5 X 0,5 μ = 2,5 μ)  μ: __ 

 

τήλη Α τήλη Α & Β 

Τδατάνθρακες 

 

 

Λίπη 

 

 

Πρωτεΐνες 

 

 

Νουκλεϊνικά Οξέα  

Άλατα  

τήλη Β 

1. Καύσιμα πρώτης επιλογής 

 

2. Καλύπτουν κυρίως δομικές ανάγκες 

 

3. πουδαίες αποταμιευτικές ενεργειακές 

ουσίες 

4. Ανόργανες ουσίες, βασικό δομικό υλικό 

πολλών βιολογικών δομών 

5. Καθορίζουν και ελέγχουν την παραγωγή 

των πρωτεϊνών 

______________

______________ 

Θρεπτικέσ 

ουςίεσ 
Νερό ___________________

___________________

____ 

Ενέργεια 
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Ερώτηση 4 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις που αναφέρονται στους 

μικροοργανισμούς.                                                                                             (5 X 0,5 μ = 2,5 μ)  μ: __ 

α. Η είσοδος ενός ____________________ μικροοργανσιμού στον οργανισμό του ανθρώπου 

ονομάζεται μόλυνση, ενώ η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του ονομάζεται 

___________________. 

β. Σο AIDS είναι μια από τις σοβαρότερες ασθένειες της εποχής μας και οφείλεται σε μια 

μικροσκοπική μορφή ζωής που ανήκει στην κατηγορία των ________________________. 

γ. Η ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρεί σταθερή την εσωτερική του κατάσταση 

ονομάζεται _____________________ και για να επιτευχθεί ο οργανισμός καταναλώνει 

________________________. 

 

Μέρος Β΄: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις 

       Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες 

       Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 5 

α) i. ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου παράγεται η ενέργεια; ______________________ 

 

ii. Ποιο μικρομόριο (οργανική ουσία) χρησιμοποιείται από το κύτταρο, πρώτο, για 

παραγωγή ενέργειας; __________________________________       (2 Χ 0, 5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

β) Να συμπληρώσετε τα κενά που αφορούν τα δόντια στον άνθρωπο.  

(6 Χ 0, 25 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

Ένας ενήλικας έχει _________ δόντια. Αυτά χωρίζονται σε 8 ______________________, 8 

____________________________, __________ γομφίους και 4 __________________________ 

Σα οξέα μπορούν να καταστρέψουν την αδαμαντίνη, που περιβάλλει εξωτερικά τα δόντια, 

προκαλώντας την _____________________. 
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γ) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος 

στην πέψη των τροφών.          (14 Χ 0,25 μ = 3,5 μ)   μ: __ 

 

  

Ερώτηση 6  

α) Να αντιστοιχίσετε στον πιο κάτω πίνακα τους όρους της τήλης Α με τη τήλη Β 

βάζοντας το σωστό γράμμα στη μεσαία στήλη.                                          (4 Χ 0, 5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

τήλη Α Αντιστ.  

τήλης Α & Β 

τήλη Β 

1. υκώτι  α. Γίνεται η ανταλλαγή αερίων 

2. Σραχεία  β. Παράγει το ηπατικό υγρό 

3. τομάχι  γ. Αποτελείται από χόνδρινους 

δακτύλιους και συνδετικό ιστό. 

4. Κυψελίδες  δ. Παράγει τη χολή που 

γαλακτοματοποιεί τα λίπη. 

 ε. Αποθηκεύει τη χολή 

στ. Περιορισμένη πέψη πρωτεϊνών 

Ένζυμο Όργανο παραγωγής Μακρομόρια Μικρομόρια 

Αμυλάση    

 στομάχι   

Παγκρεατική 

λιπάση 

 λιπαρές ουσίες  

 πάγκρεας  αμινοξέα 

Παγκρεατική 

αμυλάση 

 αμυλο  

 πάγκρεας DNA - RNA  
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β) Να εξηγήσετε τι πρέπει να αποφεύγει κάποιος που έχει αφαιρέσει τη χοληδόχο κύστη.                                                

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

γ) i. Ποιο οργανίδιο απουσιάζει από τα ερυθρά αιμοσφαίρια; ____________________________ 

 

ii. Με τι έχει αντικατασταθεί; _________________________________   (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

δ. Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων;    (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ε) Σι είναι ο παράγοντας Ρεζους;                                                                     (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Ερώτηση 7  

α) Να αντιστοιχίσετε το κάθε όργανο, που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, με τη δράση με 

την οποία παρεμποδίζει τους μικροοργανισμούς να εισέλθουν στον οργανισμό βάζοντας το 

σωστό γράμμα στη μεσαία στήλη.                                                                   (6 Χ 0,5 μ = 3 μ)   μ: __ 

  

τήλη Α Αντοιστ. 

τηλης Α & Β 

τήλη Β 

τομάχι  Α. Βλέννα, που παράγεται από κύτταρα που βρίσκονται στην 

τραχεία. υγκρατεί μικρόβια και σκόνη, που εισβάλουν με 

την εισπνοή. τη συνέχεια, βλεφαρίδες των κυττάρων, 

σπρώχνουν, τους «εισβολείς» προς τα πάνω για να 

αποβληθούν από το στόμα ή τη μύτη. 

Μάτια  Β. Βλέννα και τριχίδια που υπάρχουν στο εσωτερικό της 

μύτης παγιδεύουν μικρόβια και σκόνη που εισέρχονται με την 

εισπνοή και δεν τους επιτρέπουν να εισχωρήσουν στους 

πνεύμονες. Με το φτάρνισμα απομακρύνονται οι «εισβολείς» 

από τον οργανισμό μας. 

Μύτη  Γ. Οξέα που βρίσκονται στο στομάχι (υδροχλωρικό οξύ) 

καταστρέφουν τα μικρόβια που εισβάλλουν με την τροφή. 

Σραχεία  Δ. Σο δέρμα με τη συνέχεια που το διακρίνει και λόγω του 

σμήγματος καθώς και με τον ιδρώτα που εκκρίνει (περιέχει 

γαλακτικό οξύ) παρεμποδίζει τα μικρόβια να εισέλθουν στο 

σώμα μας. Αν το 

δέρμα τραυματιστεί, τότε σχηματίζεται μια κρούστα που 

καλύπτει το κενό που δημιουργείται και έτσι εμποδίζει τα 

μικρόβια να εισβάλουν. 

Δέρμα  Ε. Σο σάλιο με τη λυσοζύμη (ένζυμο) που περιέχει, 

καταστρέφει μικρόβια που βρίσκονται στο στόμα. 

τόμα  Ζ. Σα δάκρυα, με τη λυσοζύμη (ένζυμο) που περιέχουν, 

καταστρέφουν μικρόβια που βρίσκονται στην επιφάνεια των 

ματιών. 
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β) Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει τα βήματα που γίνονται για την καταπολέμηση ενός 

μικροβίου μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά σε μη ορθή σειρά.  (6 Χ 0,5 μ = 3 μ)   μ: __ 

  

 

Να τοποθετήσετε στην ορθή διαδοχική σειρά τα πιο πάνω στάδια: 

1ο : ________,   2ο : ________, 3ο : ________, 4ο : ________, 5ο : ________, 6ο : ________. 
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Μέρος Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτηση των 12 μονάδων  

Ερώτηση 8 

α) Να συμπληρώσετε τι αντιπροσωπεύουν οι ενδείξεις 1 – 4 στο πιο κάτω σχήμα.  

  (6 Χ 0,5 μ = 3 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  Να συμπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω διάγραμμα που περιγράφει τη μεγάλη ή 

συστηματική κυκλοφορία του αίματος. 

αριστερή κοιλία            αορτή           ................................        ...............................(ιστών)  

............................................          ...........................................                δεξιός κόλπος 

                                                                                                                          (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

γ) Κατά τη μετάγγιση αίματος ελέγχουν το αίμα του δότη και το αίμα του δέκτη για 

συμβατότητα. Σα συστατικά που ελέγχουν είναι τα αντιγόνα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και 

τα αντισώματα στο πλάσμα.      (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

i. Από ποια συστατικά του αίματος παράγονται τα αντισώματα; _________________________ 

ii. Ποια ομάδα αίματος (συμπεριλαμβανομένου του ρέζους) είναι καλύτερο να έχει κάποιος 

για δικό του όφελος; 

Ομάδα αίματος: ____________________   Παράγοντας Ρέζους: ____________________  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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iii.Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                             (2Χ 0,5μ = 1μ)   μ: __ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

δ) το πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο αιμοφόρα αγγεία. (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

    ι. Να γράψετε τι είδους αιμοφόρο αγγείο είναι το Α και τι είδους το Β.  

 

 

        

        

 

Αιμοφόρο Αγγείο Α: _________________           Αιμοφόρο Αγγείο Β: _______________ 

    ιι. Να γράψετε δύο διαφορές μεταξύ των πιο πάνω αιμοφόρων αγγείων.    

                                                                                                                (2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: __ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ε. Από το σχήμα της προηγούμενης σελίδας απουσιάζει η τρίτη κατηγορία αιμοφόρων 

αγγείων.                                                                                                          (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

   i. Πως ονομάζονται αυτά; _________________________________________________  
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ιι. Να γράψετε δύο διαφορές μεταξύ των πιο πάνω αιμοφόρων αγγείων.    

                                                                                                                (2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: __ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

     γ. Από το σχήμα της προηγούμενης σελίδας απουσιάζει η τρίτη κατηγορία αιμοφόρων 

αγγείων.                                                                                                          (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

   i. Πως ονομάζονται αυτά; _________________________________________________  

ii. Για ποιο λόγο τα τοιχώματα αυτών των αιμοφόρων αγγείων είναι πολύ λεπτά;    

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ζ. τον πιο κάτω πίνακα φαίνονται δύο κατηγορίες κυττάρων του αίματος. Να ονομάσετε 

τα κύτταρα και να αναφέρετε μια βασική λειτουργία που επιτελεί το καθένα 

συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.                                                     (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

                                                                                                                                       Η Διευθύνουσα 

 

                                                                                                                                                 Ανδρούλα Αντωνίου 



1 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ  ΓΡΟΙΑ  ΛΑΡΝΑΚΑ    

ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

   
                                                        ΒΑΘΜΟ: ................................. / 40 

                                                 ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ................................. 

                                            ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ:  ................................. 
 
 
 
ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                            Ηκεξνκελία: 13/06/2016   
                                                    
     
                      ΤΝΟΛΙΚΟ  ΥΡΟΝΟ:  2 ώξεο  (120΄ ιεπηά)   
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………… 

                                                                 ΣΜΗΜΑ: ............    ΑΡ.: …….  
  
 

 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 
 

ΟΓΗΓΙΔ:   Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν ζηπιό. 

                    Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex).  

         Να απαληεζνύλ θαη ηα ηξία κέξε Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

                     

                    Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δεθαηέζζεξηο (14) ζειίδεο.          

  

 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.  

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.  

 
Δξώηεζε 1 

 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.         ). 

                                                                                                              
(α)   Τν θξηηήξην κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο αίκαηνο (Α, Β, ΑΒ θαη Ο) ζηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό είλαη: 
        
        Α.  Η ύπαξμε αληηγόλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ 
        Β.  Η ύπαξμε αληηγόλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πιάζκα 
        Γ.  Η ύπαξμε αληηγόλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ 
        Γ.  Η ύπαξμε αληηγόλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 
              
(β)   Πνηα από ηηο παξαθάησ δξάζεηο, Α-Γ, ΓΔΝ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε  
        κηθξνβίσλ; 
 
        Α.  Η δξάζε ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο 
        Β.  Η δξάζε ηεο ιπζνδύκεο 
        Γ.  Η δξάζε ηεο ακπιάζεο  
        Γ.  Η δξάζε ηνπ πδξνρισξηθνύ νμένο ζην ζηνκάρη 
 
(γ)   Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο, Α-Γ, πεξηγξάθεη πην νινθιεξσκέλα ηηο  
        ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ; 
 
        Α.  Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
        Β.  Φεκηθή πέςε θαη απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
        Γ.  Φεκηθή πέςε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
        Γ.  Πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο, ρεκηθή πέςε θαη απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
 
(δ)   Πόζεο ρηιηνζεξκίδεο (Κcal) απνδίδνπλ θαηά ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή δύν (2)  
        γξακκάξηα ιίπνπο θαη ηξία (3) γξακκάξηα πδαηαλζξάθσλ, αληίζηνηρα; 
 
        Α.  8 θαη 27 ρηιηνζεξκίδεο (Κcal) 
        Β.  20 θαη 6 ρηιηνζεξκίδεο (Κcal) 
        Γ.  18 θαη 12 ρηιηνζεξκίδεο (Κcal) 
        Γ.  27 θαη 12 ρηιηνζεξκίδεο (Κcal) 
 
(ε)   Τα θύηηαξα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ελέξγεηα άκεζα από: 
 

A.  Τελ πέςε ησλ ηξνθώλ 
B.  Τε ζύλζεζε καθξνκνξίσλ 
Γ.  Τε θσηνζύλζεζε 

       Γ. Τελ θπηηαξηθή αλαπλνή                                                     (5 x 0.5 κ = 2.5 κ)    κ: ……   
   

Α 
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Δξώηεζε 2 

 
(α)   Να γξάςεηε ηηο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο θπηηάξωλ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα,  

        κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 3.                                                                                                                    

                                              

 

             1→ .......................................... 

             2→ .......................................... 

             3→ .......................................... 

 

             (3 x 0.25 κ = 0.75 κ)    κ: …… 

 

(β)   Να αλαθέξεηε πνηνο αξηζκόο από ηα πην πάλω ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο:                                              

         i) ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκό πήμεο: ……………………………………………………… 

        ii) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ: ………………………………………. 

       iii) πεξηέρεη ηελ πξσηεΐλε αηκνζθαηξίλε: …………………………………………………..    

       iv) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ: ……………………………………..      

 

                                                                                                        (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 

                                                                                                                                         

(γ)    Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα κε                

            (ζωζηό) ή Λ (ιάζνο).                                                                             

                                                                                                                          ωζηό / Λάζνο                                                                                  

 

i)  Οη αξηεξίεο έρνπλ κεγαιύηεξε εζσηεξηθή δηάκεηξν από ηηο θιέβεο.    ………… 

   ii)  Οη αξηεξίεο πεξηέρνπλ πνιιέο βαιβίδεο.                                              ………… 

 iii)  Η ανξηή είλαη ην κεγαιύηεξν αγγείν ζην ζώκα.                                    ………… 

 
                                                                                                  (3 x 0.25 κ = 0.75 κ)    κ: …… 

 

Δξώηεζε 3 
 
 
(α)   Με πνηνπο δύν (2) ηξόπνπο κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη ηερλεηή αλνζία;                      

 

i. ……………………………………………………………………………………………... 

ii. ……………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                    (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 
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(β)  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Α κε εθείλνπο ηεο ηήιεο Β. 

            ΠΡΟΟΥΗ: Πεξηζζεύεη έλαο όξνο ζηε Σηήιε Β.                                                                 

 

            ηήιε Α                       ηήιε Β ηήιε Α            ηήιε Β 

1. Πάγθξεαο    Α.   Φνιή            1 

2. Ήπαξ / Σπθώηη    Β.  Αθόδεπζε            2 

3. Σηόκα    Γ.   Αθνκνίσζε πξντόλησλ πέςεο            3 

4. Λεπηό  Έληεξν    Γ.   Άρξεζηα πξντόληα πέςεο            4 

5. Παρύ Έληεξν    Δ.   Πέςε πξσηετλώλ            5  

6. Πξσθηόο    Ση.  Κνπηήξεο            6 

7. Σηνκάρη    Η.   Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ  

          νπζηώλ 

           7  

           8.   Σηεινγόλνη αδέλεο    Θ.   Παγθξεαηηθό πγξό            8 

     Ι.    Ακπιάζε θαη ιπζνδύκε  

 

                                                                                                       (8 x 0.25 κ = 2 κ)    κ: …… 

 

Δξώηεζε 4 

 
 

   (α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα εηδηθά ρεκηθά αληηδξαζηήξηα κε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ    

       αληρλεύνπλ.                                                           

                                                                                                                                                      

Υεκηθά Αληηδξαζηήξηα Αληηζηνίρεζε Θξεπηηθέο νπζίεο 

 
1. Αηζαλόιε 

 
1 - ….. 

 

Α.  Άκπιν 

 
2. Γηάιπκα ησδίνπ 

 
2 - ….. 

 
Β.  Απιά ζάθραξα 

 
3. Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο (Benedict) 

 
3 - ….. 

 
Γ.  Βηηακίλε C 

 
4. Υπεξκαγγαληθό θάιην (KMnO4) 

 
4 - ….. 

 
Γ.  Ληπαξέο νπζίεο 

                                                                                                           (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 
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   (β)  Να γξάςεηε δύν (2) γλσζηά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ /  

          λα πξνθιεζνύλ ιόγσ ιαλζαζκέλεο δηαηξνθήο.                                                                                              

 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                      (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 

 

 
ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

                                                            

Δξώηεζε 5 
 
 
Πάλσ ζε έλα ηεξάζηην δέληξν, ην νπνίν ππνινγίδεηαη όηη έρεη κάδα 1000 Kg, δνπλ 15000 

έληνκα κε ζπλνιηθή κάδα 100 Kg θαη 200 ζπνπξγίηηα κε ζπλνιηθή κάδα 10 Kg, ηα νπνία 

ηξέθνληαη κε ηα έληνκα. Τν δέληξν επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά θη έλα γεξάθη κε κάδα 1 Kg, ην 

νπνίν ηξέθεηαη κε ηα ζπνπξγίηηα. 

 

(α)   Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ νηθνινγηθή ππξακίδα, θαηαγξάθνληαο ζε θάζε     

        ηξνθηθό επίπεδν ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληζκνύο θαη ηελ αληίζηνηρε βηνκάδα ηνπο.                        

 

 

         

  

Οηθνινγηθή    

Ππξακίδα 

 

 

 

 

 

                                                                                                       (8 x 0.25 κ = 2 κ)    κ: …… 
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(β)   Να γξάςεηε ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ πεξλάεη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν   

        ζην επόκελν ζε κηα νηθνινγηθή ππξακίδα.                                                                              

         …………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                   (1 x 0.25 κ = 0.25 κ)    κ: …… 

 

 

(γ)   Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κόλν έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ελόο      

        ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν.                                                                                                  

 ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            (2 x 1 κ = 2 κ)    κ: …... 

 
(δ)   Πνηα ιεηηνπξγία νλνκάδνπκε απνηθνδόκεζε;                                                                        

   …………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            (1 x 1 κ = 1 κ)    κ: …... 

 

(ε)   Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο.  

 

 Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ, πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή,  

νλνκάδεηαη ……………………    

  Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο νλνκάδεηαη …………………… 

 Τν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή 

  νλνκάδεηαη ……………………                                                                                              

                                                                                        (3 x 0.25 κ = 0.75 κ)    κ: …… 
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Δξώηεζε 6 
 
 
(α)   Να γξάςεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 8, ζην πην   

        θάησ ζρήκα:                                                                                                                                     

 

                 

 

             1→ ............................................... 

             2→ ............................................... 

             3→ ............................................... 

             4→ ............................................... 

             5→ ............................................... 

             6→ ............................................... 

             7→ ............................................... 

             8→ ............................................... 

 

                                (8 x 0.25 κ = 2 κ)    κ: …… 

 
 

(β)   Σε πνηα από ηηο δύν (2) θνηιίεο ηεο θαξδηάο, ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί;                                                                   

        …………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                            

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 
                                                                                                               (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

 

(γ)   Να αλαθέξεηε ηνπο δύν (2) ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζηελ αξηεξηνζθιήξπλζε. 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

            

 ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 
                         
                                                                                                          (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: …… 
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(δ)    Τη αίκα κεηαθέξεηαη (νμπγνλωκέλν / κε νμπγνλωκέλν) 

i) δηα κέζνπ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο;   ………………………………………….. 

ii) δηα κέζνπ ηεο πλεπκνληθήο θιέβαο;      ………………………………………….. 
 

                                                                                                    (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 
 
 
(ε)    i) Έλαο ηξαπκαηίαο, ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα, ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε  

            αίκαηνο. Αλ ν ίδηνο έρεη αίκα ηεο νκάδαο Β
+

, από πνηα ή πνηεο νκάδεο αίκαηνο  

            κπνξεί λα δερζεί αίκα; 

          …………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                       (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 
 

 
ii) Να αλαθέξεηε έλα (1) ηξόπν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS. 

 

         …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                        (1 x 0.25 κ = 0.25 κ)    κ: …… 

 
iii) Γηαηί ν ηόο ηνπ AIDS δελ αλήθεη ζε θάπνην από ηα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ    

      νξγαληζκώλ; 

          …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                        (1 x 0.25 κ = 0.25 κ)    κ: …… 

 
 
Δξώηεζε 7 
 
 
(α)   Να γξάςεηε κία (1) νκνηόηεηα θαη κία (1) δηαθνξά πνπ έρεη ε αεξόβηα από ηελ  

        αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή.                                                                                                                

          Οκνηόηεηα: …………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………. 

    
          Γηαθνξά: ……………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………...    

                                                                                          (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 
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(β)   Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, πνπ  

        θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 6.                                                                                     

 

 

    

           1→ .............................................. 

           2→ .............................................. 

           3→ .............................................. 

           4→ .............................................. 

           5→ .............................................. 

           6→ .............................................. 

 

                  (6 x 0.25 κ = 1.5 κ)    κ: …… 

 

(γ)    Να αλαγλωξίζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                      

 

i)   Σην δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεηαη ………………………………… 

ii) Τν ζπγθεθξηκέλν όξγαλν απνηειείηαη (δνκείηαη) από …………        

………………………………………………………………. ……….        

……..…………………………………………………….......................... 

iii) H πην πάλσ ζπγθεθξηκέλε δνκή εμαζθαιίδεη (βνεζά): 

 …………………………………………………………………………….………………        

    ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………. 

                                                                                           (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 

 

(δ)   Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

 
i)   Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο; 

 

  …………………………………………………………………………….………………        

 ……………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                    (2 x 0.25 κ = 0.5 κ)    κ: …… 
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ii)   Γηαηί δελ ζπληζηάηαη ζηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από γξίπε ή θξπνιόγεκα ε 

ρξήζε αληηβηνηηθώλ θαξκάθωλ; Δμεγήζηε. 

 

   ………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                               ( 1 x 0.5 κ = 0.5 κ)    κ: …… 

 

                                                                                 

(ε)   Να γξάςεηε έλαλ (1) εμωηεξηθό κεραληζκό πνπ δηαζέηνπλ ηα πην θάησ όξγαλα κε ηνλ 

νπνίν εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα καο. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                          
                                                                                                         (4 x 0.25 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ΟΡΓΑΝΑ                                  ΜΗΥΑΝΙΜΟ 

       Μύηε  

     Σηνκάρη  

      Μάηηα  

      Σηόκα  



11 

 

ΜΔΡΟ Γ΄:   Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ.  

                     Να ην απαληήζεηε. 

 
 
Δξώηεζε 8 

 

 

α)  Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ζην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα ηηο ζξεπηηθέο 

        νπζίεο ησλ ηξνθώλ, θάησ από ηηο δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ.                           

         

                                                                                                                                                  

                                                                                                     (6 x 0.25 κ = 1.5 κ)    κ: …… 

 

β)  Οη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη:      

  
« Η σιοθέηηζη μίας διαηροθής συηλής περιεκηικόηηηας ζε φυτικές ίνες μπορεί να 

προζθέζει τρόνια ζηη ζφή ζας, δηλαδή μια ηέηοιοσ είδοσς δίαιηα μπορεί να 

μειώζει ηη θνηζιμόηηηα από κάθε αίηιο.» 
 
Να εμεγήζεηε, γηαηί ην ππνζηεξίδνπλ απηό νη επηζηήκνλεο, αλαθέξνληαο δύν (2) ιόγνπο.                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                            
i) ……………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ii) ……………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                            (2 x 1 κ = 2 κ)    κ: …... 

http://www.eatwell.gr/tag/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82/
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γ)  Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί  

            ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ηξνθή.                                                                                                                   

 

i. …………………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………………… 

iii. …………………………………………………………………………………………………… 

iv.  ……………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                                                                               (4 x 0.5 κ = 2 κ)    κ: …… 

     

δ)  Να εμεγήζεηε, γηαηί θάπνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο νλνκάδνληαη «πκπιεξωκαηηθέο».            

     ……………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                              
                                                                                                      (1 x 0.5 κ = 0.5 κ)    κ: …… 

 

ε)   Τν αθόινπζν πείξακα αθνξά ηελ ύπαξμε πξωηεϊλώλ ζε ηξόθηκα. Να δηαβάζεηε ηα 

πην θάηω ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη λα απαληήζεηε ζηα 

εξωηήκαηα. 

 
Όξγαλα θαη πιηθά  

 1. Γηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH)     5. Πιαζηηθό ζηαγνλόκεηξν 

2. Γηάιπκα ζεητθνύ ραιθνύ (CuSO4)                  6. Σηήξηγκα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ 

       3. Γείγκαηα δηαθόξσλ ηξνθίκσλ                       7. Αλαδεπηήξαο 

       4. Πέληε (5) δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο                    8. Υαινγξαθηθόο καξθαδόξνο                                                                                                                 

                                                                                      

        Δθηέιεζε πεηξάκαηνο  

      Βήμα 1: Σαο δίλνληαη πέληε (5) δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο κε 2 ml από ηα αθόινπζα   

               δείγκαηα.  

 

           

Γείγκαηα ηξνθώλ 
Θεηηθόο 

Μάξηπξαο 

Αξλεηηθόο 

Μάξηπξαο 

Γνθηκαζηηθόο 

ζωιήλαο  

αξ. 1 

Γνθηκαζηηθόο 

ζωιήλαο  

αξ. 2 

Γνθηκαζηηθόο 

ζωιήλαο  

αξ. 3 

Γνθηκαζηηθόο 

ζωιήλαο  

αξ. 4 

Γνθηκαζηηθόο 

ζωιήλαο  

αξ. 5 

Αζπξάδη 

απγνύ 

Φπκόο ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ 
Γάια 

Γηάιπκα 

πξσηετλώλ 

Γηάιπκα 

αιαηηνύ 
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              Βήμα 2:  Να πξνζζέζεηε κε έλα ζηαγνλόκεηξν, ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα,  

                        4 - 5 ζηαγόλεο δηάιπκα ζεητθνύ ραιθνύ (CuSO4). Με έλα άιιν    

                             ζηαγνλόκεηξν λα ηνπνζεηήζεηε κεξηθέο ζηαγόλεο (10 - 15) δηάιπκα  

                             πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (ΝαΟΗ) θαη λα αλαδεύζεηε. 

 

     (i)   Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 

            ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ ζεηϊθνύ ραιθνύ, πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή 

            ηνπ κε ην θάζε δείγκα.    

                                                                                           

 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                (11 x 0.25 κ = 2.75 κ)    κ: …… 

                                                                                                 

 

     (ii)   -  Γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε ην δηάιπκα πξωηεϊλώλ νλνκάζηεθε 

                Θεηηθόο Μάξηπξαο;  

                           

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

                         

- Πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ Θεηηθνύ Μάξηπξα ζην πην πάλσ πείξακα; 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
                                                                                                                 (2 x 0.5 κ = 1 κ)    κ: …… 

 

Υξώκα 
δηαιύκαηνο  

ζεηϊθνύ  ραιθνύ 

Αζπξάδη 

απγνύ 

Υπκόο 

ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ 

Γάια 
Γηάιπκα 

πξωηεϊλώλ 

Γηάιπκα 

αιαηηνύ 

Πξηλ ηε ρεκηθή 

αληίδξαζε  

 

Μεηά ηε ρεκηθή 

αληίδξαζε  

     

Απνηέιεζκα 

αληίδξαζεο 

(ζεηηθό ,+/ 

αξλεηηθό, -) 
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      (iii)    Γηαβάδνληαο ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηνπ πην πάλσ πεηξάκαηνο, 

               λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νλνκάδνληαο δύν (2)   

                παξάγνληεο πνπ θξαηήζαηε ζηαζεξνύο θαη έλαλ (1) παξάγνληα πνπ  

                αιιάμαηε.                                                                                              

 

 
                                                                                        (3 x 0.25 κ = 0.75 κ)    κ: …… 

 
(iv)  Οη ζξεπηηθέο νπζίεο αλάινγα κε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ νξγαληζκό  

 δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο. Να νλνκάζεηε κία (1) ζξεπηηθή νπζία ησλ ηξνθώλ 

πνπ ρξεζηκεύεη σο:               

                                                                                                                                                                   

 απνηακηεπηηθή ελεξγεηαθή νπζία ζηα θπηά: ………………………………………… 

 δνκηθή θπξίσο θαη ιηγόηεξν ( 4 Kcal/g ) ελεξγεηαθή νπζία: …………………......... 

 ε πινπζηόηεξε ( 9 Kcal/g ) ελεξγεηαθή νπζία: …………………………………….. 

 

                                                                                   (3 x 0.5 κ = 1.5 κ)    κ: ……   

 

 
 
 
 

                                 ΤΕΛΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ  ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 
 
 
Οη Δηζεγήηξηεο                                                            Ο Γηεπζπληήο 
  
Άληξε – Σύιβηα Νηθνιάνπ 
 
Μαξία Λνπθά 
                                                                                          Παξαζθεπάο Σακάξαο 

   Α/Α                           ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

 Παξάγνληεο πνπ θξαηνύκε ζηαζεξνύο    Παξάγνληεο πνπ αιιάδνπκε 

   1.  

 

      (Τη αιιάδεη από ζσιήλα ζε  
           ζσιήλα ζην πείξακα;) 

   2.  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                                ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ   2014 – 2015

         

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                              ΒΑΘΜΟΣ  : …………………………………………..       

ΤΑΞΗ :   Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                  ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………......... 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :  80  ΛΕΠΤΑ                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :   ………………......... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/06/2015 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………ΤΜΗΜΑ : …….  ΑΡΙΘΜ : …… 

 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες και από τρία μέρη, Α, Β και Γ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Επιτρέπεται η χρήση πένας χρώματος μπλε ή μαύρου μόνο.  

               Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού (Tipp – Ex) και ταινίας. 

 

        

 

             Μέρος  Α΄:   Αποτελείται από τέσσερα (4) ερωτήματα. Να απαντήσετε  ΣΕ ΟΛΑ τα ερωτήματα. Κάθε  

                                  ορθή  και πλήρης απάντηση βαθμολογείται με δύο και μισή ( 2,5)  μονάδες. 

 

 

Ερώτημα 1 

Να αντιστοιχίσετε τον κάθε  όρο της στήλης Α με ένα από τους όρους της στήλης Β       (5 x 0,5 = 2,5 μ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη Α Στήλη Β Α         Β 

α. Πέψη 1. Η αποβολή των άχρηστων ουσιών  
α- ……… 

β. Βιταμίνες 2. Είναι η κυριότερες δομικές ουσίες του οργανισμού μας  
β- ……… 

γ. Υδατάνθρακες 3. Στην ομάδα των ουσιών αυτών ανήκουν η C και η D   
γ- ……… 

δ. Αφόδευση 4. Είναι οι κυριότερες ενεργειακές ουσίες του  
    οργανισμού μας  

 
δ- ……… 

ε. Απορρόφηση 5. Η διάσπαση των ουσιών σε μικρότερες ουσίες  
ε- ……… 

 6. Η μεταφορά των απλών ουσιών από το έντερο στο  
    αίμα 

 

 7. Η παραγωγή γαστρικού υγρού στο στομάχι  
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Ερώτημα 2 

Να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:                                                                               

 

 

(β) Ποια βασική λειτουργία επιτελείται στο πιο πάνω οργανίδιο;                                     (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(γ) Ποια είναι τα προϊόντα της πιο πάνω λειτουργίας;                                                         (3 x 0,5 = 1,5 μ)                                                  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

Ερώτημα 3 

Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βάζοντας σε κύκλο ένα μόνο γράμμα Α, 

Β, Γ ή Δ που αντιστοιχεί στην πιο σωστή απάντηση.                                                         (5 x 0,5 = 2,5 μ) 

 
(α) Που γίνετε η πέψη των λιπών; 
      Ι. στο στόμα 
      ΙΙ. στο λεπτό και παχύ έντερο 
      ΙΙΙ. μόνο στο στομάχι 
      IV. στο λεπτό έντερο 
 
(β) Ποια ένζυμα διασπούν τις λιπαρές ουσίες; 
      Ι. παγκρεατική λιπάση 
      ΙΙ. παγκρεατική λιπάση και θρυψίνη 
      ΙΙΙ. παγρεατική λιπάση και χολή 
      IV. όλα τα παγκρεατικά ένζυμα 
 
(γ)Τα λίπη χρησιμεύουν για: 
     Ι.  αποθήκευση ενέργειας 
     ΙΙ. δόμηση νέων κυττάρων 
     ΙΙΙ. άμεση χρήση για παραγωγή ενέργειας 
     IV. την άμυνα του οργανισμού 
 
(δ) Ένα από τα τελικά προϊόντα πέψης των λιπών είναι: 
      Ι. νουκλεοτίδιο 
      ΙΙ. αμινοξύ 
      ΙΙΙ. μονοσακχαρίτης 
      ΙV. γλυκερόλη 
 
 
 
 

Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 

(α) Ποιο είναι το οργανίδιο του κυττάρου που 
απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα;(1 x 0,5 = 0,5 μ)  
                                                 
………………………………………………….. 
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(ε) Με ποιο αντιδραστήριο ανιχνεύουμε λίπη στο εργαστήριο; 
     Ι. Benedict 
     ΙΙ. καυστικό νάτριο 
     ΙΙΙ. υπερμαγγανικό κάλιο 
     IV. αιθανόλη και νερό  

 
 

 Ερώτημα 4 

Να γράψετε: 

(α) τα έμμορφα συστατικά του αίματος                                                                                (3 x 0,5 = 1,5 μ)    

 

I)………………………………… II)……………………………………. III)……………………………………... 

 

(β) δύο (2) διαφορές μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών.                                              (2 x 0,5 = 1 μ) 

     

 ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΦΛΕΒΕΣ 

1.  

 

  

2. 

 

  

                                             

 

Μέρος  Β΄: Αποτελείται από τέσσερα (4) ερωτήματα. Να απαντήσετε ΜΟΝΟ ΤΡΙΑ (3) από τα  

                   τέσσερα (4)  ερωτήματα. Κάθε ορθή και πλήρης απάντηση βαθμολογείται με έξι (6)    

                   μονάδες.  

 

Ερώτημα 1 

(α) Να γράψετε δύο (2) διαφορές μεταξύ βακτηρίων και ιών.                                               (4 x 0,5 = 2 μ)    

 ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΙΟΙ 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

(β) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις:                                                                            (4 x 0,5 = 2 μ)    

      I. Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός παθογόνου οργανισμού σε ένα άλλο οργανισμό  

      ονομάζεται ……………………………………………………………………………………………………… 

      ΙΙ. Το AIDS είναι μια ασθένεια η οποία στα ελληνικά ονομάζεται………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ΙΙΙ. Ο οργανισμός στον οποίο εισβάλουν και αναπτύσσονται μικρόβια ονομάζεται……………………. 

     IV. Οι ουσίες που παράγουν διάφορα μικρόβια και είναι βλαβερές για άλλους οργανισμούς            

     ονομάζονται ……………………………………………………………………………………………………... 

Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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(γ) Γιατί είναι απαραίτητο να πλένουμε πάντα τα χέρια μας με νερό και σαπούνι, και όχι μόνο νερό; 

                                                                                                                                                   (1 x 2 = 2 μ)    

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ερώτημα 2 

(α) Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται τομή της καρδιάς. Να ονομάσετε τους χώρους Α έως Δ και τα  

     αιμοφόρα αγγεία 1 έως 4.                                                                                                (8 x 0,25 = 2 μ)                    

                                                
 

 

(β) Ποια δύο μέρη της καρδιάς έχουν πιο χοντρά τοιχώματα και γιατί;                                (2 x 0,5 = 1 μ)    

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(γ) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις                                                                    (3 x 0,5 = 1,5 μ)                    

I. Τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος είναι τα ..……………………………… 

II. Τα πολύ λεπτά αγγεία που ενώνουν της αρτηρίες με τις φλέβες ονομάζονται ……………………. 

III. Τα μεγαλύτερα κύτταρα του αίματος είναι τα ………………………………………………………… 

 

 

(δ) Να γράψετε την πορεία του αίματος κατά τη μεγάλη κυκλοφορία:                                (6 x 0,25 = 1,5 μ)       

              

Αριστερός κόλπος            ………………………...………          ……………………………….……… 

…………………………..……….…………             ………………………………..…………………… 

…………………………………….           ……………………………………………               Δεξιός κόλπος 

 

 

 

 
1……………………… 
 
 
2……………………… 
 
 
 
A…………………….. 
 
 
 
B……………………… 

 
3……………………… 
 
 
4……………………… 
 
 
 
Γ……………………… 
 
 
Δ……………………… 
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Ερώτημα 3 

Να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν την πειραματική ανίχνευση πρωτεϊνών σε 
διάφορα είδη τροφής.  
(α) Ποια αντιδραστήρια χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο για την ανίχνευση πρωτεϊνών;     (2 x 0,5 =1 μ)      
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(β) Ποια χρωματική αλλαγή πρέπει να παρατηρήσουμε όταν ανιχνεύουμε πρωτεΐνες  με τα πιο πάνω  
     αντιδραστήρια;                                                       (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(γ) Τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σαν θετικό μάρτυρα και γιατί;                        (2 x 0,5 = 1 μ) 
      Θετικός μάρτυρας: …………………………………………………………………………………………… 
      Εξήγηση: …………………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………………… 

                                                  
(δ) Τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρνητικό μάρτυρα και γιατί;                   (2 x 0,5 = 1 μ) 
      Αρνητικός μάρτυρας: ………………………………………………………………………………………… 
      Εξήγηση: ………………………………………………………………………………………………………    
      ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ε) Να γράψετε σε ποιες από τις παρακάτω ουσίες πιστεύετε ότι θα ανιχνεύαμε πρωτεΐνες.    
                                            (5 x 0,5 = 2,5 μ) 

 Πολτοποιημένο κρέας: ……………………………………………………………………….................. 

 Ελαιόλαδο: ………………………………………………………………………………………………… 

 Φρέσκος χυμός πορτοκαλιού: …………………………………………………………………………. 

 Νερό: …………………………………………………………………………………………………… 

 Ασπράδι αυγού: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Ερώτημα 4 

Ο Πάρης είναι αιμοδότης και έχει ομάδα αίματος Α- (ρέζους αρνητικό).  

(α) Σε ποιες ομάδες αίματος μπορεί να δώσει αίμα ο Πάρης;                                                (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Όταν ο Πάρης  είχε ατύχημα και χρειάστηκε να του χορηγηθεί αίμα, ο φίλος του ο Ιάκωβος που έχει  

      αίμα ομάδας Ο+ (ρέζους θετικό), έσπευσε στο νοσοκομείο για να του προσφέρει αίμα. Πιστεύετε ότι   

     ο Ιάκωβος  μπόρεσε να βοηθήσει το φίλο του μ’ αυτό τον τρόπο; Εξηγήστε.                    (1 x 1 = 1 μ)                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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(γ) Δίνεται το πιο κάτω σχήμα που δείχνει την τομή αρτηρίας. Να γράψετε: 

 

 
 

 

 

 

 

Μέρος Γ΄ : Αποτελείται από δύο (2) ερωτήματα. Να απαντήσετε ΜΟΝΟ ΕΝΑ (1) από τα δύο (2)  

                   ερωτήματα. Κάθε ορθή και πλήρης απάντηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες.   

 

Ερώτημα 1 

(α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις 1 -8 στο πιο κάτω σχήμα που αφορά το πεπτικό σύστημα.  

                                                                                                                                                           (8 x 0,5 = 4 μ)                                                                           

 

 

 
 

 

Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 

1. ……………………………………………… 

 

2. ……………………………………………… 

 

3. ……………………………………………….. 

 

4. ……………………………………………… 

 

5. ……………………………………………… 

 

6. ……………………………………………… 

 

7. ……………………………………………… 

 

8. ………………………………………………

………. 

 
Ι. ποια πάθηση απεικονίζεται στο  
   διπλανό σχήμα;                   (1 x 0,5 = 0,5 μ) 
……………………………………………… 
ΙΙ. μία (1) αιτία που προκαλεί την πιο     
    πάνω πάθηση.                (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 …………………………………….. 
…………………………………….. 

ΙΙΙ. ένα (1) τρόπο απόφραξης των   
     αρτηριών.                            (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 ……………………………………
……………………………………. 

ΙV. τρεις (3) τρόπους πρόληψης της πιο  
      πάνω παθολογικής κατάστασης.                                         
                                            (3 x 0,5 = 1,5 μ) 

 ……………………………………

…………………………………… 

 ……………………………………

……………………………………. 

 ……………………………………

…………………………………… 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&um=1&hl=el&sa=N&biw=1366&bih=592&tbm=isch&tbnid=_HVXcfkdmejK8M:&imgrefurl=http://medicalpq.gr/kardiaggiako_sistima_kai_metavolismos_cat/prolipsi_kardiaggeiakon_pathiseon/&docid=YcN_zeyhB0D07M&imgurl=http://medicalpq.gr/wp-content/uploads/2011/11/cardiocascula_gr.png&w=250&h=256&ei=V0xLT7vDFcrv8AOVvJmJDg&zoom=1
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(β) Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν το όργανο με τον αριθμό (3) στο πιο πάνω σχήμα. 

      Να γράψετε: 

      Ι.  Οι αδένες, ανάλογα με που απελευθερώνουν τα εκκρίματα τους, χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες.                                                                               

      Με βάση τα όσα έχετε μάθει, σε ποια κατηγορία αδένα ανήκει ;                                      (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                           

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

     II.  Ποια ουσία παράγει;                                                                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                           

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

     III.  Το ρόλο της ουσίας αυτής                                                                                         (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                           

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ΙV. δυο (2) άλλες λειτουργίες του οργάνου αυτού.                                                                  (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Να αναφέρετε δύο (2) λειτουργίες του οργάνου με τον αριθμό (6) στο πιο πάνω σχήμα:  

                                                                                                                                                   (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           

     Ι. …………………………………………………………………………………………………………………... 

     ΙΙ. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

(δ) Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν το όργανο με τον αριθμό (5) στο πιο πάνω σχήμα.  

     Να αναφέρετε :    

      Ι. μία ασθένεια του οργάνου αυτού.                                                                                   (1 x 0,5 = 0,5 μ)    

      ………………………………………………………………………………………………………………….… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ΙΙ. Τι είδους αδένας είναι ; Εξηγήστε.                                                                                   (2 x 0,5 = 1 μ) 

     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ε) Να γράψετε: 

     Ι.  δύο (2) από τα πιο πάνω όργανα στα οποία  γίνεται πέψη των πρωτεϊνών .              (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           

     ………………………………………………………………………………………………………………..…… 

     ΙΙ. τα ένζυμα με τα οποία γίνεται η πέψη πρωτεϊνών                                                              (2 x 0,5 = 1 μ) 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(στ) Ι. Πόσα παιδικά δόντια έχουμε;                                                                                    (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

      ΙΙ. Πώς αλλιώς ονομάζονται τα παιδικά μας δόντια;                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ερώτημα 2 

(α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις 1 έως 6 στο πιο κάτω σχήμα που αφορά το αναπνευστικό σύστημα.                                              

                                                                                                                                                (6 x 0,5 = 3 μ)                                                                           

 
(β) Ι. Ποιες δύο (2) κατασκευές υπάρχουν στο όργανο με τον αριθμό (3) στο πιο πάνω σχήμα; 

                                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                          

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

     ΙΙ. Ποια η λειτουργία των δύο πιο πάνω κατασκευών;                                                      (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                          

 ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(γ) Ποια είναι η αιτία διακίνησης των αερίων οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μέσα και έξω από     
     τις κυψελίδες;                                                                                                                        (1 x 1 = 1 μ)                                                                                                                                          
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(δ) Ποιο χαρακτηριστικό της δομής των κυψελίδων επιτρέπει την ανταλλαγή αυτών των αερίων; 
                                                                                                                                              (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                          
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(ε) Με ποιο συστατικό του αίματος μεταφέρεται το οξυγόνο στα κύτταρα;                        (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                          
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(στ) Να αναφέρετε τις κινήσεις του οργάνου (6) στο πιο πάνω σχήμα κατά την εισπνοή και εκπνοή. 
                                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           
 Εισπνοή Εκπνοή 

 
 

Κινήσεις οργάνου 6 

  
 
 
 
 

Το ερώτημα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 

1. ……………………………………………… 

                     

2. ……………………………………………… 

 

3. ……………………………………………… 

 

4. ……………………………………………… 

 

5. ……………………………………………… 

 

6. ………………………………………………

……… 
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(ζ) Ποια χαρακτηριστικά της ρινικής κοιλότητας βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα αέρα που  

     εισπνέουμε; Πώς επιτυγχάνεται αυτό;                                                                                 (2 x 1 = 2 μ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................     

 

(ζ) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις:                                                                           (4 x 0,5 = 2 μ) 

     Ι.  η ουσία η οποία βρίσκεται στον καπνό του τσιγάρου και  η οποία προκαλεί εθισμό είναι 

     ………………………………………………………………………………………………………………… 

    ΙΙ. η τραχεία αποτελείται από χόνδρινους δακτυλίους και συνδετικό ιστό έτσι ώστε  να      

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ΙΙΙ. μία ασθένεια των πνευμόνων που εμφανίζεται σε καπνιστές είναι …………………………………… 

    IV. μια τοξική ουσία η οποία παράγεται κατά την αναερόβια κυτταρική αναπνοή είναι 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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       ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ                               ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015-2016 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΓΙΩΝ 

                                ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ-ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016                                                                ΒΑΘΜΟ: …………/40 

ΣΑΞΗ: Γ´ ΤΠ.ΚΑΘΗΓΗΣΗ: …………..…… 

ΥΡΟΝΟ: 2 ώπερ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………  ΣΜΗΜΑ:….… ΑΡ. ….. 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex). 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 9 ζελίδερ. 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

                     Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

                     Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Δπώηηζη 1 

i. Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ έρνπλ νη       

αξηζκνί 1-4.  

       1 → ……………………… 

       2→ ……………………….                                                                        

       3→ ………………………. 

       4→ ……………………….                                                                     

 

           

(4× 0.5κ= 2.0κ) κ: … 

ii. Να νλνκάζεηε ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πανδέκηηρ θαη ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο πανδόηηρ.   

                                                                                                             

Πανδέκηηρ Πανδόηηρ 

 

 

 

          (2× 0.25κ= 0.5κ) κ :… 
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Δπώηηζη 2 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.   

i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ   δηπιαλό 

πίλαθα.  

  

 

(6 Υ 0.25 κ = 1,5 κ)   κ: …  

 

ii. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ  νπνίν πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                (1× 0.5κ= 0.5κ) κ: … 

iii. Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ηεο επηγισηηίδαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

               (1× 0.5κ= 0.5κ) κ: … 

 

 

 

 

Α/Α  Όπγανο  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Δπώηηζη 3 

i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-8. 

(8× 0.25κ= 2κ) κ :… 

ii. Nα γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο παζήζεσλ (αζζελεηώλ) ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(2× 0.25κ= 0.5κ) κ :… 

Δπώηηζη 4 

 i. Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ αηκνθόξα αγγεία . 

 1. ……………………… 

    2. …………………….. 

                       3. ………………….…. 

    

 (3× 0.5κ= 1.5κ) κ :… 

ii. Mέζα ζε πνηα αηκνθόξα αγγεία ππάξρνπλ βαιβίδεο; 

.......................................................................................................................................................................                                                                                                                                     

          (1× 0.5κ= 0.5κ) κ :… 

iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 (1× 0.5κ= 0.5κ) κ :… 

             1 …………………………..… 

   2 …………………………….                                                                        

   3 …………………………… 

   4 …………………………….  

   5 …………………………… 

   6…………………………….  

   7……………………………. 

   8 ……………………………..                                                                   

 

 8 
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ΜΔΡΟ Β:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

                     Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

                     Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Δπώηηζη 5  

i.Να αληηζηνηρίζεηε ηηο γξακκέο άκπλαο, πνπ θαίλνληαη ζηε ηήιε A, κε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλνληαη, θαη νη νπνίνη θαίλνληαη ζηε  ηήιε Β. 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 (3× 0.5κ= 1.5κ) κ :… 

ii. Nα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα ην γξάκκα 

ηεο πξόηαζεο πνπ ηελ πεξηγξάθεη. 

         

    

 

Α. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ ηνπ. 

Β. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ. 

Γ. Σα αληηζώκαηα αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα ησλ κηθξνβίσλ  κε ηα νπνία ηαηξηάδνπλ θαη ζπλδένληαη 

καδί ηνπο. 

Γ. Μηθξόβην πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό έρεη ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα ζηελ επηθάλεηα ηνπ. 

                                                                                                                               (4× 0.5κ= 2κ) κ :… 

iii. Πνηα γξακκή άκπλαο ελεξγνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ κηθξνβίνπ ζηηο πην πάλσ εηθόλεο; 

……………………………………………………………….……………………………………..……                    

                                                                                                                               (1× 0.5κ= 0.5κ) κ :… 

           ηήλη Α    ηήλη Β Ανηιζηοίσιζη  

1. Πξώηε γξακκή άκπλαο  α. Αληηζώκαηα 1. …… 

2. Γεύηεξε γξακκή άκπλαο β. Γέξκα 2. …… 

3. Σξίηε γξακκή άκπλαο γ. Φαγνθύηηαξα  3. …… 
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iv. Πνην είδνο αλνζίαο (θςζική ή ηεσνηηή) επηηπγράλεηαη όηαλ θάπνην άηνκν αζζελήζεη θαη αλαξξώζεη 

έπεηηα από κόιπλζε κε ηνλ ηό ηεο αλεκνβινγηάο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………….……….……

……………………………………………………………………………………………………….....                                                                                                                                                                                                        

     (2× 0.5κ= 1κ) κ :… 

v. Η Ισάλλα  ηξαπκαηίδεηαη από δάγθσκα ζθύινπ θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο.  

    Ο γηαηξόο ρνξεγεί ζηελ Ισάλλα αληηηεηαληθό νξό, γηαηί θνβάηαη όηη έρεη πξνζβιεζεί από ην κηθξόβην     

ηνπ ηεηάλνπ. Να εμεγήζεηε γηαηί ν γηαηξόο ηεο ρνξεγεί αληηηεηαληθό νξό (άληη-νξό) θαη όρη εκβόιην 

ηεηάλνπ.                  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………….. 

          (1× 1κ= 1κ) κ:… 

Δπώηηζη 6 

i. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε  ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο ζην πην θάησ ζρήκα. 

                                                                                                                          (6 x 0.25κ =1.5κ) κ: ….. 

ii. Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγείηαη ε ηεπηδόνα ησλ δνληηώλ;       

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………… 

            (1× 1κ= 1κ) κ:… 
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iii. Να  νλνκάζεηε ηνπο  ηέζζεξηο ηύπνπο αλζξώπηλσλ δνληηώλ .      

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (4 x 0.25κ =1κ) κ: …..

   

iv. Να αλαθέξεηε ηξεηο ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

                       (3 x 0.5κ =1.5κ) κ: ….. 

 

v. ην παξαθάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ή ζπζηαηηθά ηνπ δνληηνύ πνπ αθνξνύλ ηηο  ελδείμεηο 

1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα.  

 

Α/Α  Μέπορ ή ςζηαηικό 

Γονηιού  

1.    

2.    

3.    

4.    

  
(4 Υ 0.25 κ = 1 κ)   κ: …  

Δπώηηζη 7 

i. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ αθνξνύλ ηηο ελδείμεηο 1-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                      (6 Υ 0.5 κ = 3 κ)   κ: …  

 

2   

1   

4   

3   

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………. 

4. ……………………………………………… 

5. ………………………………………………. 

6. ………………………………………………. 
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ii. ε πνηα από ηηο δύν (2) θνηιίεο ηεο θαξδίαο, ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………   

         (2 Υ 0.25 κ = 0.5 κ)   κ: …  

iii. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε μικπή ή πνεςμονική κςκλοθοπία  ηνπ 

αίκαηνο.  

 α) Να εμεγήζεηε ηνλ ζθνπό ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.   

  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                    (1 Υ 0.5 κ = 0.5 κ)   κ: … 

β) Να γξάςεηε ηε μικπή κςκλοθοπία ηνπ αίκαηνο. αο δίλεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο 

θαζώο θαη νη όξνη πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά.  

 πνεςμονικέρ θλέβερ,  πνεςμονική απηηπία, ηπισοειδή αγγεία, δεξιά κοιλία  

                 

Γεμηόο θόιπνο               .....................  ....................                 .......................  ...................... 

                  .........................  ....................(πλεπκόλσλ)                 ........................  ................... 

                  Αξηζηεξόο θόιπνο 

                                                                                                                 (4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ: … 

ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν 12 μονάδυν.  

 

Δπώηηζη 8 

α. Να αλαθέξεηε κηα εξγαζηεξηαθή κέζνδν πνπ καο βνεζά λα μερσξίζνπκε ηηο νξγαληθέο από ηηο 

αλόξγαλεο νπζίεο (ηη αληηδξαζηήξην ρξεζηκνπνηνύκε θαη πνηα ηδηόηεηα έρεη). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                      (2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ: … 
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β. Nα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηηο πεηξακαηηθέο αληρλεύζεηο ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. 

                                                                                                                       

(8 Υ 0.5 κ =4 κ)   κ: … 

γ. Οι πιο κάηυ αζκήζειρ αθοπούν ηην πέτη ηυν θπεπηικών οςζιών. 

i. ε πνην όξγαλν αξρίδεη ε πέςε ηνπ ακύινπ;     

.................................................................................................................... (1 Υ 0.5 κ =0.5 κ)   κ: … 

ii.  ε πνην όξγαλν αξρίδεη  ε πέςε ησλ πξσηετλώλ;                                         

...................................................................................................................... (1 Υ 0.5 κ =0.5 κ)   κ: …. 

iii. ε πνην όξγαλν αξρίδεη θαη νινθιεξώλεηαη ε πέςε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ;                      

....................................................................................................................... (1 Υ 0.5 κ =0.5 κ)   κ: ….. 

δ.i. Να νλνκάζεηε δύν (2) νπζίεο πνπ πεξηέρεη ην ζάιην. 

………………………………………………………………………………………………………… 

                 (2 Υ 0.25 κ =0.5 κ)   κ: ….. 

ii. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ δύν (2) πην πάλσ νπζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζάιην. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

          (2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ: ….. 

 

Θξεπηηθή νπζία 

πνπ αληρλεύζακε 

 

 

Αληηδξαζηήξην 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ επαθή κε ηελ 

ηξνθή 

Υξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 

κεηά ηελ επαθή κε 

ηνλ ζεηηθό κάξηπξα 

α. Θεητθόο ραιθόο θαη 

πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

CuSO + NaOH 

  

 

Μσβ 

 

β. Βηηακίλε C 

 

 

 

 

Μσβ 

 

γ.  

Αηζαλόιε (νηλόπλεπκα) 

  

Λεπθό ίδεκα 

 

 

δ. Απιά ζάθραξα 

       (γιπθόδε) 

  

Γαιάδην 
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ε. Σα πην θάησ εξσηήκαηα αθνξνύλ ηε ρνιή. 

i. Πνύ παξάγεηαη ε ρνιή; 

………………………………………………………………………………………………………. 

ii. Πνύ απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ρνιή; 

………………………………………………………………………………………………………... 

iii. Πνύ γίλεηαη ε δξάζε ηεο ρνιήο; 

………………………………………………………………………………………………………… 

iv. Πνηα είλαη ε δξάζε (ν ξόινο) ηεο ρνιήο; 

…………………………………………………………………………………………………………. 

          (4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ: …... 

ζη. Να αληηζηνηρίζεηε ηα μακπομόπια κε ηα μικπομόπια πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηάζπαζε ηνπο.

  

 Μακπομόπια Μικπομόπια Ανηιζηοίσιζη 

(Απιθμόρ + Γπάμμα) 

1. Πξσηετλεο 

 

Α. Γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα  

1+ …………… 

2. Τδαηάλζξαθεο 

(Άκπιν) 

Β. Ννπθιενηίδηα  

2+…………… 

3. Ληπίδηα 

(Ληπαξέο νπζίεο) 

Γ. Ακηλνμέα  

3+…………… 

4. Ννπθιετληθά νμέα 

(DNA, RNA) 

Γ. Γιπθόδεο  

4+…………… 

               

(4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ: ….. 

 

  

   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

  

 ΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΟ 



1 
 

  ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ                                         
        χολικι χρονιά 2015-206 
 
 
                 
 
  

ΓΡΑΠΣΕ   ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ   ΕΞΕΣΑΕΙ    ΙΟΤΝΙΟΤ    2016 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

                                                                                                           
 
 
 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕ: Να γράφετε μόνο με μπλε ι μαφρθ πζνα. 

                     Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ. 

                     Να γράψετε τισ απαντιςεισ ςασ ςτο εξεταςτικό δοκίμιο. 

                    Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από οκτϊ (8) ςελίδεσ. 

ΜΕΡΟ  Α 

Αποτελείται από τζςςερισ  (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2,5) 

μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

 

Ερϊτθςθ 1  

 

 Να αντιςτοιχίςετε τισ πακιςεισ ςτθ τιλθ Α με τουσ οριςμοφσ ςτθ τιλθ Β.  

 

        (5x 0,5 = 2,5 μ)     

           τιλθ Α                          τιλθ Β Αντιςτοίχιςθ 

 
1) Κάταγμα 

2) Διςκοπάκεια 

3) Αρκρίτιδα 

4) Διάςτρεμμα   

5) Εξάρκρωςθ 

 

 

Α) Απομάκρυνςθ οςτϊν από τθν άρκρωςθ 

 

Β) Ράγιςμα ι ςπάςιμο οςτοφ 

 

Γ)  Tζντωμα ι ςπάςιμων ςυνδζςμων 

 

Δ) Βλάβεσ των μεςοςπονδφλιων δίςκων  

 

Ε) Φκείρεται ο χόνδροσ ι παραμορφϊνονται τα 

οςτά τθσ άρκρωςθσ  

 
1 -- ………. 

2 -- ………. 

3 -- ......... 

4 -- ……….. 

5-- ………… 

 

Ημερομηνία:                                                                                 Γιάρκεια: 2 ώρες 

Ονοματεπώνσμο:  ..............................................................................    Τμήμα:  ............  Αρ:  ...........  

          

 

 Βαθμός: ......................../40 

 Ολογρ.: .............................................. 

 Υπογραφή καθ.  ................................ 
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Ερϊτθςθ 2 

   

Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ 

ςωςτι απάντθςθ. 

 

(α) Θ γενετικι πλθροφορία ςτα κφτταρα των οργανιςμϊν βρίςκεται αποκθκευμζνθ: 

 

 Α. ςτισ πρωτεΐνεσ 

 Β. ςτο RNA  

 Γ. ςτο DNA 

 Δ. ςτα ζνηυμα  

 

 (β) Σο mRNA     

 

Α. είναι ζνα δίκλωνο μόριο 

Β. αποτελείται από ριβονουκλεοτίδια  

Γ. δεν περιζχει ουρακίλθ  

Δ. δεν περιζχει αδενίνθ  

 

(γ) Σο ποςοςτό τθσ Α (αδενίνθ) ςε ζνα μόριο DNA που περιζχει 30% G (γουανίνθσ)είναι:  

 

Α. 20% 

Β. 30% 

Γ. 40% 

Δ. 60% 

 

(δ) To Κεντρικό Δόγμα τθσ Βιολογίασ είναι:  

 

Α. DNA    RNA   πρωτεΐνεσ  χαρακτθριςτικά οργανιςμοφ 

Β. RNA DNA  πρωτεΐνεσ   χαρακτθριςτικά οργανιςμοφ 

Γ. DNA πρωτεΐνεσ  RNA  χαρακτθριςτικά οργανιςμοφ 

Δ. DNA  πρωτεΐνεσ  χαρακτθριςτικά οργανιςμοφ RNA  

 

 

(ε) Αν είναι γνωςτι θ αλλθλουχία ενόσ μορίου mRNA τότε μποροφμε να προςδιορίςουμε: 

 

 Α. τθν πρωτεΐνθ που κα παραχκεί 

 Β. τθν αλυςίδα του DNA που χρθςιμοποιικθκε ωσ καλοφπι 

 Γ. το γονίδιο ςτο DNA  

 Δ. ιςχφουν όλα τα προθγοφμενα  

                                                                                                                                (5 x 0,5 = 2,5 μ)        
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Ερϊτθςθ 3  

(α) Να ςυμπλθρϊςετε ορκά τον πιο κάτω πίνακα  

                                                                                                                                        (4 x 0,5 = 2 μ)    

  (β) Πόςα ηεφγθ χρωματοςωμάτων υπάρχουν ςτα γεννθτικά κφτταρα του ανκρϊπου; …………..…….. 

            (1 x 0,5 = 0,5 μ)    

Ερϊτθςθ 4  

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ. 

Ο καρδιακόσ μυσ αποτελεί ζναν ιδιαίτερο τφπο μυόσ γιατί ωσ προσ τθ μορφι του μοιάηει με τουσ 
.............................. μφεσ ενϊ ωσ προσ τθ λειτουργία του μοιάηει με τουσ ................................... μφεσ.   

Οι δρομείσ αντοχισ (πχ μαρακωνοδρόμοι) ζχουν ςε μεγάλο ποςοςτό ……..……..……….……  μυïκζσ ίνεσ 
που ζχουν άφκονα …………………………..…………..(οργανίδιο).  

Θ παρατεταμζνθ ακοφςια ςυςτολι ενόσ μυόσ ονομάηεται ………………………………………    (5 x 0,5 = 2,5 μ)   

 

ΜΕΡΟ Β 

Αποτελείται από τρεισ  (3) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι μονάδεσ (6) 
μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 

Ερϊτθςθ 5 

 (α) Να ονομάςετε τα τζςςερα ςτάδια τθσ μίτωςθσ που φαίνονται ςτα πιο κάτω ςχεδιαγράμματα. 

                         (4 x 0,5 = 2μ)   

(β) Να τοποκετιςετε ςτθ ςωςτι ςειρά τα ςχεδιαγράμματα Α, Β, Γ και Δ όπωσ πραγματοποιοφνται τα 
ςτάδια τθσ μίτωςθσ.         
........................... ….................. ..................... ..................................    (4 x 0,25 = 1μ)   
 
 
(γ) Να περιγράψετε τι ςυμβαίνει ςτο ςχζδιο του παραςκευάςματοσ Δ.                              
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………          
(1x1=1)                                                                                                                                                            (1x1=1) 

Οργανιςμόσ Αρικμόσ χρωματοςωμάτων 
ςτα ςωματικά κφτταρα 

Αρικμόσ ηευγϊν 
χρωματοςωμάτων ςτα 

ςωματικά κφτταρα 

Αρικμόσ 
χρωματοςωμάτων 

ςτα γεννθτικά 
κφτταρα 

Άλογο                  64   

Αραβόςιτοσ  10  

Α      Β    Γ    Δ 

    ………………………….    ….…………………………     ……………………….….   …………………..…… 

http://www.edupic.net/Images/Mitosis/telophase.png
http://www.edupic.net/Images/Mitosis/prophase_3D.png
http://www.edupic.net/Images/Mitosis/anaphase_3D.png
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(δ) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ μίτωςθ είναι ςθμαντικι για τουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ. 

 …………………………………………………………………………..........…………………………………………..……… 

 ………………………………………………………..…………………………………..………………………………………. 
                  (2 x 1 = 2μ)   

                 
Ερϊτθςθ 6 

  (α) Να ςθμειϊςτε τα ονόματα των οςτϊν που δείχνουν οι αρικμοί 1-4. 

(β) Ποια πάκθςθ, τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, μασ δείχνει το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα και ποιο                                                                

κφρτωμα αυξάνεται;  

                 

 

Πάκθςθ : ..................................................  

Κφρτωμα που αυξάνεται:…………………………. 

                                                                                      (2 x 1 = 2μ)   

 

(γ)  Σι ονομάηουμε άρκρωςθ ςτο ερειςτικό ςφςτθμα; 

 ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

                                                                                                                                                              (1x 1 = 1μ) 

(δ) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ τιλθσ Α  με τουσ όρουσ τθσ τιλθσ Β.                    

                                                                                                                                                                 

          (4x0,25 = 1μ) 

              

  

             1................................  

             2................................       

             3............................... 

             4...............................                                (4 x 0,5 = 2μ)   

τιλθ Α τιλθ Β Αντιςτοίχιςθ  

1.   φνδεςμοι  α.   Αποφυγι τθσ άμεςθσ τριβισ μεταξφ των οςτϊν  
 
1-…...... 

2.   Αρκρικό υγρό β.  Περιβάλλει και ςυγκρατεί τα οςτά τθσ άρκρωςθσ 2-………. 

3.  Αρκρικοί χόνδροι γ.   Λιπαίνει τισ αρκρικζσ επιφάνειεσ και μειϊνει τισ τριβζσ  3-………. 

4. Αρκρικόσ κφλακασ 
δ.   Μικρζσ ελαςτικζσ ταινίεσ που ςυγκρατοφν τα οςτά και  
κακορίηουν τθν κατεφκυνςθ των κινιςεων 

4-………. 

1 
2 

 3 

4 
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Ερϊτθςθ 7 

 

 (α) Να γράψετε κάτω από το κάκε ςχιμα ποιο είδοσ πυρθνικισ διαίρεςθσ απεικονίηεται.  

 

                                                        

 

      Διαίρεςθ Α:  ………..…………………………….                 Διαίρεςθ Β:   ………………………………………….. 

             (2 x 0,5 = 1μ)   

 

     (4x 0,25 = 1μ) 

   

(γ) ε ποια κφτταρα του ανκρϊπου γίνεται το είδοσ τθσ κυτταρικισ διαίρεςθσ Α; 

……………………………..………………………………………………………………………………………………..……..………………… 

    (1 x 0,5 = 0,5μ)   

(δ) Ζνα είδοσ οργανιςμοφ ζχει γεννθτικά κφτταρα με 10 χρωμοςϊματα.  

      Πόςα χρωματοςϊματα κα ζχουν τα πιο κάτω κφτταρα του;                 

                        

        Σα μυϊκά κφτταρα   ................                  Σα γονιμοποιθμζνα ωάρια ..................              (2 x 0,25 = 0,5μ)   

(β) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτισ διαφορζσ μεταξφ των κυτταρικϊν  

διαιρζςεων Α και Β που ςυμβαίνουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. 

 Διαίρεςθ Α Διαίρεςθ Β 

Αρικμόσ χρωματοςωμάτων ςτα 

κυγατρικά κφτταρα ςε ςχζςθ 

με το μθτρικό 

  

Είναι απαραίτθτθ για τθν 

δθμιουργία γαμετϊν (ναι ι όχι) 
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(δ) Πιο κάτω φαίνεται ο καρυότυποσ δφο (2) οργανιςμϊν (Α και Β). 

 

                                            

                     Οργανιςμόσ Α                                  Οργανιςμόσ Β  

 

 

(ε) Να εξθγιςετε τι είναι ο καρυότυποσ.            

                                                      

……………………………..……………………………………………………………………………….……………………..……..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1 x 1 = 1μ)   

 

(ςτ) Ποιοσ από τουσ δφο πιο πάνω καρυότυπουσ μπορεί να ανικει ςε άνκρωπο; Nα εξθγιςετε.  

           

…………………………………………………………………………………....................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

(1 x 1 = 1μ)   

                                                                                                                                                     

 (θ) ε ποιο φφλο (αρςενικό ι κθλυκό) ανικει ο πιο πάνω καρυότυποσ του ανκρϊπου; Να εξθγιςετε. 

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

(1 x 1 = 1μ)  
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ΜΕΡΟ Γ : Aποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ των 12 μονάδων. 

Ερϊτθςθ 8 

 

(α) Να παρατθριςετε προςεκτικά τα πιο κάτω ςχιματα και να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα.  

 

 
 

 
To ςχιμα δείχνει τθ 
διαδικαςία τθσ :                                  
 

 
      …….…………………….…………….. 

 

         …….…………………….……………..    

To μζροσ – οργανίδιο –   
του κυττάρου που γίνεται  
θ διαδικαςία αυτι είναι:    

    

    ………………..……………………..… 

 

         ………………………..………..…….. 

To μόριο που προκφπτει με 
τθ διαδικαςία αυτι είναι :  

 

      …………………………………..….…  

 

        ……………….…………………………… 

             (6 x 0,5 = 3μ)              

(β) Nα ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ. 

 

    Κάκε αλυςίδα του DΝA είναι φτιαγμζνθ από επαναλαμβανόμενεσ υπομονάδεσ που λζγονται              

     .…………………………………………  . Κάκε υπομονάδα , αποτελείται από τρία ςυςτατικά μζρθ : 

    ζνα  ………………………….…( δεςοξυριβόηθ), ζνα ………………..…..……………  οξφ  και μια από τισ τζςςερισ 

    (4)  αηωτοφχεσ βάςεισ.  Οι αηωτοφχεσ βάςεισ ενϊνονται μεταξφ τουσ με βάςθ τον κανόνα τθσ         

………………….……………………….. Οι (αρικμόσ) …………………………. αλυςίδεσ του DNA ενϊνονται μεταξφ 

τουσ με χθμικοφσ  δεςμοφσ ………………………………………………..……                              (6 x 0,5 = 3μ)              

      

 (γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα. 

 (2 x 1 = 2μ)   

 

 

DNA (μθ μεταγραφόμενθ αλυςίδα) 
DNA  (μεταγραφόμενθ αλυςίδα)  
 
     mRNA  
 

Α Σ G G C A T C T A 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                              
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 (δ) Να γράψετε τι απεικονίηουν τα γράμματα Α-Δ ςτο πιο κάτω ςχιμα. 

 

(4 x 0,5 = 2μ)          

 

(ε) Nα ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ. 

 

Σο μόριο του DNA ςυςπειρϊνεται με τθ βοικεια πρωτεΐνϊν ςχθματίηοντασ ζνα νθμάτιο    

..……….……..………….…....  το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ διαίρεςθσ του κυττάρου ςυςπειρϊνεται ακόμα 

πιο πολφ,  ςχθματίηοντασ το ……………………………………………  που είναι ευδιάκριτο ςτο οπτικό 

μικροςκόπιο. Σο DNA διπλαςιάηεται ςτο ςτάδιο …………………………..….τθσ ……………………………………………….

            (4 x 0,5 = 2μ)   

 

      

 

   

Καλι επιτυχία !! 

 

 

 

 

  Οι ειςθγθτζσ                                                              Η Διευκφντρια   

  . Μεταξάσ 

 Μ. Ανκοφςθ                                                                                                             Μαρία Χάλλα- Ηάρου                                                                                                                                         



 
 

ειίδα 1 από 11 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙO ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γˊ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γράθεηε μόνο με μπλε πένα. 

                    Δεν επιηρέπεηαι η τρήζη διορθωηικού σγρού ή ηαινίας. 

                    Το γραπηό αποηελείηαι από 11 ζελίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ:…………………………....... 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ:………………………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………… 

 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή, 10.06.2016                                                Ώξα: 7.45 π.κ. 

                                                                                         Γηάξθεηα: 2 ώξεο (Υεκεία- Βηνινγία) 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………Σκήκα:……..    Αξ:………. 



 
 

ειίδα 2 από 11 
 

ΜΕΡΟ Αˊ: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

 

1.  Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν 
έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α). 
                                                                                                                       (κνλ. 2.5)    

(α)  Η θπηηαξηθή αλαπλνή είλαη ε δηαδηθαζία: 

    Α.  Απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

    Β.  Απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

    Γ.  Μεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή ζηα θύηηαξα 

    Γ.  Καηαλάισζεο ελέξγεηαο από ηα θύηηαξα  

                                                                                                                                               
(β)  πκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη:  

     Α.  Οπζίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα 

     Β.  Όιεο νη δνκηθέο νπζίεο 

     Γ.  Οπζίεο πνπ δηαιύνπλ ην ιίπνο 

     Γ.  Οπζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ   

 

(γ)  Η απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ νθείιεηαη: 

     Α.  ην γεγνλόο όηη παξάγεη βιέλλα 

     Β.  ηηο  πνιιέο πηπρέο ηνπ εληέξνπ 

     Γ.  ην ιεπηό ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ 

     Γ.  ηελ κεγάιε επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη πηπρέο, νη ιάρλεο θαη νη     

                κηθξνιάρλεο 

                                                                                                                                                   

(δ)  Η παξαγσγή ήρνπ γίλεηαη:  

Α.  Όηαλ εηζπλένπκε από ηνλ ιάξπγγα 

Β.  Όηαλ εθπλένπκε από ηνλ ιάξπγγα 

Γ.  Όηαλ εθπλένπκε από ηνλ θάξπγγα 

Γ.  Με ηελ θίλεζε ηεο γιώζζαο 

 

(ε)  Μόιπλζε ιέγεηαη: 

    Α.  Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν νξγαληζκό 

    Β.  Ο πνιιαπιαζηαζκόο ελόο αβιαβνύο κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν νξγαληζκό 

    Γ.   Μηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκνύο 

    Γ.  Η επαθή ελόο νξγαληζκνύ κε  νπνηνλδήπνηε κηθξννξγαληζκό 

 

  

 



 
 

ειίδα 3 από 11 
 

2. (α) Πνην είλαη ην όλνκα ηεο αζζέλεηαο ηνπ AIDS ζηα ειιεληθά;                        (κνλ. 0.5) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(β) ηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε λαη εθεί πνπ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα 

κεηαδνζεί θαη όρη όπνπ δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί ε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα.    (κνλ. 1.5) 

  Πηζαλνί ηξόπνη κεηάδνζεο Ιόο HIV 

  Αλεμέιεγθηνη εξσηηθνί  ζύληξνθνη ρσξίο  

  πξνθπιάμεηο 

 

  Υξήζε θνηλήο πεηζέηαο κπάληνπ  

  Μεηάγγηζε αίκαηνο  

  Υεηξαςία κε κνιπζκέλν άηνκν  

  Σζίκπεκα από θνπλνύπη  

  Μνιπζκέλε έγθπνο πξνο ην έκβξπν ηεο      

  θαηά ηε δηάξθεηα κόλν ηεο εγθπκνζύλεο  

 

 
 
(γ) Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ θνξέα ηνπ ηνύ ηνπ AIDS θαη ζηνλ αζζελή ηνπ   
      AIDS;                                                                                                          (κνλ. 0.5) 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα γξάςεηε ηε ζσζηή πνξεία ηνπ αέξα από ηνπο 

ξώζσλεο κέρξη ηηο θπςειίδεο ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά.                                    (κνλ. 1) 

 

  

Ρώθφνες            ................................... ...................................... ............................ 

........................................ Βρογτίδια  Κσυελίδες 
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(β) Γύν παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδνπλ απνθιεηζηηθά ηηο 

θπςειίδεο είλαη:                                                                                                 (κνλ. 0.5) 

i………………………………………………..    ii………………………………………………. 

 

 (γ) Γηαηί είλαη πξνηηκόηεξν λα εηζπλένπκε από ηε κύηε αληί από ην ζηόκα. Να γξάςεηε    

δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζε ζαο.                                       (κνλ. 1) 

 .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δόληηα.  
                                                                                                                          (κνλ. 2.5)                                                           

 
Η νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα είλαη κηα ιεπηή κεκβξάλε από δηζεθαηνκκύξηα 
....................πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ δνληηώλ. 
 
Σα ...................................... απηά δνπλ ζην ζηόκα καο θαη ηξέθνληαη κε 
.......................... ηξνθώλ θαη θπξίσο απηώλ πνπ πεξηέρνπλ.............................. 
 
Απνηέιεζκα είλαη λα παξάγνπλ...................................... πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ 
νδνληίλε θαη ηελ............................................ ησλ δνληηώλ.  
 
Γύν ζπρλέο παζήζεηο ησλ δνληηώλ είλαη ε...................................... θαη ε 
.......................................... 
 
Σα λενγηιά δόληηα ζηνλ άλζξσπν είλαη ………….. (αξηζκό), ελώ ηα κόληκα δόληηα 
είλαη …………………… (αξηζκό). 
 
 
                                                                                                                                                   

                          ______________ ΤΕΛΟΣ  Α΄  ΜΕΡΟΥΣ _________________ 
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ΜΕΡΟ Βˊ: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

5. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 1 κέρξη 6 πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκα.                                                                                                   (κνλ. 1.5)    

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα.              (κνλ. 2) 

Όξγαλν 1:........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

Όξγαλν 4:........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

   

  (γ) Να νλνκάζεηε ηνπο δύν (2) κεηθηνύο αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.      (κνλ. 0.5) 

i)  ...........................................................  θαη  ii).................................................................. 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ζρεηηθά κε ηηο αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

                                                                                                                              (κνλ. 0.5) 

Αζζέλεηα  Μία (1) αηηία 

1. Γαζηξίηηδα  ………………………………………………… 

2. Κίξξσζε ήπαηνο ………………………………………………….. 

 

1………………………............. 

2………………………............. 

3………………………............ 

4……………………................ 

5………………………............. 

6………………………............. 
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(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δξάζε νπζηώλ ηνπ 

πεπηηθνύ   ζπζηήκαηνο.                                                                                 (κνλ. 1.5) 

Όλνκα Ρόινο 

1. Γαζηξίλε  

2. Πέςε ησλ πξσηετλώλ 

3.  Γηάζπαζε ακύινπ ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα 

4. Παγθξεαηηθή ιηπάζε  

 

5. (α) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο παξαγξάθνπο ηεο ζηήιεο Β πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε γξακκή άκπλαο.                                                         (κνλ. 2)    

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

(β) Η Ιζκήλε ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο 

Βνήζεηεο. Ο γηαηξόο ρνξεγεί ζηελ Ιζκήλε Αληηηεηαληθό νξό. Γηαηί ηεο ρνξεγεί αληηηεηαληθό 

νξό θαη όρη εκβόιην ηεηάλνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ελ απάληεζή ζαο.                          (κνλ. 1)                                                                     

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

(γ) Ο αδειθόο ηεο Ιζκήλεο αξξώζηεζε κε γξίπε αιιά είρε πνιύ έληνλα ζπκπηώκαηα 

όπσο πνλόιαηκν, ππξεηό,  πξήμηκν αδέλσλ θαη άιια θαη έηζη απνθάζηζε λα πηεη 

αληηβίσζε. Να γξάςεηε θαηά πόζν ε ελέξγεηα ηνπ λα πηεη αληηβίσζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο 

θαη  λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                (κνλ. 1)                                                                                                                                     

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ηήιε Α                                                ηήιε Β 

1 ηνκάρη 1............ Έλδπκν πνπ εθθξίλνπλ νη 3 όκνηνη αδέλεο κέζα ζην 
 όξγαλν απηό θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα.   

Α 

2 Γέξκα 2............ Τγξό πνπ παξάγεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ νξγάλσλ 
 απηώλ πεξηέρεη ην έλδπκν ιπζνδύκε πνπ θαηαζηξέθεη  
ηα κηθξόβηα. 

Β 

3 ηόκα 3............ Ομέα πνπ βξίζθνληαη ζην όξγαλν απηό θαηαζηξέθνπλ ηα 
κηθξόβηα.   

Γ 

4 Μάηηα 4............ Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ησλ  
κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκό.  

Γ 
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(δ) Οη πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνπλ κία από ηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο πνπ έρεη 

αλαπηύμεη ν νξγαληζκόο καο απέλαληη ζηα κηθξόβηα.  

Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο  λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

i.   Πνηα γξακκή άκπλαο απεηθνλίδεηαη;                                                                  (κνλ.0.25)                                

       ............................................................................................................................. 

 

 ii.   Πώο ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ηα κηθξόβηα;                                  (κνλ.0.25) 

       .................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                  

 iii.   Ση παξάγνπλ ηα εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα ελαληίνλ ησλ κηθξνβίσλ;                (κνλ.0.5) 

       ................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                    

 iv.  Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ην ζηάδην 3 θαη ην ζηάδην 5 όπσο θαίλνληαη ζε απηή ηελ 

εηθόλα.                                                                                                                        (κνλ. 1) 

ηάδην 3:................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ηάδην 5:................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                   

      

 

     1                                        2                                      3 

 

 

 

 

      4                                       5  
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6. ηε δηπιαλή εηθόλα ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο Α πεξηέρεη 
ρπκό ζηαθπιηνύ. Σν ζηαγνλόκεηξν πεξηέρεη ην θαηάιιειν  
αληηδξαζηήξην γηα ηελ αλίρλεπζε ζαθράξσλ. 

Ο ζσιήλαο Β πεξηέρεη έηνηκν δηάιπκα ζαθράξσλ.  

Ο ζσιήλαο Β είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζε θάζε πείξακα 

 αλίρλεπζεο ζαθράξνπ.  

 

Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πείξακα απηό. 

(α) Πσο νλνκάδεηαη ην αληηδξαζηήξην γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζαθράξσλ;       (κνλ. 0.5) 

........................................................................................................................................ 

(β) Ση ρξώκα έρεη ην πην πάλσ αληηδξαζηήξην;.................................................(κνλ. 0.5) 

(γ) Πνηα  ρξσκαηηθή αιιαγή δείρλεη ηελ παξνπζία ζαθράξνπ;                         (κνλ. 0.5) 

......................................................................................................................................... 

(δ) i. Πώο νλνκάδεηαη ν ζσιήλαο Β;................................................................ (κνλ. 0.5) 

ii. Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ ζσιήλα Β ζην πείξακα απηό.  

                                                                                                                             (κνλ. 1) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................                                                                                                 

(ε) ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.  

                                                                                                                (κνλ. 3)                                                                                                                           

Θξεπηηθέο 

νπζίεο 

 

Ρόινο- ιεηηνπξγία ζηνλ νξγαληζκό Οκάδεο ηξνθώλ ζηηο 

νπνίεο πεξηέρνληαη (να 

γράψετε 2 ομάδες τροφών) 

Τδαηάλζξαθεο        Γεκεηξηαθά, παηάηεο 

Ληπαξέο νπζίεο Απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα 

ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο. 

 

Πξσηεΐλεο 

 

  

Βηηακίλεο  Τπάξρνπλ ζε πνιιά θξνύηα, 

ιαραληθά, 

Νεξό   Φξνύηα, ιαραληθά 
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ΜΕΡΟ  Γˊ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ (12) δώδεθα κνλάδσλ. 

7. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αλαηνκία ηεο θαξδηάο. 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζρήκαηνο.                                                (κνλ. 2) 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

  (β) Να θπθιώζεηε ην ζσζηό ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                         (κνλ. 2) 

       i) Tν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 1 έρεη Ο2  ή  CO2.  

          ii) Σν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 2 έρεη Ο2  ή  CO2 

          iii) Σν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 6 έρεη Ο2  ή  CO2 

          iv) Σν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 8 έρεη Ο2  ή  CO2 

 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πνξεία ηνπ αίκαηνο πνπ δείρλεη ηε κεγάιε ή 

ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία.                                                                                (κνλ. 1) 

 

 

 

 Πνην΄ο 

(δ) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο;                               (κνλ. 1) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

 

 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. ................................... 

5. ................................... 

6. .................................. 

7. ................................... 

8. ................................... 

 

   Αξηζηεξή θνηιία            ...............................            .........................           .....................  .............           

           Φιέβεο                 .....................    ......................    ......................               Γεμηόο θόιπνο 
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(ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο;                                           (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

(ζη)  Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                            (κνλ. 1) 

                               
Τπέξηαζε:....................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

θπγκόο:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................   

 

(δ) i. Μεηά από έλα αηύρεκα ν ίκνο, πνπ είλαη νκάδα αίκαηνο Β+ (Β ξέδνπο ζεηηθό ) 

ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα; 

                                                                                                                             (κνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
ii. Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ ζεσξείηαη ε πην «ηπρεξή» νκάδα. Να εμεγήζεηε γηαηί; 
                                                                                                                          (κνλ. 0.5) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
(ε)  Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλα αγγείν ηνπ αίκαηνο ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο 

παξεκπνδίδεηαη ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

i.  Πώο νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 
                                                                                                                          (κνλ. 0.5) 
………………………………………………………………………………………………… 
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ii. Πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα θαηάζηαζε; Να γξάςεηε (4) ηέζζεξηο αηηίεο 

πνπ ηελ πξνθαινύλ.                                                                                            (κνλ. 2) 

 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 ……………………………………. 

 

 

                         ______________  ΣΕΛΟ  Γ΄  ΜΕΡΟΤ ________________ 

 

------------- Κ Α Λ Η  Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α ----------- 

 

 

   Oη εηζεγεηέο:                                                                           Νηίζθνο Αιέμηνο                           

                                                                                                                      

   ηαύξνπ Νίθε                                                                                                                 

                                                                                                                

   Γξνπηίδεο Κσλζηαληίλνο                                                                Γηεπζπληήο 
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ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp – Ex). 

To εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 

 

 

Κ Α Λ Η       Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ΜΔΡΟ Α :  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

                    Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ 

                    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 

 

Δπώηηζη 1 
 

Θξεπηηθέο νπζίεο νλνκάδνληαη νη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο 

θαηεγνξίεο 1-5 ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ησλ ηξνθώλ πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α, κε ηνλ ξόιν ηνπο 

ζηνλ νξγαληζκό Α-Δ πνπ θαίλεηαη ζηε ζηήιε Β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                   Ανηιζηοίσιζη 

 
1- ……….., 2- ……….., 3- …………, 4- …………, 5- …………        (μονάδερ 2.5) 

 
                                                                                                                            

Δπώηηζη 2 

Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαξδία, ηα αηκνθόξα αγγεία θαη ην αίκα.  

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ην 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α,Β,Γ,Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε ζσζηή απάληεζε.                                                                                             (μονάδερ 2.5)  

 

     

ηήλη Β: Ρόλορ ζηον οπγανιζμό 

 

 

Α 

Απνηεινύλ δνκηθά πιηθά γηα βηνινγηθέο 

δνκέο (νζηά θαη δόληηα) θαη εκπιέθνληαη 

ζε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο   

(π.ρ. αζβέζηην θαη θσζθόξν) 

 

Β 

Έρνπλ δνκηθό θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθό 

ξόιν. Δθηεινύλ έλα κεγάιν αξηζκό 

ιεηηνπξγηώλ. 

 

Γ 

Έρνπλ δνκηθό θαη ελεξγεηαθό ξόιν. 

Δίλαη ζπνπδαία απνηακηεπηηθά πιηθά 

θαη πεξηέρνπλ ηελ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. 

 

Γ 

Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ κεηαθνξά 

νπζηώλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό αθνύ 

πνιιέο νπζίεο δηαιύνληαη κέζα ζε απηό. 

 

Δ 

Δμππεξεηνύλ ελεξγεηαθό θαη δνκηθό 

ξόιν. Δίλαη ηα θαύζηκα πξώηεο επηινγήο. 

 

ηήλη Α: Θπεπηικό ζςζηαηικό 

 

1 

 

Τδαηάλζξαθεο 

 

 

2 

 

Ληπαξέο νπζίεο 

 

 

3 

             

             Πξσηεΐλεο  

 

 

4 

 

Άιαηα 

 

 

5 

 

Νεξό 
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(α) Η θίλεζε ηνπ αίκαηνο κέζα ζηελ θαξδία γίλεηαη πάληνηε: 

      A. από ηηο θνηιίεο πξνο ηνπο θόιπνπο 

      Β. από ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο 

      Γ. από ηνλ δεμηό θόιπν πξνο ηνλ αξηζηεξό θόιπν 

      Γ. από ηελ άλσ θνίιε θιέβα πξνο ηηο θνηιίεο 

      Δ. από ηελ θάησ θνίιε θιέβα πξνο ηηο θνηιίεο  

 

(β) Η κηθξή ή αιιηώο πλεπκνληθή θπθινθνξία γίλεηαη σο εμήο: 

           A. Αξηζηεξή θνηιία         Πλεπκνληθή αξηεξία Πλεύκνλεο          Πλεπκνληθέο θιέβεο            

               Γεμηόο θόιπνο 

           Β. Γεμηά θνηιία         Πλεπκνληθή αξηεξία Πλεύκνλεο          Πλεπκνληθέο θιέβεο            

               Αξηζηεξόο θόιπνο 

           Γ. Γεμηά θνηιία         Γεμηόο θόιπνο Αξηζηεξή θνηιία  Αξηζηεξόο θόιπνο               

               Ανξηή 

           Γ. Γεμηόο θόιπνο Γεμηά θνηιία  Αξηζηεξόο θόιπνο Αξηζηεξή θνηιία  

               Ανξηή 

           Δ. Αξηζηεξή θνηιία Ανξηή Σξηρνεηδή ηζηώλ Άλσ θαη θάησ θνίιε θιέβα   

               Γεμηόο θόιπνο. 

 

(γ) Σα αηκνθόξα αγγεία κέζα από ηα νπνία γίλεηαη ε αληαιιαγή νπζηώλ θαη αεξίσλ είλαη: 

      A. αξηεξίεο 

      Β. θιέβεο 

      Γ. ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία 

      Γ. αξηεξίδηα 

      Δ. θιεβίδηα 

 

(δ) Ρόινο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: 

     A. ε άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

     Β. ε κεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο από ηνπο πλεύκνλεο 

     Γ. ε κεηαθνξά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξνο ηνπο ηζηνύο από ηνπο πλεύκνλεο 

     Γ. ε κεηαθνξά άρξεζησλ νπζηώλ πξνο ην ζπθώηη 

     Δ. ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία πήμεο ηνπ αίκαηνο  

 

(ε) Οη πην θάησ νκάδεο αίκαηνο ζεσξνύληαη παλδόηεο θαη παλδέθηεο: 

     A. νκάδα αίκαηνο Α παλδόηεο θαη νκάδα αίκαηνο Β παλδέθηεο 

     Β. νκάδα αίκαηνο Ο παλδόηεο θαη νκάδα αίκαηνο ΑΒ παλδέθηεο 

     Γ. νκάδα αίκαηνο ΑΒ παλδόηεο θαη νκάδα αίκαηνο Ο παλδέθηεο 

     Γ. νκάδα αίκαηνο Β παλδόηεο θαη νκάδα αίκαηνο Ο παλδέθηεο 

     Δ. νκάδα αίκαηνο Ο παλδόηεο θαη νκάδα αίκαηνο Α παλδέθηεο 
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Δπώηηζη 3 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

θάησ πίλαθα.                                                                                                              (μονάδερ 1.5)   

 

               
 

(β) Να γξάςεηε δύν αδέλεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.       (μονάδα 1) 

     ι. ……………………………………………………………………………………………………… 

    ιι. ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Δπώηηζη 4 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα γηα ηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο 

ηξνθέο.                                                                                                                       (μονάδερ 1.5) 

 Θρεπηική 

Οσζία 

Δείγμα  

ηροθής 

Ανηιδραζηήριο 

για ανίτνεσζη 

οσζίας 

Χρώμα  

ανηιδραζηηρίοσ 

πριν 

Χρώμα 

ανηιδραζηηρίοσ 

μεηά 

 

1 

 

Τδαηάλζξαθεο 

αζπξάδη απγνύ   Γαιάδην 

ρπκόο ζηαθπιηνύ  

 

2 

  

ρπκόο ιεκνληνύ  

Γηάιπκα 

Θεηηθνύ ραιθνύ 

θαη ΝαΟΗ 

 Γαιάδην 

 

αζπξάδη απγνύ 

 

 

(β) Από πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα, νη επηζηήκνλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα, όηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο.  

Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην ζπκπέξαζκα ηνπο απηό ζεσξείηαη ζσζηό.     (μονάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

1. ...................................................... 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5. …………………………………….. 

6. …………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Β:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

                    Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

                    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ 

Δπώηηζη 5 

Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. 

(α) ην παξαθάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνύλ 

ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4.                                                                                                     (μονάδα 1)  

                                  

(β) αο δίλνληαη νη πην θάησ ιέμεηο: 

Κςτελίδερ, λάπςγγαρ, διάθπαγμα, μιηοσόνδπιο, επιγλυηηίδα, ηπισοειδή αγγεία. 

Να επηιέμεηε ηελ θαηάιιειε ιέμε θαη λα ηελ γξάςεηε δίπια από ηελ αληίζηνηρε ζσζηή πξόηαζε. 

ι. Πξόθεηηαη γηα ηνλ κπ πνπ ρσξίδεη ηε ζσξαθηθή από ηελ θνηιηαθή θνηιόηεηα …….………………… 

ιι. Πξόθεηηαη γηα πνιύ κηθξνύο ζάθθνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγεη ν εηζπλεόκελνο αέξαο. 

……………………………………………………....  

    ιιι. ε απηό ην κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο.  

    ………………………………………………………. 

    ιν. Πεξηβάιινπλ ηηο θπςειίδεο θαη κέζα ζε απηά θπθινθνξεί αίκα. …………………………………… 

    ν. Πξόθεηηαη γηα πξνεμνρή πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιάξπγγα θαη βνεζά ζηελ θαηάπνζε. 

    ……………………………………………………….                                                            

    νι. Οξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο …………………………   

 (μονάδερ 3) 

 

(γ) Η είζνδνο ηνπ εηζπλεόκελνπ αέξα είλαη θαιύηεξα λα γίλεηαη από ηελ κύηε θαη όρη από ην 

ζηόκα. Να γξάςεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηό θαη λα ηνπο 

δηθαηνινγήζεηε.                                                                                                              (μονάδερ 2) 

ι. ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ιι. ……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ………………………………....... 

2. …………………………………… 

3. …………………………………... 

4. …………………………………… 
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Δπώηηζη 6 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο ζην Ιαηξηθό θέληξν ηεο πόιεο καο, έρνπλ παξαηεξεζεί θάπνηα πεξηζηαηηθά 

γαζηξεληεξίηηδαο. Μεηά από εμεηδηθεπκέλεο αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο αζζελείο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη έρνπλ κνιπλζεί από ην βαθηήξην ηεο ζαικνλέιαο. ηνπο αζζελείο δόζεθαλ 

αληηβηνηηθά θαη ηνπο θαζπζήραζαλ όηη ζύληνκα νη δηάξξνηεο θαη νη εκεηνί πνπ έρνπλ ζα 

ζηακαηήζνπλ. 

(α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε δηάξξνηα θαη από ηη κπνξεί λα πξνθιεζεί.                           (μονάδα 1)  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

(β) Σα βαθηήξηα ηεο ζαικνλέιαο, πξηλ θηάζνπλ ζην παρύ έληεξν θαη πξνθαιέζνπλ ηελ 

γαζηξεληεξίηηδα, πέξαζαλ από ην ιεπηό έληεξν θαη από ην ζηνκάρη.  

Πνηνο εμσηεξηθόο κεραληζκόο άκπλαο ππάξρεη ζην ζηνκάρη, ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ ηα βαθηήξηα 

ηεο ζαικνλέιαο λα ππεξληθήζνπλ;                                                                                 (μονάδα 1)  

     ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

 

(γ) ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηώζεηο έρνπκε θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα 

δπζθνηιηόηεηαο. Να εηζεγεζείηε δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ θάπνηνη λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ηεο δπζθνηιηόηεηάο ηνπο.                                                (μονάδα 1)  

ι. ……………………………………………………………………………………………………………. 

ιι. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Σα δύν πην πάλσ πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ παρένο εληέξνπ. 

Να γξάςεηε δύν από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ:                                            (μονάδα 1) 

ι. ……………………………………………………………………………………………………………. 

ιι. …………………………………………………………………………………………………………… 

    

(ε) Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζζελείο ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ θαπλίδνπλ εδώ θαη ρξόληα. Έηζη 

θάζε πξσί μππλνύλ κε έληνλν βήρα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο επηζθέπηνληαη πνιύ ζπρλά ην 

ηαηξηθό θέληξν, γηαηί ππνθέξνπλ από αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο.  

ι. Να γξάςεηε δύν κεραληζκνύο άκπλαο πνπ δηαζέηεη ε ηξαρεία, γηα πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ 

από κηθξόβηα, ζθόλεο θαη θαπλό.                                                                                    (μονάδα 1)                                                                                       

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ιι. Να αλαθέξεηε άιιε κηα επίπησζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θάπληζκα ζηελ πγεία ησλ 

αζζελώλ ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ.                                                                                       (μονάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Δπώηηζη 7 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε δνκή ελόο αλζξώπηλνπ δνληηνύ. 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο.                                                                             (μονάδερ 2,5)                           

  

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά θάπνηα από ηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ 

ζηνλ άλζξσπν.                                                                                                             (μονάδερ 1) 

 Είδη δονηιών Σσνολικός αριθμός Λειηοσργία / Χρηζιμόηηηα 

1.  8 κόβοσν την τροφή 

2. Κσνόδοντες   

3.  8 αλέθοσν την τροφή 

  

 γ. Ο Αληξέαο αληηκεησπίδεη πξόβιεκα κε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι.  

Σν όξγαλν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ από ην αιθνόι είλαη ην 

……………………………………………………… . 

Πνηα αζζέλεηα είλαη δπλαηό λα πξνθιεζεί ζηνλ Αληξέα από ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε 

αιθνόι;  ……………………………………………….. . 

Σν ίδην απηό όξγαλν παξάγεη έλα πγξό πνπ νλνκάδεηαη ……………….. . Σν πγξό απηό 

απνζεθεύεηαη ζηελ …………………………………..   …………………. .Ρόινο ηνπ πγξνύ απηνύ 

είλαη λα πξνθαιεί γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ………………………………………   ………………… . 

(μονάδερ 2,5) 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν 12 μονάδυν. 

 
Δπώηηζη 8 

Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, γηα λα κπνξέζνπλ νη γηαηξνί λα νινθιεξώζνπλ ηε δηάγλσζή ηνπο, 

πξνρσξνύλ θαη ζε αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηε ιήςε αίκαηνο, ν βηνιόγνο πξνρσξά ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη θπγνθέληξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί ην αίκα ζηα ζπζηαηηθά από 

ηα νπνία απνηειείηαη. 

 

1 

2 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 
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(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                         (μονάδερ 1,5) 

                       

Σν πγξό ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο είλαη ην: ………………………………………….. 

Σα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο είλαη: 

ι. ........................................................................................................................... 

ιι. ………………………………………………………………………………………. 

ιιι. ……………………………………………………………………………………....            (μονάδα 1)   

(β) Από αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ ζε θάπνην από ηνπο αζζελείο, θάλεθε όηη ππάξρεη πξόβιεκα κε 

ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. ε πνην από ηα πην πάλσ θύηηαξα ππάξρεη έιιεηςε ζηνλ αζζελή απηό; 

…………………………………………………………………………………………………(μονάδα 0.5)  

  

(γ) Η δεύηεξε θαηεγνξία θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο έρνπλ σο ξόιν ηνπο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

κηθξνβίσλ. Γηα απηό ηνλ ιόγν έρνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ δεύηεξε θαη ηξίηε γξακκή 

άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα. ηηο πην θάησ εηθόλεο κπνξνύκε λα 

δνύκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο. 

Να ηηο κειεηήζεηε θαη λα ηηο αληηζηνηρίζεηε κε ην θαηάιιειν θείκελν πνπ ππάξρεη πην θάησ.      

(μονάδερ 2) 

 

          Εικόνα 1                         Εικόνα 2                         Εικόνα 3                        Εικόνα 4  

                     

 

Κείμενο 1 Κείμενο 2 Κείμενο 3 Κείμενο 4 

Σν θαγνθύηηαξν 

πεξηβάιιεη ην 

βαθηήξην θαη ην 

ελζσκαηώλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ 

Σν θαγνθύηηαξν 

δηαζπά ην βαθηήξην 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελδνθπηηαξηθήο 

πέςεο 

Βαθηήξηα εηζέξρνληαη 

ζην ζώκα ιόγσ 

ηξαπκαηηζκνύ 

Σν θαγνθύηηαξν 

εληνπίδεη ηα βαθηήξηα 

θαη θαηεπζύλεηαη 

πξνο απηά 

 
Δικ. 1 – Κείμενο ……, Δικ. 2 – Κείμενο ……, Δικ. 3 – Κείμενο ……, Δικ. 4 – Κείμενο ……… . 

1 

2 

3 

1. ………………………………....... 

2. …………………………………… 

3. …………………………………... 
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(δ) Έλαο ζθύινο πνπ πάζρεη από ιύζζα (αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε κηθξννξγαληζκό), δάγθσζε 

έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε γξήγνξα ζην λνζνθνκείν. Δθεί νη γηαηξνί απνθάζηζαλ λα 

ρνξεγήζνπλ άκεζα ζηνλ αζζελή αληη – νξξό θαη όρη λα ηνπ θάλνπλ εκβόιην.  

Γηαηί λνκίδεηε όηη πήξαλ απηή ηελ απόθαζε;                                                                 (μονάδερ 2)     

     ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ε) Να επηιέμεηε θαη λα αληηζηνηρίζεηε ζσζηά θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήληρ Α κε ην θαηάιιειν 

ζηνηρείν ηεο ζηήληρ Β.                                                                                                  (μονάδερ 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 -  ..........,   2 -  ……….,    3 -  ..........,    4 -  ………. . 

 

 

(ζη) Ο Αιέμαλδξνο θαη ν ηέθαλνο κνιύλζεθαλ ηελ ίδηα κέξα από ηνλ ηό ηεο ηιαξάο.                     

Ο Αιέμαλδξνο είρε εκβνιηαζζεί ζην παξειζόλ γηα ηνλ ηό ηεο ηιαξάο, ελώ ν ηέθαλνο όρη. ην πην 

θάησ δηάγξακκα, νη θακπύιεο Α θαη Β παξνπζηάδνπλ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ηνύ ηεο ηιαξάο, ζηνλ νξγαληζκό ησλ δύν αηόκσλ. 

ι. Να εμεγήζεηε πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζε θάζε άηνκν.                                            (μονάδερ 2) 

…………………………………………..    

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Α/Α ηήλη Α 

1 ηόκα 

2 Μάηηα 

3                   Μύηε 

4 Γέξκα 

Α/Α     ηήλη Β 

Α Βιέλλα θαη ηξηρίδηα 

Β Γαιαθηηθό νμύ θαη ζκήγκα 

Γ          Τδξνρισξηθό νμύ         

Γ Λπζνδύκε (δάθξπα) 

Δ Λπζνδύκε (ζάιην) 

η Βιέλλα θαη βιεθαξίδεο 
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ιι. Η ινίκσμε από ηελ νπνία πάζρνπλ ν Αιέμαλδξνο θαη ν ηέθαλνο ζα κπνξνύζε λα 

αληηκεησπηζζεί κε αληηβηνηηθά; Να εμεγήζεηε.                                                                 (μονάδα 1) 

.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οη Δηζεγεηέο                                                                                              Ο Γηεπζπληήο 

Μάξηνο Υαηδεξνύζνο                                                                            

Άληξε Κύπξνπ 

 

                                                                                                            Παπαλησλίνπ Ιάθσβνο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ 

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

Μάζεκα: Βηνινγία  Σάμε: Γ΄ 

Υξόλνο: 2 ΩΡΔ (Βηνινγία+Υεκεία) Ηκεξνκελία: 13 Ινπλίνπ 2016 

 

Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Σκήκα: ……  Αξηζκόο: …… 

 

 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  10 (δέθα) ζειίδεο. 

 

ΟΓΗΓΙΔ:  

 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tippex). 

 Σν παξόλ δνθίκην απνηειείηαη από ηα κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε. 

 Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε εξώηεζε. 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ 

ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Η Μπξηώ θαη ν Μίθεο πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ κεξηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν 

αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα παξεκπνδίζεη κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Να 

αληηζηνηρίζεηε  ηα όξγαλα  πνπ θαίλνληαη ζηε ηήιε Α ηνπ παξαθάησ πίλαθα, κε ηνπο 

δηάθνξνπο ηξόπνπο δξάζεο γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίσλ, πνπ θαίλνληαη ζηε ηήιε Β, γηα λα 

ηνπο βνεζήζεηε.                                                                                                    (κνλάδεο 2.5) 

 

ηήιε Α: Όξγαλν Αληηζηνίρηζε ηήιε Β: Γξάζε γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίσλ 

1. ηνκάρη 1. ………… 

2. ………… 

3. ………… 

4. ………… 

5. ………… 

Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη θαη ιόγσ 

ηνπ ζκήγκαηνο, θαζώο θαη κε ηνλ ηδξώηα 

πνπ εθθξίλεη, παξεκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα 

εηζέιζνπλ ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ. 

A. 

2. Μάηηα 
Σα δάθξπα, κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρνπλ, 

θαηαζηξέθνπλ κηθξόβηα. 
B. 

3. ηόκα 
Σν πδξνρισξηθό νμύ θαηαζηξέθεη ηα 

κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή. 
Γ. 

4. Γέξκα 

Βιέλλα θαη ηξηρίδηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

εζσηεξηθό ηεο, παγηδεύνπλ κηθξόβηα θαη 

ζθόλε πνπ εηζέξρνληαη κε ηελ εηζπλνή θαη 

δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο 

πλεύκνλεο. 

Γ. 

5. Μύηε 
Σν ζάιην, κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρεη, 

θαηαζηξέθεη κηθξόβηα. 
E. 

Βαθμός ………………… 

Ολογράφως ………………… 

Υπογραφή ………………… 
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2. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

 γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α   ).            (κνλάδεο 2.5) 

 

α. ην πξώην ηξνθηθό επίπεδν κηαο νηθνινγηθήο ππξακίδαο βηνκάδαο βξίζθνληαη νη: 

Α.  παξαγσγνί 

Β.  θαηαλαισηέο δεύηεξεο ηάμεο 

Γ.  θαηαλαισηέο πξώηεο ηάμεο 

Γ.  θαηαλαισηέο ηξίηεο ηάμεο 

 

β. Οη θπηηθέο ίλεο: 

Α.  πξνέξρνληαη, θπξίσο, από ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ 

Β.  δελ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο 

Γ.  βξίζθνληαη ζην θόθθηλν θξέαο 

Γ.  ρσξίδνληαη ζε επδηάιπηεο θαη αδηάιπηεο 

 

γ. Η θαξδία: 

Α.  είλαη έλα νζηέηλν όξγαλν 

Β.  έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Γ.  ιεηηνπξγεί σο δηπιή αληιία 

Γ.  είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

δ. Η θπηηαξηθή αλαπλνή είλαη ε δηαδηθαζία: 

Α.  απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

Β.  απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

Γ.  κεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή ελέξγεηα ζηα θύηηαξα 

Γ.  θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από ηα θύηηαξα 

 

ε. Η ζσζηή ζεηξά κεγέζνπο ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη ηώλ από ην κεγαιύηεξν ζην 

κηθξόηεξν είλαη: 

Α.  Βαθηήξηα → Ινί → Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο → Πξσηόδσα 

Β.  Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο → Πξσηόδσα → Βαθηήξηα → Ινί 

Γ.  Βαθηήξηα → Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο → Πξσηόδσα → Ινί 

Γ.  Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο → Πξσηόδσα → Ινί → Βαθηήξηα 
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3. ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε, θαζεκεξηλά, ππάξρνπλ δηάθνξεο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά 

ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ.        (κνλάδεο 2.5)                                                                                                                   

 

α. Οη πδαηάλζξαθεο ή ζάθραξα απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή ………….. γηα ηα θύηηαξα 

ηνπ νξγαληζκνύ καο. Δμππεξεηνύλ, επίζεο, ………………..  αλάγθεο ηνπ.  

β. Οη ………………… εμππεξεηνύλ, θπξίσο, δνκηθέο  θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνύ καο.  

γ. Οη ιηπαξέο νπζίεο απνηεινύλ ζεκαληηθέο …………………. ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνλ 

νξγαληζκό καο. 

δ. Σα λνπθιετληθά νμέα  θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή …………………….. 

 

 

4. Να αληηζηνηρίζεηε, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα, ηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηα 

ζηνηρεία ηεο δεύηεξεο ζηήιεο, πνπ αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα.                           (κνλάδεο 2.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ……….., 2- ……….., 3- …………, 4- …………, 5- ………… 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α     

ηήιε Β 

Α Πέςε θαη απνξξόθεζε 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Β Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

ηξνθήο θαη πέςε πξσηετλώλ 

Γ Μάζεζε, πέςε πδαηαλζξάθσλ 

     θαη θαηάπνζε ηεο ηξνθήο 

Γ Έθθξηζε ηεο ρνιήο 

Δ Απνξξόθεζε λεξνύ θαη 

ζρεκαηηζκόο θνπξάλσλ 

η Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ 

Α/Α ηήιε Α 

1 ηνκάρη 

 

2 πθώηη 

 

3             Λεπηό έληεξν 

 

4 Παρύ έληεξν 

 

5 ηνκαηηθή θνηιόηεηα 
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ 

ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Σν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ.  

 

 α. Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηεο  θαξδίαο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο  1  κέρξη 4,  

   ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Α/Α Μέξνο ηεο Καξδίαο 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

(κνλάδεο 2) 

 

β. Να γξάςεηε δύν (2) νκνηόηεηεο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                                        (κνλάδεο 2) 

 

Οκνηόηεηεο 

Α/Α Αξηεξίεο Φιέβεο 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά ώζηε λα αλαθέξνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηε 

 κεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία:                                                                        (κνλάδεο 2) 

 

Αξηζηεξή θνηιία → Ανξηή → ............................... → ………….................... .......... (ηζηώλ) →  

 

................................ →......................... ............ → Γεμηόο θόιπνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
. 

3
. 

2
. 

4
. 
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2. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 

 νξγαληζκνύ.                                                                                                                   (κνλάδεο 3) 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

θάησ πίλαθα. 

  

 Α/Α Όξγαλν 

1.  

2. 1.             …………………… 

3. 2.             …………………… 

5. 3.             …………………… 

6. 4.             …………………… 

 5.             …………………… 

                                                                                             6.             ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να νλνκάζεηε ηα ηξία (3)  νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ  πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ζηα θύηηαξα ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν 

νξγαληζκόο καο.                                                                                                  (κνλάδεο 1.5) 

…...................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................                                                                                                           

 

γ. ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Κύπξνπ, ην θάπληζκα απνηειεί ζνβαξή αηηία γηα ηελ 

πξόθιεζε δηαθόξσλ αζζελεηώλ. Να νλνκάζεηε ηξεηο (3) αζζέλεηεο, πνπ νθείινληαη, θπξίσο, ζην 

θάπληζκα.                                                                                                                     (κνλάδεο 1.5) 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

4 

2 

5 

3 

6 
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3. Ο Δπάγγεινο θαη ε  Απνζηνιία  έρνπλ κειεηήζεη  ην νηθνζύζηεκα κηαο πεξηνρήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δεκηνύξγεζαλ  ηξεηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο κε βάζε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο πεξηνρήο. 

ηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη νη ηξεηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη.  

α. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θάζε κηαο νηθνινγηθήο ππξακίδαο.                                (κνλάδεο 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Οη δύν θίινη, επίζεο, ζε κηα επίζθεςή ηνπο  ζην Γάζνο Σξνόδνπο, εληόπηζαλ έλα ηεξάζηην 

πεύθν ην νπνίν ππνινγίδεηαη όηη έρεη κάδα 1000 kg. Πάλσ ζην πεύθν δνπλ 20000 έληνκα κε 

ζπλνιηθή κάδα 100 kg. Δθηόο από ηα έληνκα, πάλσ ζην πεύθν δνπλ θαη 200 ζπνπξγίηηα κε 

ζπλνιηθή κάδα 10 kg, ηα νπνία ηξέθνληαη κε ηα έληνκα. Σν πεύθν επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά θαη 

έλα γεξάθη κε κάδα 1 kg, ην νπνίν ηξέθεηαη κε ηα ζπνπξγίηηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α: Οικολογική Πσραμίδα:…………………… 
……………………………… 

Β: Οικολογική Πσραμίδα:…………………… 
……………………………… 

Γ: Οικολογική Πσραμίδα:……………………..  

Α 
Β 

Γ 
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Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ νηθνινγηθή ππξακίδα, θαηαγξάθνληαο ζε θάζε ηξνθηθό επίπεδν 

ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληζκνύο θαη ηελ αληίζηνηρε βηνκάδα ηνπο.                              (κνλάδεο 2)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

γ. Να γξάςεηε ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ πεξλάεη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην επόκελν ζε 

κηα νηθνινγηθή ππξακίδα.                                                                                    (κνλάδα 0.5) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                         

δ. Να γξάςεηε δύν (2)  ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κόλν έλα κέξνο  ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ 

επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν.                                                                                       (κνλάδεο  2) 

 

Α.…………………………………………………………………………………………………… 

Β. …………………………………………………………………………………………………… 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

βιομάδα: ……………….. 

βιομάδα: ……………….. 

βιομάδα: ……………….. 

βιομάδα: ……………….. 

Οικολογική 

Πυραμίδα 
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  ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 

1. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

     (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην                                                                                                                                                                                                                                                              

           θάησ πίλαθα.                                                                                                                   (κνλάδεο 3) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                           

                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

    (β)  ί) Πνην πγξό παξάγεη ην κέξνο 2 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο;                                                 (κνλάδα 1)                    

 

........................................................................................................................................................................... 

         ίί) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πγξνύ απηνύ ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ηεο ηξνθήο;                  

...........................................................................................................................................................................  

                                                                                                                                                         

(γ) Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα, λα εμεγήζεηε πώο επηηπγράλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ 

αίκαηνο θαη θπςειίδσλ ησλ πλεπκόλσλ.                                                                                (κνλάδα 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

Α/Α Μέξε πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

2 

1 

3 

5 

6 

4 
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(δ) Έλαο θίινο ζαο άξρηζε λα θαπλίδεη όηαλ ήηαλ 12 ρξόλσλ. Να δώζεηε δύν επηρεηξήκαηα κε ηα 

νπνία ζα ηνλ πείζεηε λα ζηακαηήζεη απηή ηελ θαθή ζπλήζεηα.                                            (κνλάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(ε) Ο Αληξέαο ηξαπκαηίζηεθε ζην ρέξη. ηε ζπλέρεηα πήγε ζην λνζνθνκείν θαη ν γηαηξόο δηαπίζησζε 

όηη είρε πξόβιεκα κε ηελ πήμε ηνπ αίκαηόο ηνπ. ε πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο νθείιεηαη ην πξόβιεκα 

απηό;                                                                                                                    (κνλάδεο 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

(ζη) Πνηα από ηα πην πάλσ θύηηαξα κεηαθέξνπλ νμπγόλν πξνο ηνπο ηζηνύο θαη απνκαθξύλνπλ από 

απηνύο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα; (κνλάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

(ε) Γίλεηαη ε πην θάησ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                           

 Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα 1 θαη 2.                                                                                      (κνλάδα 1)      

 

1. …………………………………       

 

2. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηηο δηαθνξέο ησλ θπηηάξσλ 1 θαη 2 σο πξνο ην 

ζρήκα, ηελ παξνπζία ή όρη ππξήλα θαη ηε ιεηηνπξγία.                                                         (κνλάδεο 3) 

 Κύηηαξν 1 Κύηηαξν 2 

ρήκα  

 

 

Παξνπζία ππξήλα   

Λεηηνπξγία θπηηάξνπ  

 

 



Σελ. 10/10 

  

(η) ε έλα απηνθηλεηηθό δπζηύρεκα ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ν νδεγόο. Όηαλ κεηαθέξζεθε ζην 

λνζνθνκείν, νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ζα πξέπεη άμεσα λα γίλεη ζε απηόλ κεηάγγηζε αίκαηνο. Η 

νκάδα αίκαηνο ηνπ νδεγνύ είλαη ε Β ζεηηθό.  

 Από πνηεο δπν νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα ν νδεγόο;                                   (κνλάδα 0,5)  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιεσθσντής 
 
 
Γιώργος Αντωνίοσ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΔΝΟΤ  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ)            

ΣΑΞΗ: Γ΄                                                                              ΒΑΘΜΟ: ..................  / 40 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08.06.2016        ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................. 

                                                                                      ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ............................ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ): 2 ώπερ  (120 λεπηά)    

 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................................Σμήμα: .........  Απ. ....... 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

          Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

         Σν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: A, Β, Γ. 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2,5) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  1: 

Να εξηγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                               (2 x 1,25 κ. = 2,5 κ.) 

    (α) Δκβόιην: ................................................................................................................................... 

          .................................................................................................................................................. 

          .................................................................................................................................................. 

   (β) Αληη-νξόο: ................................................................................................................................. 

        .................................................................................................................................................... 

        ..................................................................................................................................................... 

Κ Α Λ Η    Ε Π Ι Τ Υ Φ Ι Α ! ! ! 
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ΔΡΩΣΗΗ  2: 

(α) Να γπάτεηε πνην από ηα αγγεία Α θαη Β παξηζηάλεη αξηεξία θαη πνην θιέβα. 

                                                                                                                         (2 x 0,25 κ. = 0,5 κ.) 

 

                Α                                                                               Β 

 

 

 

 

 

Α: …………………………...                        Β: ………………………..... 

 

(β)  Να αναθέπεηε ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.             (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 

     i. ..................................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................... 

   ii. ..................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................... 

   iii. ..................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

   iv. ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  3: 

(α)  ηνλ πην θάησ πίλαθα, δίλνληαη νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο Βηνιόγνπο γηα ηε  

       κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Να ανηιζηοισίζεηε ηνλ θάζε όξν κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκό. 

                                                                                                                               (4 x 0,5 κ.= 2 κ.) 

 

Όρος    Αντιστοίτιση  Ορισμός / Χαρακτηριστικό 

Α.Βιοκοινότητα Α -…… 1. Τν ζύλνιν ηωλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ 
ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 
Β. Άτομο Β -…… 2. Τν ζύλνιν ηωλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Γ. Πληθσσμός Γ -…… 3. Η βηνθνηλόηεηα (βηνηηθνί παξάγνληεο) καδί κε ηνπο αβηνηηθνύο 
παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 
 
 
 

Γ.Οικοσύστημα  Γ -…… 4. Έλαο κεκνλωκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο. 
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(β) Να ζςμπληπώζεηε ηα θελά ζηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί.                         (2 x 0,25 κ.= 0,5 κ.) 

     Η θαηαλνκή ησλ αηόκσλ ηνπ πιεζπζκνύ ελόο είδνπο κπνξεί λα είλαη (i)................................. ,  

     (ii) ..........................................  ή  (iii) πζζσκαηηθή.  

 

ΔΡΩΣΗΗ  4: 

(α) Να ονομάζεηε ηα ανηιγόνα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο νκάδεο αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν.              (1 κ.) 

      ........................................................................................................................................................ 

 

(β) Ποια ομάδα αίμαηορ ζεσξείηαη παλδέθηεο;                                                                      (0,5 κ.) 

        ..................................................................................................................................................... 

 

(γ)  Η θ. Δπηέξπε είλαη νκάδαο αίκαηνο Α, ξέδνπο ζεηηθό (Α
+
)
 
.      

       Από ποια ή ποιερ ομάδερ αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα;                                                (1 κ.) 

        ................................................................................................................................................ 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  1: 

 (α) Να ονομάζεηε ηα όξγαλα ηνπ 

 αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 

 νξγαληζκνύ κε ηηο ελδείμεηο 1 – 4, πνπ 

 θαίλνληαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. 

                              (4 x 0,5 κ.= 2 κ.) 

 

1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

 

 

 

2 

3

1 

4
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(β) Να εξηγήζεηε πνηεο ιεηηνπξγίεο εμππεξεηεί ε δνκή ηνπ νξγάλνπ κε ηελ έλδεημε 1. 

                                                                                                                                                  (1 κ.) 

      ........................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................ 

 

 

(γ) Να γπάτεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη  

      ηηο θπςειίδεο.                                                                                                 (5 x 0,5 κ. = 2,5 κ.) 

 

    Ρηληθή θνηιόηεηα            ..........................             ...............................              ..........................  

            ...............................                  .........................               θπςειίδεο. 

 

(δ) Να βάλεηε ζε κύκλο ην γξάκκα, πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε πνπ 

     αθνινπζεί:                                                                                                                          (0,5 κ.) 

         Η εκπνοή επιηςγσάνεηαι 

Α. κε ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ. 

Β. κε ηελ θάζνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ. 

Γ. κε ηελ θάζνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ. 

Γ. κε ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  2: 

 

(α) Να ονομάζεηε ηα κέξε ή ζπζηαηηθά ηνπ δνληηνύ ζην πην θάησ ζρήκα.           (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 
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(β) Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε δνκή θαη ζηε ζύζηαζε ησλ δνληηώλ. 

                                                                                                                                  (2 x 0,5 κ. = 1 κ.) 

 

Α/Α 
Μέρος ή 

Σσστατικό Γοντιού 
Περιγραυή / Χαρακτηριστικά 

1. 

 

................................ 

 

Ιζηόο πνπ πεξηέρεη ηα αγγεία θαη ηα λεύξα ηνπ δνληηνύ. 

 

2. 

 

 

.................................. 

 

Πεξηβάιιεη ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ δνληηνύ θαη 

απνηειεί ην ζθιεξόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. 

 

 

 (γ) Να ζςμπληπώζεηε ζυζηά ηιρ ενδείξειρ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα  πνπ αθνξά ζηα   

      δηάθνξα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.      (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δ)  Να βάλεηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε γηα ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

                                                                                                                                 (2 x 0,5 κ. = 1 κ.) 

 i.  Πνύ γίλεηαη ε πέςε ησλ ιηπώλ; 

       A. ην ζηόκα 

       B. ην ιεπηό θαη ζην παρύ έληεξν 

       Γ. ην ιεπηό έληεξν  

       Γ. Μόλν ζην ζηνκάρη 
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ii. Πνηα έλδπκα δηαζπνύλ ηηο πξσηετλεο; 

           Α. Ακπιάζε 

           Β. Πεςίλε θαη ζξπςίλε 

           Γ. Παγθξεαηηθή ιηπάζε θαη ζξπςίλε 

           Γ. Παγθξεαηηθή ιηπάζε  

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  3: 

(α) Να αναθέπεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS.                   (3 x 0,5 κ. = 1,5 κ.) 

i. …………………………………………………………………………………. 

ii. …………………………………………………………………………………. 

iii. …………………………………………………………………………………. 

 

(β) Να εξηγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                                    (2 x 1 κ.= 2 κ.) 

i. Μόιπλζε: ..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ii. Λνίκσμε: ...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

(γ) Να ζςμπληπώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ:                       (3 x 0,5 κ. = 1,5 κ.) 

     i. Σν ζάιην κε ην έλδπκν ............................................. πνπ πεξηέρεη, θαηαζηξέθεη κηθξόβηα πνπ 

        βξίζθνληαη ζην ζηόκα. 

     ii. Σξηρίδηα θαη .............................................  πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο κύηεο 

         παγηδεύνπλ κηθξόβηα θαη ζθόλε πνπ εηζέξρνληαη κε ηελ εηζπλνή. 

    iii. Tα θαγνθύηηαξα είλαη έλα είδνο ........................................................... πνπ επηηίζεληαη ζε  

         ν,ηηδήπνηε μέλν εηζβάιεη ζηνλ νξγαληζκό. 

 

(δ) Σι είναι ε νκνηόζηαζε;                                                                                                         (1 κ.) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................                 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Αποηελείηαι από μία (1) επώηηζη ηυν  δώδεκα (12) μονάδυν. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  1: 

(α) Να ζςμπληπώζεηε ζυζηά ηιρ ενδείξειρ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά  

      ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο.                                                         (5 x 0,5 κ. = 2,5 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Ποιορ είναι ο πόλορ ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδίαο;                                                             (1,5 κ.) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

(γ) Να ζςμπληπώζεηε ηα πην θάησ θελά, ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά 

      ηε κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία:                                                                 (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 

      Γεμηόο θόιπνο                ................................         ..     ......................................... 

       .........................................(πλεπκόλσλ)              ...............................              αξηζηεξόο θόιπνο.     
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 (δ) Να αναθέπεηε ην ζθνπό ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο.                                                 (1,5 κ.) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

(ε)  Σι είναι ε αζεξνζθιήξσζε;                                                                                              (1,5 κ.) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

(ζη) Να ζςμπληπώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο: 

                                                                                                                                      (3 x 1 κ.= 3 κ.) 

 

Κύτταρα 

τοσ 

αίματος 

      Λειτοσργία 

 

Α. Δξπζξά 

αηκνζθαίξηα 

 

  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 
Β. Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 

  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 

Γ. Αηκνπεηάιηα 

            

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 
 

  

                 Οι ειζηγήηπιερ                                                                        Ο Γιεςθςνηήρ 

Μαξία θνπξή – Αδάκνπ 

Παλαγηώηα Σνθαξίδνπ                                                            Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ 
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Θέκαηα θαη Λύζεηο 

 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ 

ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016                                                     

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: Δύο ώρες (120 λεπτά)                       Αριθμητικώς:  …………………….. 

ΣΑΞΗ:  ……………………………………………                                     Ολογράφως:  ……………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………                                 Yπογρ. Καθηγητή/τριας:  ………… 

 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………                  ΣΜΗΜΑ:………   ΑΡΙΘΜ: ……… 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο 
 Nα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ (Tipp-Ex). 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 

 
 
 
 

Κ Α Λ Η   Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

  

 Δξώηεζε 1 

Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο θαγνθπηηάξσζεο.             (5 Υ 0.5κ = 2.5κ) 

Έλα θαγνθύηηαξν αξρηθά πεξηβάιιεη κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε έλα βαθηήξην. 

ηε ζπλέρεηα ην ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό (ή ζην θπηηαξόπιαζκα) ηνπ. 

 Αθνινύζσο δηαζπά ηα καθξνκόξηα  ζε κηθξνκόξηα (ελδνθπηηαξηθή πέςε).  

 

 Δξώηεζε 2 

 ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. 

 α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά 1 κέρξη 4.             (4 Υ 0.5κ = 2κ) 

 

1. Λεπθνθύηηαξα ή Λεπθά αηκνζθαίξηα 

2. Αηκνπεηάιηα 

3. Δξπζξνθύηηαξα ή Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

4. Πιάζκα 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ;        (1 Υ 0.5κ = 0.5κ)   

Η κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο (θύηηαξα) θαη ε (κεξηθή ) κεηαθνξά ηνπ 

δηνμεηδίνπ άλζξαθα από ηνπο ηζηνύο (θύηηαξα). 
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Δξώηεζε 3 

Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ δηαδηθαζία 

ηεο θαηάπνζεο ηεο ηξνθήο.            (5 Υ 0.5κ = 2.5κ) 

Καηά ην πξώην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη από ηε ζηνκαηηθή 

θνηιόηεηα ζην θάξπγγα. Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ηεο θαηάπνζεο ν βισκόο κεηαθέξεηαη 

από ην θάξπγγα ζηνλ νηζνθάγν. Καηά ην ηξίην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο 

κεηαθέξεηαη από ηνλ νηζνθάγν ζην ζηνκάρη κε ηε βνήζεηα ηνπ κπτθνύ ρηηώλα. 

 

Δξώηεζε 4 

 
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 7 
ζην πην θάησ ζρήκα.       (7 Υ 0.25κ = 1.75κ) 

1. Οηζνθάγνο 

2. ηνκάρη 

3. Παρύ έληεξν 

4. Λεπηό έληεξν 

5. Πάγθξεαο 

6. Γσδεθαδάθηπιν 

7. πθώηη 

 

 

β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο δπζθνηιηόηεηαο. 

 (3 Υ 0.25κ = 0.75κ) 

 Πξόζιεςε κεγάιεο πνζόηεηαο θπηηθώλ ηλώλ 
 

 Πξόζιεςε κεγάιεο πνζόηεηαο λεξνύ 
 

 σκαηηθή άζθεζε  
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 5  ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο. 

          (5 Υ 0.25κ =1.25κ) 

 

        1. Γεμηόο θόιπνο 

   2. Αξηζηεξόο θόιπνο 

   3. (Κνιπνθνηιηαθέο) βαιβίδεο 

4. Γεμηά θνηιία 

   5. Αξηζηεξή θνηιία 

 

 

 

 

β) Ση είλαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο;          (2 Υ 0.5κ =1κ) 

Σα ηξηρνεηδή αγγεία είλαη πνιύ ιεπηά αγγεία (πνπ απνηεινύληαη από κνλόζηηβν επηζήιην) 

θαη  ν ξόινο ηνπο είλαη ε αληαιιαγή νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ (ρξήζηκσλ) νπζηώλ πξνο 

ηνπο ηζηνύο (θύηηαξα) θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από 

απηά. 

γ) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο;                                (1 Υ 1κ = 1κ) 

Ο ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο είλαη λα κεηαθέξεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν 

ζηελ θαξδία (κπνθάξδην) θαη ε απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ νπζηώλ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα από ηελ θαξδία. 

 

1 2 

3 

4 5 
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δ) Να πεξηγξάςεηε δηαγξακκαηηθά ηελ πλεπκνληθή θπθινθνξία.  (5 Υ 0.25κ = 1.25κ) 

Γεμηόο θόιπνο                Γεμηά   Κνηιία            Πλεπκνληθή αξηεξία             Σξηρνεηδή 

αγγεία (πλεύκνλεο)               Πλεπκνληθέο θιέβεο              Αξηζηεξή θνηιία. 

ε) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.            (6 Υ0.25κ = 1.5κ)                             

 

 ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1ε 

 

Γελ έρνπλ βαιβίδεο 

 

 

Έρνπλ βαιβίδεο 

2ε 

 

Απαγσγά αγγεία 

 

Πξνζαγσγά αγγεία 

3ε 

 

Έρνπλ πίεζε  

 

Γελ έρνπλ πίεζε 

 

Δξώηεζε 6 

 

α) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο αθόινπζεο ιέμεηο πνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο 
ηξόπνπο νξγάλσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν: 
νξγαλίδην, ηζηόο, θύηηαξν, καθξνκόξην, νξγαληθό ζύζηεκα, κηθξνκόξην,  
αλζξώπηλνο νξγαληζκόο, όξγαλν.           (8 Υ 0.25κ = 2κ) 

Άηνκν          κηθξνκόξην          καθξνκόξην        θύηηαξν         ηζηόο         όξγαλν                                                   

νξγαληθό ζύζηεκα         αλζξώπηλνο νξγαληζκόο. 
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β)  Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη δνκέο ή νξγαλίδηα ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ. Να 
νλνκάζεηε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5.      (5 X 0.25κ = 1.25κ) 

 

1. Χπκνηόπην 

2. Χισξνπιάζηεο 

3. Μηηνρόλδξην 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

5. Ππξήλαο 

 

 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ:               (2 Υ 0.5κ = 1κ) 
 

i) ξηβνζσκάησλ           
 
 Η πξσηεΐλνζύλζεζε. 
 
 ii) κηηνρνλδξίσλ 
 
 Η παξαγσγή ελέξγεηαο ή θαύζε νξγαληθώλ νπζηώλ 
 
δ) Να ζπγθξίλεηε ηα πξώηηζηα (κνλνθύηηαξνη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί) κε ηνπο ηνύο θαη 
λα γξάςεηε κία (1) νκνηόηεηα.           (1 Υ 0.5κ = 0.5κ) 
 
Έρνπλ θαη ηα δύν γελεηηθό πιηθό. (ή αλήθνπλ θαη ηα δύν ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο)  
 
ε) ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζαο δίλνληαη θάπνηα καθξνκόξηα. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 
αληίζηνηρα κηθξνκόξηα.         (5 Υ 0.25κ = 1.25κ) 
 

Μαθξνκόξηα Μηθξνκόξηα 

Ληπίδηα 1. γιπθεξόιε 
2. ιηπαξά νμέα 

Πξωηεΐλεο ακηλνμέα 

Άκπιν Απιά ζάθραξα ή 
γιπθόδε 
 

Ννπθιεϊληθά νμέα λνπθιενηίδηα 
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Δξώηεζε 7 

α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην κλεκνληθό θαλόλα ζπκβαηόηεηαο ησλ νκάδσλ αίκαηνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΒΟ.  

Να ηνπνζεηήζεηε ηελ θάζε νκάδα αίκαηνο ζηνλ θαηάιιειν θύθιν.         (4 Υ 0.5κ = 2κ) 

      

 

 

 

 

β) ε πεξηπηώζεηο ζνβαξώλ δπζηπρεκάησλ, πνπ νη αζζελείο εκθαλίδνπλ αθαηάζρεηε 
αηκνξξαγία, ηα αζζελνθόξα κεηαθέξνπλ θηάιεο αίκαηνο νκάδαο 0 θαη ξέδνπο αξλεηηθό  
( 0- ). Να εμεγήζεηε γηαηί.             (1 Υ 1.5κ = 1.5κ) 

Γηαηί ηα άηνκα Ο-  είλαη παλδόηεο αθνύ δελ έρνπλ πάλσ ζηε κεκβξάλε ησλ 
εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο θαζόινπ αληηγόλα (νύηε αληηγόλν Α, νύηε αληηγόλν Β, νύηε 
αληηγόλν ξέδνπο) θαη έηζη κπνξεί ην αίκα λα δνζεί ζε όιεο ηηο νκάδεο. 

γ) πλέβεθε έλα ηξνκεξό αεξνπνξηθό δπζηύρεκα ζην αεξνδξόκην ηεο Ληβύεο. Οη κόλεο 
θηάιεο αίκαηνο πνπ απέκεηλαλ ήηαλ ΑΒ ξέδνπο ζεηηθό (ΑΒ+). Να εμεγήζεηε ηη 
νκάδα/νκάδεο αίκαηνο κπνξνύλ λα έρνπλ νη αηκνδέθηεο (δειαδή ηα άηνκα πνπ 
κπνξνύλ λα πάξνπλ απηό ην αίκα)  θαη γηαηί.                   (1 Υ 1.5κ = 1.5κ)   

Σν αίκα κπνξεί λα δνζεί κόλν ζε άηνκα ΑΒ+ αθνύ πάλσ ζηε κεβξάλε ησλ 
εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο έρνπλ αληηγόλα Α θαη Β θαη ξέδνπο.  

 

δ) Ση είλαη ηα αληηζώκαηα θαη από πνηα θύηηαξα παξάγνληαη;          (2 Υ 0.5κ = 1κ) 

Σα αληηζώκαηα είλαη πξσηεΐλεο πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν λα  εμνπδεηεξώζνπλ ηα αληηγόλα 
πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό. παξάγνληαη από ηα ιεκθνθύηηαξα.  

 

 
 
 
 

Ο 

Α Β 

ΑΒ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ.  
α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνκαρηνύ.            (3 Υ 0.5κ = 1.5κ) 

 Απνζήθεπζε ηξνθήο ή 

 Παξαγσγή γαζηξηθνύ πγξνύ ή 

 Παξαγσγή γαζηξίλεο ή  

 Μεξηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ ή  

 Πξνώζεζε ηνπ ρπινύ πξνο ην δσδεθαδάθηπιν (ιεπηό έληεξν) ή 

 Καηαζηξνθή ησλ κηθξνβίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη (από ην 
πδξνρισξηθό νμύ) 

 

β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) θαιέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξνύκε λα πηνζεηήζνπκε ζηε 
θαζεκεξηλή καο δσή γηα λα απνθύγνπκε ηε γαζηξίηηδα.       (3 Υ 0.5κ = 1.5κ) 

 Να απνθεύγνπκε ην άγρνο ή 

 Να απνθεύγνπκε ηνπο θαθέδεο ή 

 Να απνθεύγνπκε ην αιθνόι ή 

 Να κελ θαπλίδνπκε 

  

γ) Με πνην ηξόπν εμνπδεηεξώλνληαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ εηζέξρνληαη: (2 Υ 0,5κ= 1κ) 

 i) ζην ζηνκάρη 

 Με ην πδξνρισξηθό νμύ 

 ii) ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα 

 Με ηε ιπζνδύκε 
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δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο αδέλεο 
ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                 (10 Υ 0.25κ = 2.5κ) 

 

 
 
Α/Α 
 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΓΔΝΑ 

 
ΔΝΓΟΚΡΙΝΗ/  
ΔΞΩΚΡΙΝΗ 

ΑΓΔΝΑ 

 
ΔΚΚΡΙΜΑ 
ΑΓΔΝΑ 

 
ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΛΗΓΔΙ 
ΣΟ ΔΚΚΡΙΜΑ 

 
ΓΡΑΗ 

ΔΚΚΡΙΜΑΣΟ 

 
 
1.  
 

 
 

Πάγθξεαο 

 
 

Δμωθξηλέο 
κέξνο 

 
 
Παγθξεαηηθό  
πγξό 

 
 
Γσδεθαδάθηπιν 
ή ιεπηό έληεξν 

 
Γηάζπαζε 
πξσηετλώλ ή  ιηπώλ 
ή  πδαηαλζξάθσλ ή 
εμνπδεηέξσζε ηνπ 
όμηλνπ ρπινύ κε ηε 
δξάζε ηνπ όμηλνπ  
αλζξαθηθνύ λαηξίνπ. 
 
 

 
2.  
 

 

 
Πάγθξεαο 

 
Δλδνθξηλέο 

κέξνο 

 
Ιλζνπιίλε (ή 
γιπθαγόλε)  

 
ην αίκα 

 
Ρύζκηζε ηεο 
γιπθόδεο 

 
3. 

 
 

 
πθώηη 

 
Δμσθξηλέο 

κέξνο 

 
Υνιή 

 
 

 
Γσδεθαδάθηπιν 
ή ιεπηό έληεξν 

 
Γαιαθηνκαηνπνίεζε 
ησλ ιηπώλ. 

 

ε) Σνλ Οθηώκβξην εθηειέζαηε ζην εξγαζηήξην ην αθόινπζν πείξακα γηα ηελ αλίρλεπζε 
ησλ πξσηετλώλ. Πήξαηε επηά δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο θαη βάιαηε από δύν (2) ml 
δηαιπκάησλ ηξνθώλ όπσο θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

ηε ζπλέρεηα πξνζζέζαηε κε έλα ζηαγνλόκεηξν 4-5 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ζεητθνύ 
ραιθνύ ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη 10-15 ζηαγόλεο δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ 
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λαηξίνπ (κε άιιν ζηαγνλόκεηξν) θαη αλαδεύζαηε. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα, νλνκάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ θξαηήζαηε ζηαζεξνύο, ηνλ παξάγνληα πνπ 
αιιάμαηε θαη ηνλ παξάγνληα πνπ κεηξήζαηε.                   (5 Υ 0.5κ = 2.5κ) 

 

 
 
Α/Α 

 
Παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο 

 

 Παξάγνληεο πνπ 
θξαηήζαηε  
ζηαζεξνύο 

 

Παξάγνληεο πνπ 
αιιάμαηε 

Παξάγνληαο πνπ κεηξήζαηε 

1. Πνζόηεηα δηαιπκάησλ 
ηξνθώλ 
 

  

2. Πνζόηεηα ζετθνύ 
ραιθνύ 
 

Σν είδνο ησλ 
δηαιπκάησλ ηεο 
ηξνθήο 

Υξσκαηηθή αιιαγή 

3. Πνζόηεηα δηαιύκαηνο 
πδξνμεηδίνπ ηνπ 
λαηξίνπ 
 

  

 

ζη) Γηαηί ρξεζηκνπνηήζαηε αξλεηηθό κάξηπξα;     (1 Υ 1κ = 1κ) 

Ο αξλεηηθόο κάξηπξαο καο δείρλεη ην αξλεηηθό απνηέιεζκα θαη έηζη κπνξνύκε λα 
ειέγμνπκε αλ είλαη αμηόπηζην ην πείξακα καο. (ηελ πεξίπησζε καο ην αξλεηηθό 
απνηέιεζκα ήηαλ ην γαιάδην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο.) 

δ) Πνηεο ηξνθέο από ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο θαη 
αλακέλεηε λα ζαο δώζνπλ ζεηηθό απνηέιεζκα;             (2 Υ 0.5κ = 1κ) 

Αζπξάδη απγνύ θαη γάια 

ε) Πνην έλδπκν πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ:          
                                (2 Υ 0.5κ = 1κ) 

 i) ζην ζηνκάρη 

 Πεςίλε 

ii) ζην δσδεθαδάθηπιν 

 Θξπςίλε 
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ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ        Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
       

 

                  ΑΝΓΡΔΑ ΜΑΣΑΓΚΟ 

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΗ 

 

ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ - ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

 



ειίδα 1 από 10 
 

         

  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015 / 2016  

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2016  

 

ΒΑΘ.: ............................... / 40  

ΟΛΟΓΡ.: .................................  

 

ΤΠΟΓΡ.: .................................  

ΣΑΞΖ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06 / 06 / 2016  

ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ 

( ΦΤΗΚΖ – ΥΖΜΔΗΑ / ΒΗΟΛΟΓΗΑ )  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ:  

2 h   (120΄ ιεπηά)  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:  

 

…................................................................................................. 

 

ΣΜΖΜΑ: ............   ΑΡ.: .........  

 
 

ΠΡΟΟΥΖ 
 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο 

θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν πνπ δε ζβήλεηαη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex) θαη δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο. 

 

 

 

 Κ Α Λ Ζ   Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α  ! 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 2 από 10 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1ε  

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο θάζε θνξά ζε 
θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α  ). 
 

(α)  Η ηξνθή ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νξγαληζκνύο: 

 

Α.  γηα ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο  

Β.  γηα ηε δόκεζε λέσλ θπηηάξσλ  

Γ.   γηα λα επηδηνξζσζνύλ νη θζνξέο  

Γ.  γηα όια ηα παξαπάλσ. 

 

(β) ηηο νξγαληθέο νπζίεο αλήθεη/νπλ: 

 

Α.  ην λεξό  

Β.  ηα άιαηα  

Γ.  νη πδαηάλζξαθεο    

Γ.  ν άλζξαθαο 

 

(γ) Οη νξγαληθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο απνζήθεο ελέξγεηαο θαη σο ζεξκνκνλσηηθό 

πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ είλαη: 

 

Α.  νη πδαηάλζξαθεο  

Β.  ηα ιίπε  

Γ.  ηα λνπθιετληθά νμέα    

Γ.  νη πξσηεΐλεο  

 

(δ) Οη νξγαληθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε κηθξέο πνζόηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνύ είλαη: 

Α.  νη βηηακίλεο  

Β.  ηα ιίπε  

Γ.  ηα λνπθιετληθά νμέα    

Γ.  νη πδαηάλζξαθεο 

 

(ε) Οη νξγαληθέο νπζίεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ είλαη: 

Α.  νη πδαηάλζξαθεο  

Β.  ηα ιίπε  

Γ.  νη πξσηεΐλεο  

     Γ.  ηα λνπθιετληθά νμέα         

5 X 0,5 κ. = 2,5 κ. 
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Δξώηεζε 2ε  

Να αληηζηνηρίζεηε ηε δξαζηηθή νπζία ηεο ζηήιεο Α κε ην ξόιν ηεο 

ζηε ζηήιε Β. 

 

ηήιε Α: 

Γξαζηηθή νπζία 
Αληηζηνίρηζε ηήιε Β: Γξάζε (ξόινο) δξαζηηθήο νπζίαο 

1. Πηπαιίλε 

 

2. Πεςίλε 

 

3.  Τδξνρισξηθό 

νμύ γαζηξηθνύ 

πγξνύ 

 

4.  Λπζνδύκε 

 

5.  Υνιή 

1 - .……. 

 

2 - …….. 

 

3 - …….. 

        

4 - …….. 

 

5 - …….. 

Α. Καηαπνιεκά ηα παζνγόλα κηθξόβηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην ζηόκα. 

Β. Πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ. 

Γ. Πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ. 

Γ. Πξνθαιεί θαηαζηξνθή κηθξνβίσλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή. 

Δ. Πξνθαιεί πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε 

απιά ζάθραξα. 

η. Πξνθαιεί γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπαξώλ 

νπζηώλ. 
 

 

 

Δξώηεζε 3ε  

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                          
   
(α) Σν πγξό κέξνο ηνπ αίκαηόο καο νλνκάδεηαη ………………….………… . 

(β) Σν κεγαιύηεξν αγγείν ζηνλ νξγαληζκό καο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαξδηά, νλνκάδεηαη 

…………..………………. . 

(γ) Η ρξσζηηθή νπζία ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ νλνκάδεηαη ……………………... . 

(δ) Όηαλ ε πίεζε ελόο αηόκνπ είλαη πην ρακειή από ηε θπζηνινγηθή ηηκή, ηόηε ην άηνκν έρεη 

…………………..……….. . 

(ε) Η κεησκέλε παξνρή αίκαηνο ζηνπο ηζηνύο νλνκάδεηαη …………………………. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 X 0,5 κ. = 2,5 κ. 
 
       

5 X 0,5 κ. = 2,5 κ. 
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Δξώηεζε 4ε  

Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.    

  

ηήιε Α ηήιε Β Απαληήζεηο 

 
1. Μόιπλζε 

 
 

2. Λνίκσμε 
 

 
3. Λνηκώδε 

λνζήκαηα 
 
 

4. HIV 
 

 
5. Αλνζία 

 

Α. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο 
παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό. 
 
Β. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από δειεηεξίαζε κε 
αλόξγαλεο ηνμηθέο νπζίεο. 
 
Γ. Ο ηόο πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηεο Ηπαηίηηδαο-Β. 
 
Γ. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ 
άιιν νξγαληζκό. 
 
Δ. Ο ηόο πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS. 
 
η. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από παζνγόλνπο 
κηθξννξγαληζκνύο. 
 
Ε. Παξαγσγή αληηζσκάησλ κεηά από ηελ πξώηε θπζηθή 
πξνζβνιή από κηθξόβηα. 

 
1  - ……… 
 
 
2  - ……… 
 
 
3  - ……… 
 
 
4  - ……… 
 
 
5  - ……… 
 
 

 
 
ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο.  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5ε 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα πνπ αθνξά ηα 

πεηξάκαηα αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ.  

 
 

5 X 0,5 κ. = 2,5 κ. 
 
       

8 X 0,25 κ. = 2 κ. 
 
       

Θξεπηηθή νπζία 

πνπ αληρλεύζακε 

 

Αληηδξαζηήξην 

Υξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

ηελ επαθή κε ηελ 

ηξνθή 

Υξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ κεηά 

ηελ επαθή κε ηνλ 

ζεηηθό κάξηπξα 

(i) 

 

Θετηθόο Υαιθόο  

(CuSO4 ) 

+ Τδξνμείδην ηνπ 

Ναηξίνπ (ΝaΟΖ ) 

  

(ii)  Μσβ  

(iii)   Άρξσκν Λεπθό ίδεκα 

(i)  1 X 0,5 κ. = 0,5 κ. 
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 (β) ηα παηδηά ιέκε ζπλήζσο λα απνθεύγνπλ λα ηξώλε πνιιά 

δαραξσηά γιπθά θαη λα πιέλνπλ ηαθηηθά ηα δόληηα ηνπο κε ηελ 

θαηάιιειε νδνληόθξεκα γηα λα κελ πξνθιεζεί ηεξεδόλα θαη λα εμνπδεηεξώλεηαη ε νδνληηθή 

κηθξνβηαθή πιάθα. Να εμεγήζεηε : 

 

(i) ηη είλαη ε νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα θαη  

(ii) πώο απηή ζρεηίδεηαη κε ηε δάραξε θαη πξνθαιεί ηελ ηεξεδόλα ησλ δνληηώλ; 

 

(i) ……………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ii) ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………....………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

(γ) Να γξάςεηε ην όλνκα  ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηε 

ζηήιε Α ζην αληίζηνηρν θνπηί θαη λα αλαθέξεηε κία ιεηηνπξγία ηνπ 

θάζε νξγάλνπ ζηε ζηήιε Β ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πέςεο. 

 

 

ηήιε Α : Όξγαλν ηήιε Β : Λεηηνπξγία  

 

 

1 

  …………………… 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

……………..…….……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 1 X 1,5 κ. = 1,5 κ. 
 
       

2 X 0,5 κ. = 1 κ. 
 
       

2 X 0,5 κ. = 1 κ.  
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Δξώηεζε 6ε  

(α) Ο θαζεγεηήο ηεο βηνινγίαο, έδσζε ζηνλ Παλαγηώηε ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

έλα δσηθό θαη έλα θπηηθό θύηηαξν θαη ηνπ δήηεζε λα απαληήζεη ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηα θύηηαξα. 

 

   

  

  

 

 

 

 

(i) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ησλ εηθόλσλ 1 θαη 2. 

Δηθόλα 1 →........................................................ ,   

Δηθόλα 2 → ....................................................... 

 

(ii) Να νλνκάζεηε έλα  (1) νξγαλίδην πνπ ζπλαληάηαη κόλν ζην 

έλα από ηα δύν είδε θπηηάξσλ θαζώο θαη ην ξόιν πνπ έρεη 

ζ΄ απηό.        

Οξγαλίδην: ……………………………………..         

Ρόινο : ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

(iii) Να αλαθέξεηε ην όλνκα ησλ κεξώλ Γ θαη Κ.                                                                           

Γ → .............................................................. , 

Κ → .............................................................. 

 

 

(β) Παξαθάησ θαίλεηαη κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 

Υξεζηκνπνηώληαο πιεξνθνξίεο κόλν απ’ απηήλ ηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα λα νλνκάζεηε έλαλ: 

 

      (i) Θεξεπηή : ………….…………… 

 

      (ii) Θήξακα : ……………….……… 

 

 

 

2 X 0,5 κ. = 1 κ. 
 
       

1 X 0,5 κ. = 0,5 κ. 
 
       

1 X 0,5 κ. = 0,5 κ.  

2 X 0,25 κ. = 0,5 κ. 
 
       

2 X 0,25 κ. = 0,5 κ. 
 
       

Εικόνα 1 Εικόνα 2 

Α 
Β Δ 

Γ 

Ε 

Ζ 

Η 

Θ 

Ι 

Κ 

Λ 

Θ 
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(γ) Η παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα πιεζπζκώλ.  

 

(i) Να ηνπνζεηήζεηε θαη λα γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ ηξηώλ νξγαληζκώλ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 

(ρνξηάξη, ιαγόο, αιεπνύ), ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηεο νηθνινγηθήο ππξακίδαο πιεζπζκώλ.  

 

……………………... 

…………….............. 

…………………….... 

 

(ii) Να γξάςεηε ζην δηπιαλό θνπηάθη από πόζα 

(αξηζκό), ηξνθηθά επίπεδα απνηειείηαη απηή ε 

νηθνινγηθή ππξακίδα. 

 

(δ) Πνηεο άιιεο δύν νηθνινγηθέο ππξακίδεο γλσξίδεηε εθηόο από ηελ νηθνινγηθή ππξακίδα 

πιεζπζκώλ; 

 

Οηθνινγηθή ππξακίδα ……………………………………. 

Οηθνινγηθή ππξακίδα ……………………………………. 

 

(ε) Να αλαθέξεηε έλαλ (1) ηξόπν κε ηνλ νπνίν «ράλεηαη» ελέξγεηα 

πεξλώληαο από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν. 

 

……………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

(ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε.  

Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή νλνκάδεηαη 

……………..……………...… , ελώ ην ζύλνιν δηαθνξεηηθώλ ηέηνησλ, πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή νλνκάδεηαη ………………………………...….. .  

 

Δξώηεζε 7ε  

(α) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ πεξηθεξεηαθώλ 

αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                          

 

  

3 X 0,25 κ. = 0,75 κ. 
 
       

1 X 0,25 κ. = 0,25 κ. 
 
       

2 X 0,25 κ. = 0,5 κ. 
 
       

1 X 0,5 κ. = 0,5 κ. 
 
       

2 X 0,5 κ. = 1 κ. 
 
       

2 X 1 κ. = 2 κ. 
 
       

Α/Α Αξηεξίεο Φιέβεο 

1. 
 
 
 

 

2. 
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(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο βαζηθέο θπθινθνξίεο (πνξείεο)  ηνπ 
αίκαηνο κε ην ζθνπό πνπ επηηεινύλ.   
 

 
                                                                                           

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.              
 
Οη πεξηζζόηεξνη νξγαληζκνί, πξνζιακβάλνπλ ην αέξην ……………………………… από ην 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν καδί κε ηηο ………………………………………………… ησλ ηξνθώλ, κεηά ηελ 

πέςε θαη ηελ απνξξόθεζε, θηάλνπλ ζηα θύηηαξα κε ην αίκα. Απηέο θαίγνληαη (νμεηδώλνληαη) ζηα 

……………………………….……….. ησλ θπηηάξσλ, παξάγνληαο ……………………………….. θαη 

………………………, ελώ απειεπζεξώλεηαη  …………………………... .  

 

ΜΔΡΟ Γ΄:   Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ. 

Δξώηεζε 8ε 

(α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 

1 , 2 θαη 3 .  

 

 

 1 …………………………………………… 

 2 ……………….…………………………...  

 3 ……………………………………………  

 

(β) Να αλαθέξεηε κία (1) ιεηηνπξγία, ηελ νπνία εθηειεί θαζέλα από 

ηα θύηηαξα 1, 2 θαη 3.  

Κύηηαξν 1 ………………………………………………………………………………………….………… 

Κύηηαξν 2 ……………………………………………………………………………………………………. 

Κύηηαξν 3 ………………………………………………………………………………………….………… 

2 X 0,5 κ. = 1 κ. 
 
       

Κπθινθνξίεο 
αίκαηνο 

Αληηζηνίρηζε θνπόο 

1. Πλεπκνληθή 
θπθινθνξία 

 

 

2. πζηεκαηηθή 
θπθινθνξία 

 

1 - …... 

 

 

2 - …... 

 

Α.  Αληαιιαγή αεξίσλ νύησο ώζηε ην αίκα λα δώζεη ην 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν. 

Β.  Η ηξνθνδόηεζε κόλν ηνπ θαξδηαθνύ κπ (κπνθάξδην - 
ηνίρσκα θαξδίαο) κε αίκα. 

Γ.  Μεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε όια ηα 
θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ άρξεζησλ νπζηώλ. 

6 X 0,5 κ. = 3 κ. 
 
       

3 X 0,5 κ. = 1,5 κ. 
 
       

3 X 0,5 κ. = 1,5 κ. 
 
       

1 

2 

3 
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(γ) Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ 

ηνκή ηεο αξηεξίαο Α θαη ηεο αξηεξίαο Β. 

 

(i) ε πνηα αξηεξία (Α ή Β), ην αίκα ΓΔΝ θπθινθνξεί εύθνια θαη γηαηί; 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

(ii) Πώο νλνκάδεηαη απηή ε πάζεζε;      

     ……………………………………………………..              

 

(δ) Έλαο άλζξσπνο είρε αηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Έρεη νκάδα 

αίκαηνο Βήηα ξέδνπο αξλεηηθό (Β
-
 ). Να νλνκάζεηε δύν (2) νκάδεο αίκαηνο κε ην θαηάιιειν ξέδνπο 

από ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν γηαηξόο γηα λα ηνπ κεηαγγίζεη αίκα.                                   

 

 

 

 

 

(ε) Σν αθόινπζν ζρήκα δείρλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ.   

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 6 . 

                         

1. ………………………………………..      

2. ………………………………………..       

3. ………………………………………..       

4. ………………………………………..       

5. ………………………………………..       

6. ……………………………………….. 

 
 
 

(ζη) Να  αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε, (κε πνην ηξόπν), ηξεηο (3) 

δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πξνηηκόηεξν λα 

αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα. 

 

 

(i) ……………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………….……………………………………………………………………………………………. 

(ii) ………………...……………………………………………………………………………………………. 

(iii) …………………………………..…………………………………………………………………………. 

2 X 0,5 κ. = 1 κ. 
 
       

4 X 0,25 κ. = 1 κ. 
 
       

6 X 0,5 κ. = 3 κ. 
 
       

1 X 1,25 κ. = 1,25 κ. 
 
       

2 X 0,75 κ. = 1,5 κ.  

3 

5 

4 

2 

1 

6 
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(δ)  

 

(i)  Μέζα από πνηεο δνκέο ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη ε 

κεγάιε επηθάλεηά ηνπο (100 m2); 

            …..………………………………  

(ii) ε ηη εμππεξεηεί απηή ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;  
    
………………………………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………………....................................... 

 

(ε) Να αλαθέξεηε κία (1) αιιαγή πνπ παξαηεξνύκε ζην 

βιελλνγόλν ησλ βξόγρσλ ελόο θαπληζηή ν νπνίνο θαπλίδεη γηα 

πάξα πνιιά ρξόληα.   

  

…………………………..……………………………………………………………..……..…………………

……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 
 

ΣΔΛΟ  ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ  ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

               Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

  

         Νενθιένπο Λεσλίδαο 

               

 

1 X 0,25 κ. = 0,25 κ. 
 
       

1 X 0,5 κ. = 0,5 κ.  

1 X 0,5 κ. = 0,5 κ. 
 
       



1 
 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ 

ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 
 
 
 
      ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: …………………………/40 

ΟΛΟΓΡ.: ……………………………………………… 

ΤΠΟΓΡ.: ……………………………………………… 

 

 
ΣΑΞΗ:                               Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ:    ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ:  
           2 ΩΡΕ (120΄ λεπτά) 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………………………………… 

 
ΣΜΗΜΑ: …………….  ΑΡ.: ……… 

 

ΠΡΟΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο.  

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 9 ςελίδεσ. 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτήςεισ. 

                 Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη  (2.5) μονάδεσ.  

   Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 

 

Ερώτηςη 1 

Κακθμερινά, ο άνκρωποσ πρζπει να καταναλϊνει ζναν ςυνδυαςμό τροφϊν, για να μπορεί να προμθκευτεί τισ 
απαραίτθτεσ γι αυτόν κρεπτικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ καλφπτουν διαφορετικζσ ανάγκεσ ςτον οργανιςμό του. Να 
αντιςτοιχίςετε τισ διάφορεσ κρεπτικζσ ουςίεσ, 1-5 που φαίνονται ςτθ τιλθ Α του παρακάτω πίνακα, με τισ 
αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ τουσ ςτον οργανιςμό, Α-Ε, που φαίνονται ςτθ τιλθ Β.  

     Αντιςτοίχιςη     

1. ……………. 

2. …………….. 

3.  ……………. 

4.  ……..…..... 

5.  ……………. 

                                                                                                                                                                              (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: …  

 

Ερώτηςη 2 

α) Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία που απεικονίηονται ςτθν πιο κάτω εικόνα, με τισ ενδείξεισ 1 και 2. τθ 
ςυνζχεια, να αναφζρετε τρεισ διαφορζσ τουσ, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα που ακολουκεί.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               (8 Χ 0.25 μ = 2 μ) μ: … 

 

τήλη Α: Θρεπτικζσ   
ουςίεσ των τροφών 

1. Πρωτεΐνεσ 

2. 
 

Βιταμίνεσ 

3. 
 

Λίπθ 

 
4. 

 
Τδατάνκρακεσ  
 

5. 
 

Άλατα 

τήλη Β: Ο ρόλοσ τουσ (λειτουργία) ςτον οργανιςμό 
 

Δομικά υλικά βιολογικϊν δομϊν (δόντια, οςτά)  Α. 

υμπλθρωματικζσ ουςίεσ απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία 
του οργανιςμοφ 

Β. 

Καλφπτουν κυρίωσ δομικζσ και λειτουργικζσ ανάγκεσ του 
οργανιςμοφ. 

Γ. 

Εξυπθρετοφν τόςο ενεργειακζσ όςο και δομικζσ ανάγκεσ 
του οργανιςμοφ, ενϊ αποτελοφν κερμομονωτικό υλικό 
για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ. 

Δ. 

Αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ πθγι ενζργειασ για το 
κφτταρο (καφςιμα πρϊτθσ επιλογισ). 

Ε. 

Αγγείο 1: _______________________________ Αγγείο 2: ____________________________ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

1. 

2. 

1. 
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β) Ποιαν ιδιαιτερότθτα παρουςιάηουν τα τριχοειδι αγγεία όςον αφορά το τοίχωμα τουσ και τι εξυπθρετεί; 

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ) μ: …  

Ερώτηςη 3 

Οι οικολογικζσ πυραμίδεσ αναπαριςτοφν τισ ποςοτικζσ ςχζςεισ που υπάρχουν μεταξφ των τροφικϊν επιπζδων ενόσ 
οικοςυςτιματοσ. Να παρατθριςετε τθν οικολογικι πυραμίδα που ςασ δίνεται πιο κάτω και να απαντιςετε ςτισ 
ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

α) Πϊσ ονομάηεται θ οικολογικι πυραμίδα ςτθ διπλανι εικόνα; 

_______________________________________________________ 

β) Ποιο κριτιριο χρθςιμοποίθςεσ για να ονομάςεισ τθν οικολογικι 
πυραμίδα; 

______________________________________________________ 

γ) ε ποιο τροφικό επίπεδο κα τοποκετοφςατε ζναν οργανιςμό που 
είναι καταναλωτισ 2ασ τάξθσ; 

 ______________________________________________________ 

δ) Ποια είναι θ πρωταρχικι πθγι ενζργειασ για τουσ οργανιςμοφσ 
του 1ου τροφικοφ επιπζδου και κατ ‘ επζκταςθ όλου του 
οικοςυςτιματοσ ; 

_______________________________________________________________________________________________ 

ε) Πϊσ ονομάηεται το ςφνολο των κουνελιϊν που ηουν ςτο πιο πάνω οικοςφςτθμα; Να υπογραμμίςετε τθ ςωςτι  
ζννοια . 

                                               Πλθκυςμόσ                                   Βιοκοινότθτα                           Άτομα  

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: … 

Ερώτηςη 4 

ε ζνα βιοχθμικό εργαςτιριο γίνεται μικροςκοπικι παρατιρθςθ των ςυςτατικϊν του αίματοσ. Η εικόνα που 
φαίνεται ςτο οπτικό πεδίο του μικροςκοπίου είναι θ πιο κάτω. Να ονομάςετε τα ςυςτατικά του αίματοσ με τουσ 
αρικμοφσ 1-4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           β) Ποια από τα πιο πάνω ςυςτατικά του  
                                                                                                                           αίματοσ είναι υπεφκυνα για τθν πιξθ του   
                                                                                                                           αίματοσ;  
                                                                                                                          ___________________________________  

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: … 

υςτατικά του αίματοσ 

1.  ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

1ο  

2ο  

3ο  

4ο  

1. 
2. 

3. 

4. 
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ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ.  

   Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

   Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ 

Ερώτηςη 5 

Η Ιςμινθ και ο Ιωνάσ μελετοφν τθν αναπνοι ςε επίπεδο κυττάρου, για να μπορζςουν να ετοιμάςουν μια εργαςία 
ςτο μάκθμα τθσ Βιολογίασ. Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα για να τουσ βοθκιςετε.  

α) Ποιο οργανίδιο του κυττάρου φαίνεται ςτθν πιο κάτω εικόνα; Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ 1-3, ςυμπλθρϊνοντασ 
τον ςχετικό πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: … 

 

β) Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα που περιγράφει τθ χθμικι αντίδραςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
αερόβιασ αναπνοισ ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ.  

 

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ) μ: … 

γ) Ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ αερόβιασ κυτταρικισ αναπνοισ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 1 μ = 1 μ) μ: … 

δ) Πότε παρατθρείται αναερόβια αναπνοι ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; Να εξθγιςετε γιατί. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________(2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: … 

ε) Να αναφζρετε μια ομοιότθτα και μια διαφορά ανάμεςα ςτθν αερόβια και τθν αναερόβια αναπνοι. 

Ομοιότθτα: _____________________________________________________________________________________ 

Διαφορά: _______________________________________________________________________________________ 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: … 

 

Α/Α Δομι οργανιδίου 

1.  

2.  

3.  

1. 

2. 

3. 

Οργανίδιο του κυττάρου: ________________________ 

Οξυγόνο 
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Ερώτηςη 6 

Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν ςτθ δομι, και τθ λειτουργία του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ.  
(α) το παρακάτω ςχιμα να ονομάςετε τα όργανα ι τουσ αδζνεσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ που αφοροφν τισ 

ενδείξεισ 1, 2, 3, 5 και 7, ςυμπλθρϊνοντασ τον ςχετικό πίνακα  

 

  

Α/Α Όργανα πεπτικοφ ςυςτιματοσ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

5. ____________________________ 

7. ____________________________ 

 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: … 

 

β) ε ποιο όργανο ι αδζνα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ αναφζρεται θ κάκε πρόταςθ που ακολουκεί. 

1. Εδϊ γίνεται απορρόφθςθ νεροφ, αλάτων και βιταμινϊν: ___________________________________ 

2. Τπεφκυνο για τθν απομάκρυνςθ τοξικϊν ουςιϊν (π.χ. φάρμακα, αλκοόλ, αμμωνία) από τον οργανιςμό: 

__________________________________ 

3. υςπάται προωκϊντασ ζτςι τον χυλό ςτο δωδεκαδάκτυλο: ______________________________ 

4. Σο ζκκριμα που παράγουν περιζχει και τθ λυςοηφμθ που ςκοτϊνει τα μικρόβια που πικανό να υπάρχουν 

ςτθν τροφι: __________________________ 

            (4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: … 

γ) Να αναφζρετε τθ δράςθ των πιο κάτω εκκριμάτων που δρουν ςτο λεπτό ζντερο και αφορά ςτθ λειτουργία τθσ 

πζψθσ. 

1. Παγκρεατικό υγρό: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Εντερικό υγρό: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Χολι: __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

            (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ) μ: … 
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Ερώτηςη 7 

τα πειράματα για τθν ανίχνευςθ κρεπτικϊν ουςιϊν χρθςιμοποιοφνται ειδικά χθμικά αντιδραςτιρια τα οποία 

αντιδροφν με τθν ουςία που κζλουμε να ανιχνεφςουμε και προκαλοφν μια ςυγκεκριμζνθ αλλαγι. Να απαντιςετε 

ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν και αφοροφν τθν ανίχνευςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν.  

α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί.  

Θρεπτικι ουςία Αντιδραςτιριο 

Χρϊμα 
αντιδραςτθρίου 
πριν τθν προςκικθ 
ςτο δείγμα τροφισ 

Χρωματικι αλλαγι 
ι άλλθ αλλαγι του 
αντιδραςτθρίου 
μετά τθν προςκικθ 
ςτο δείγμα τροφισ 

  Χωρίσ λευκό ίηθμα Λευκό ίηθμα 

Απλά ςάκχαρα    

 Τπερμαγγανικό κάλιο   
(8 Χ 0.25 μ = 2 μ) μ… 

β) Σα ζνηυμα είναι ουςίεσ πρωτεϊνικισ φφςεωσ που ςυμβάλλουν ςτθ γριγορθ μετατροπι μιασ ουςίασ ςε μια άλλθ. 

Σα πεπτικά ζνηυμα ςυμβάλλουν ςτθ διάςπαςθ των μακρομορίων τθσ τροφισ ςε μικρομόρια για να μπορζςει ο 

οργανιςμόσ να τα δεςμεφςει. Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν τθ χθμικι πζψθ των 

μακρομορίων. 

I. Ποια ζνηυμα ςυμμετζχουν ςτθ διάςπαςθ του αμφλου, ποφ παράγονται και ποφ δρουν τα ςυγκεκριμζνα 

ζνηυμα; 

Πεπτικό ζνηυμο Όργανο παραγωγισ Όργανο που γίνεται θ διάςπαςθ 

   

   
(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ) μ… 

II. Ποφ δρουν τα περιςςότερα πεπτικά ζνηυμα ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; 

________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ) μ… 

III. Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που αφορά ςτθ διάςπαςθ των μακρομορίων ςε μικρομόρια. 

Μακρομόρια Μικρομόρια 

 Γλυκερόλθ και λιπαρά οξζα 

Νουκλεϊνικά οξζα  

Τδατάνκρακεσ  
(3 Χ0 5 μ = 1.5 μ) μ… 

IV. Να ονομάςετε μια οργανικι κρεπτικι ουςία θ οποία δεν υφίςταται πζψθ από τθ δράςθ των πεπτικϊν 

ενηφμων. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ) μ… 
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ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα των 12 μονάδων. 

Ερώτηςη 8 

Η Μιχαζλα και ο Μαρίνοσ ζχουν αναλάβει τθν εκπόνθςθ μιασ εργαςίασ, που αφορά ςτον τρόπο καταπολζμθςθσ 
των ιϊν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Μζςα από τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν βρικαν ότι ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ 
παράγει αντιςϊματα για τθν καταπολζμθςι τουσ. Διαβάηοντασ τισ πιο κάτω πλθροφορίεσ να τουσ βοθκιςετε να 
γράψουν τθν εργαςία τουσ. 

α) Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ζχει τθν ικανότθτα να αντιμετωπίηει τισ επικζςεισ που δζχεται κακθμερινά από 
πακογόνα μικρόβια με τθ βοικεια του ανοςοποιθτικοφ του ςυςτιματοσ. Μία από τισ γραμμζσ άμυνάσ του είναι θ 
τρίτθ γραμμι άμυνασ, θ γραμμι των αντιςωμάτων. τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, 1-6, ςασ δίνεται ο τρόποσ 
λειτουργίασ τθσ γραμμισ αυτισ. Να τοποκετιςετε τισ προτάςεισ αυτζσ ςτθ ςωςτι ςειρά, ϊςτε να περιγράφουν 
ςωςτά τον τρόπο λειτουργίασ τθσ τρίτθσ γραμμισ άμυνασ. 

1. Σο μικρόβιο λόγω τθσ ςφνδεςθσ αντιγόνου - αντιςϊματοσ καταςτρζφεται.  

2. Σα αντιςϊματα παραμζνουν ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ, ζτοιμα να καταςτρζψουν και πάλι μικρόβια 

που ζχουν τα ίδια αντιγόνα. 

3. Σο ειδικό λευκό αιμοςφαίριο φτιάχνει αντιςϊματα που κα ταιριάξουν με τα αντιγόνα του μικροβίου. 

4. Μικρόβιο που ειςζρχεται ςτον οργανιςμό ζχει ςυγκεκριμζνα αντιγόνα ςτθν επιφάνειά του. 

5. Σα αντιςϊματα αναγνωρίηουν τα αντιγόνα των μικροβίων με τα οποία ταιριάηουν και ςυνδζονται μαηί τουσ. 

6. Σο ειδικό λευκό αιμοςφαίριο εντοπίηει το μικρόβιο μζςω αναγνϊριςθσ των αντιγόνων του. 

Αντιγόνα  

 

 

 (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: … 

β) Η παρακάτω γραφικι παράςταςθ παρουςιάηει τθν αλλαγι των αντιςωμάτων ςε ζναν άνκρωπο που ζχει 
αρρωςτιςει με τον ιό Χ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. φμφωνα με τα δεδομζνα τθσ γραφικισ παράςταςθσ, ο άνκρωποσ ζχει αρρωςτιςει ξανά με τον ιό Χ; Να 
δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 1 μ =1 μ) μ… 

3. 
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II. Ποια κφτταρα ςυμμετζχουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του ιοφ Χ;  

_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ) μ… 

III. Να εξθγιςετε γιατί θ ποςότθτα των αντιςωμάτων ςτο ςϊμα δεν μθδενίηεται, μετά τθν αντιμετϊπιςθ του 
ιοφ Χ. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 1 μ =1 μ) μ… 

IV. Μποροφμε τεχνθτά να προκαλζςουμε ςτον οργανιςμό μια παρόμοια αντίδραςθ, όπωσ αυτι που 
περιγράφεται ςτθ γραφικι παράςταςθ, χωρίσ ο άνκρωποσ να νοςιςει ( αρρωςτιςει) με τον ιό Χ; Να 
εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 1.5 μ =1.5 μ) μ… 

 

γ) ασ δίνεται ζνα ςχεδιάγραμμα τθσ ανκρϊπινθσ καρδιάσ. Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν.  
 ι) Να παρατθριςετε προςεκτικά, τθν εςωτερικι καταςκευι τθσ καρδιάσ και να ονομάςετε τισ κοιλότθτεσ ι τα 
αγγεία τθσ καρδιάσ που αφοροφν τισ ενδείξεισ 1-4, ςυμπλθρϊνοντασ τον ςχετικό πίνακα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0.5 μ =2 μ) μ… 

 

ιι) Ποιοσ ο ρόλοσ τθσ δεξιάσ αντλίασ; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 1 μ =1 μ) μ… 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 
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ιιι) Να περιγράψετε τθν πορεία του αίματοσ ςτθ μικρι ι πνευμονικι κυκλοφορία, ςυμπλθρϊνοντασ το πιο κάτω 

διάγραμμα. 

Δεξιόσ κόλποσ                ____________________                  __________________________             _______________  

___________________________             __________________________               Αριςτερόσ κόλποσ 

(4 Χ 0.25 μ =1 μ) μ… 

ε) Να εξθγιςετε τι ονομάηουμε ιςχαιμία του μυοκαρδίου. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(1 Χ 0.5 μ =0.5 μ) μ… 

ςτ) Σα καρδιαγγειακά νοςιματα είναι υπεφκυνα για εκατομμφρια κανάτουσ ανά το παγκόςμιο κάκε χρόνο. Να 

αναφζρετε τζςςερισ τρόπουσ πρόλθψθσ των ςυγκεκριμζνων πακιςεων, που κα μποροφςατε να υιοκετιςετε ςτθν 

κακθμερινότθτά ςασ τϊρα, αλλά και αργότερα ςτθν ενιλικθ ηωι ςασ. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(4 Χ 0.25 μ =1 μ) μ… 

 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ                Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                                         Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Κίργια Ζαχαροφλα                                                                              

Λαΐφθ Σερψικζα                                           Μπάιτελμαν Ανδρεανι                                     Ιωάννου οφία 
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 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ                              ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ   2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                  ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  06 / 06 / 2016   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 2 ώρεσ (120΄ λεπτά) 

Βακμόσ/Αρικμθτικώσ: …………..…/40 

Βακμόσ/Ολογράφωσ: …………………………………… 

Τπογραφι Κακθγθτι/τριασ: ………………………… 

Ονοματεπώνυμο:  ................................................................................................................  

Σμιμα:  ..............       Αρ:  ............. 

   

 
Οδθγίεσ: 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρθ. 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από ζντεκα (11) αρικμθμζνεσ ςελίδεσ. 

- Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ (tipp-Ex). 

- Τα ερωτιματα να απαντθκοφν με μπλε ςτυλό ςτα φφλλα εξζταςθσ. 

 

Να απαντιςετε ςε ΟΛΑ τα μζρθ και ςε ΟΛΑ τα ερωτιματα. 

 

 

                                                    Κ Α Λ Η    Ε Π Ι Σ Τ Χ Ι Α 
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Ερώτθςθ 1 

Να αντιςτοιχίςετε  τα όργανα 1-5 που φαίνονται ςτθ ςτιλθ Α του πιο κάτω πίνακα με τισ λειτουργίεσ που 

φαίνονται ςτθ ςτιλθ Β και αφοροφν ςτο πεπτικό ςφςτθμα. 

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

1. Στοματικι κοιλότθτα ● 
 ● Χθμικι πζψθ πρωτεϊνϊν, υδατανκράκων και 

   λιπϊν. Απορρόφθςθ κρεπτικϊν ουςιϊν.  

2. Παχφ ζντερο ● ● Μερικι πζψθ πρωτεϊνϊν. 

3. Στομάχι ● ● Ζκκριςθ τθσ χολισ.  

4. Λεπτό ζντερο ● ● Σχθματιςμόσ και αποβολι κοπράνων.  

5. Συκϊτι ● ● Μάςθςθ, κατάποςθ, μερικι πζψθ αμφλου. 
(5 X 0.5 μ. = 2.5 μ.) μ: ……. 

 

Ερώτθςθ 2 

 
Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηονται μερικά από τα μζρθ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου.  
Να ονομάςετε τα όργανα με τισ ενδείξεισ 1-10. 

 
 (10 X 0.25 μ. = 2.5 μ.)  μ: ……. 

ΜΕΡ   ΜΕΡΟ Α΄:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.  
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
                                   Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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Ερώτθςθ 3 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω κείμενο: 
 
Οι υδατάνκρακεσ ι αλλιϊσ ……………………………….. (π.χ. άμυλο) εξυπθρετοφν τόςο ενεργειακζσ όςο και 

……………................... ανάγκεσ του οργανιςμοφ. Κάκε 1 g υδατανκράκων παρζχει ………….….. Kcal ενζργειασ. 

Οι λιπαρζσ ουςίεσ ι λιπίδια εξυπθρετοφν τόςο ενεργειακζσ όςο και δομικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ. 

Αποτελοφν επίςθσ …………………………………………….. υλικό για το ςϊμα των ηωικϊν οργανιςμϊν.  

Κάκε 1 g λιπιδίων παρζχει …..………… Kcal ι 39 ΚJ ενζργειασ. 

(5 X 0.5 μ. = 2.5 μ.) μ: ……. 
 

 

Ερώτθςθ 4 
(α) Να ςυμπλθρϊςετε τα είδθ των δοντιϊν ςτο πιο κάτω ςχιμα. 

                   (4 X 0.5 μ. = 2μ.) μ: ……. 
 
 
(β) Να αναφζρετε δφο (2) τρόπουσ πρόλθψθσ αςκενειϊν των δοντιϊν. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

 
 
 
 
 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Α΄ 
 
 
 
 
 

 

   (ακολουκεί το Μζροσ Βϋ του εξεταςτικοφ δοκιμίου) 
 

 

 

φνολο βακμολογίασ Mζρουσ Α΄: ........./10 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
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Ερώτθςθ 5 

Αφοφ μελετιςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα, να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 

(α) Να αναφζρετε με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα: 

- ζνα (1) παραγωγό: ……………………………………………………………………… 

- ζνα (1) καταναλωτι 1θσ τάξθσ: …………………………………………………… 

- ζνα (1) καταναλωτι 2θσ τάξθσ: …………………………………………………… 

- ζνα (1) καταναλωτι 3θσ τάξθσ: …………………………………………………… 

             (4 X 0.25 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

(β) Τι παρουςιάηει ζνα τροφικό πλζγμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

                  (1 X 1 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

(γ) Να γράψετε δφο (2) τροφικζσ αλυςίδεσ με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα που να περιλαμβάνουν 

τζςςερισ οργανιςμοφσ θ κάκε μία. Οι οργανιςμοί των δυο τροφικϊν αλυςίδων να είναι διαφορετικοί. 

Σροφικι αλυςίδα 1: 

…………………………………         …………………………………           …………………………………            ………………………………… 

 

Σροφικι αλυςίδα 2: 

…………………………………         …………………………………           …………………………………            ………………………………… 

             (8 X 0.25 μ. = 2 μ.) μ: ……. 

ΜΕΡΟ Β΄:  Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτιςεισ. 
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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(δ) Τι ονομάηουμε: 

- Πλθκυςμό: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Βιοκοινότθτα: …………………………………………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             (2 X 0.5 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

(ε) (i) Τι ονομάηουμε αβιοτικοφσ παράγοντεσ ςε ζνα οικοςφςτθμα;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

(ii) Να αναφζρετε δφο (2) παραδείγματα αβιοτικϊν παραγόντων. 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

        (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

 

Ερώτθςθ 6 

(α) Ο Ηρακλισ πρόςφατα αρρϊςτθςε με γρίπθ και ο γιατρόσ του χοριγθςε μόνο ζνα αντιπυρετικό φάρμακο. 

Γιατί δεν του ζδωςε αντιβίωςθ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 (1 X 1 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

(β) Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ εμβολίων και αντι-ορϊν. 

                         Εμβόλια                           Αντι-οροί 

1.   

 

 

 

2.   

 

 

 

             (4 X 0.25 μ. = 1 μ.) μ: ……. 
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(γ) Να βάλετε ςτθ ςωςτι ςειρά τα πιο κάτω γράφοντασ δίπλα από τθν κάκε πρόταςθ τουσ αρικμοφσ 1-4 

αρχίηοντασ από το γεγονόσ που γίνεται πρϊτο. 

 

…….  Τν θαγνθύηηαξν εληνπίδεη ην μέλν ζώκα ην νπνίν πέξαζε ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο, θαη θαηεπζύλεηαη πξνο απηό. 

…….  Τν θαγνθύηηαξν δηαζπά ην βαθηήξην πνπ έρεη εγθισβίζεη κε ελδνθπηηαξηθή πέςε. 

…….  Τν θαγνθύηηαξν πεξηβάιιεη ην βαθηήξην κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε θαη ην ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

…….  Αλ ην δέξκα ηξαπκαηηζηεί, ηόηε κηθξόβηα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα εηζβάινπλ ζε ππνθείκελνπο 

ηζηνύο ή αθόκε θαη ζην αίκα. 

            (4 X 0.25 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

(δ) (i) Να αναφζρετε δφο (2) τρόπουσ μετάδοςθσ του ιοφ του AIDS. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

        (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

(ii) Να αναφζρετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ δεν μεταδίδεται ο ιόσ του AIDS. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

        (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

 

(ε) Γιατί πλζνοντασ τα χζρια μασ με νερό και ςαποφνι, απομακρφνονται περιςςότεροι μικροοργανιςμοί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 (1 X 1 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

(ςτ) Με ποιουσ τρόπουσ παρεμποδίηεται ςτθ μφτθ θ είςοδοσ μικροοργανιςμϊν (ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 (1 X 1 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

Ερώτθςθ 7 

(α) Τι ονομάηουμε αναπνοι; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 
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(β) Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα που περιγράφει τθ χθμικι αντίδραςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

αναπνοισ ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ. 

 

                                                                                           νερό 

 

          (4 X 0.25 μ. = 1 μ.) μ: ……. 

 

(γ) Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω ςχιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i) Να γράψετε τι αναπνευςτικι κίνθςθ παρουςιάηει.  

…………………………………………………………………………………                (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

(ii) Να αναφζρετε τι γίνεται κατά τθν κίνθςθ αυτι. 

 ……………………………………………………………………...…………………………….…………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

          (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.) μ: ……. 

(δ) (i) Να αναφζρετε δφο (2) χρθςιμότθτεσ των αδιάλυτων φυτικϊν ινϊν.  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

 

(ii) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτθν ανίχνευςθ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτισ τροφζσ.  

 

 Θρεπτική 
ουςία 

Δείγμα  
τροφήσ 

Αντιδραςτήριο για 
ανίχνευςη ουςίασ 

Χρώμα  
αντιδραςτηρίου 

πριν την επαφή με 
το δείγμα τροφήσ 

Χρώμα  
αντιδραςτηρίου 

μετά την επαφή με  
το δείγμα τροφήσ 

 

1 

Απλοί 

Υδατάνκρακεσ 

Αςπράδι αυγοφ    

Χυμόσ ςταφυλιοφ  

            (4 X 0.25 μ. = 1 μ.) μ: ……. 
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(iii) Ο Ματκαίοσ κζλοντασ να ανιχνεφςει βιταμίνθ C ςε φρζςκο χυμό λεμονιοφ, ζκανε τα ακόλουκα δφο (2) 

πειράματα.  

Πείραμα 1ο: Ζβαλε μερικζσ ςταγόνεσ ιϊδιο μζςα ςε ζνα δοκιμαςτικό ςωλινα με χυμό λεμονιοφ και 

παρατιρθςε τθν αλλαγι ςτο χρϊμα του ιωδίου. 

Πείραμα 2ο: Ζβαλε 3 ml υπερμαγγανικό κάλιο μζςα ςε ζνα δοκιμαςτικό ςωλινα με 3 ml φρζςκο χυμό 

λεμονιοφ και παρατιρθςε τθν αλλαγι ςτο χρϊμα του υπερμαγγανικοφ καλίου. 

Να γράψετε ποιο από τα δφο πειράματα που ζκανε ο Ματκαίοσ είναι ςωςτό και να αναφζρετε ζνα (1) 

λόγο που ςασ οδιγθςε ςε αυτό το ςυμπζραςμα. 

Σωςτό είναι το …………. πείραμα γιατί …………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

       (0.5 μ. + 1 μ.= 1.5 μ.) μ: ……. 

 

                                                         ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Β΄ 

 

 

 
 
 

 

 

Ερώτθςθ 8 

(α) Στο παρακάτω διάγραμμα να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ με τισ ενδείξεισ 1-10. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (10 X 0.25 μ. = 2.5 μ.)  μ: ……. 

ΜΕΡΟ Γ΄:  Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των δώδεκα (12) μονάδων. 

φνολο βακμολογίασ Mζρουσ B΄: ........./18 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

5. ……………………………………………………… 

6. ……………………………………………………… 

7. ……………………………………………………… 

8. ……………………………………………………… 

9. ……………………………………………………… 

10. ……………………………………………………… 
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(β) Να μελετιςετε προςεκτικά τισ παρακάτω εικόνεσ Α και Β όπου παρουςιάηονται ςε τομι δφο (2) 

αιμοφόρα αγγεία.  

 

Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία Α και Β και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με βάςθ τθν (πιο 

πάνω) εικόνα. 

Το αιμοφόρο αγγείο Α είναι: ………………………………………………………… γιατί ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Το αιμοφόρο αγγείο Β είναι: ………………………………………………………… γιατί ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

             [(2 X 0.25 μ.) + (2 X 0.5 μ.) = 1.5 μ.]  μ: ……. 

 

 

(γ) Η κυρία Ελπινίκθ μετά από εξετάςεισ που ζκανε, ανακάλυψε ότι ζπαςχε από αρτθριοςκλιρυνςθ.  

(i) Να γράψετε (αναφζροντασ τισ δυο αιτίεσ) πωσ μπορεί να δθμιουργθκεί θ αςκζνεια αυτι. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

        (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

(ii) Ο γιατρόσ ανζφερε ότι θ κυρία Ελπινίκθ είχε και ςτθκάγχθ. Τι είναι θ ςτθκάγχθ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

     (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

(iii) Να αναφζρετε δφο (2) παράγοντεσ που μποροφν να προκαλζςουν υπζρταςθ. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………...... 

     (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
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(δ) (i) Να ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω κενά, ϊςτε να περιγράφεται θ διαδρομι του αίματοσ κατά τθ 
ςτεφανιαία κυκλοφορία.  
 
Αορτι        ..................................   .................................        ...................................    .....................  καρδιάσ 

.        .................................    …………………...............           Στεφανιαίοσ κόλποσ.  

(6 X 0.25 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 
 

(ii) Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ; 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

(1 X 0. 5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
 

(iii) Στο εςωτερικό τθσ καρδίασ υπάρχουν βαλβίδεσ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων;  
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

(1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
 
 
 
(ε) (i) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων; 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
 

(ii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των αιμοπεταλίων; 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X 0.25 μ. = 0.25 μ.)  μ: ……. 
 

(iii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων; 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 (1 X 0.25 μ. = 0.25 μ.)  μ: ……. 
 
 
 
(ςτ) (i) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα αιμοδοςίασ βάηοντασ ςτουσ κφκλουσ τισ κατάλλθλεσ 
ομάδεσ αίματοσ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
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(ii) Η Δάφνθ είχε ζνα ατφχθμα ςτισ διακοπζσ τθσ και χρειάηεται επείγον αίμα όμωσ οι γιατροί δεν ξζρουν 
τθν ομάδα αίματόσ τθσ. Τι ομάδα αίματοσ μποροφν να τθσ μεταγγίςουν αμζςωσ; Να αναφζρετε μόνο τθν 
ομάδα αίματοσ (όχι τον παράγοντα ρζηουσ) και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
 

(iii)  
Άτομο ομάδασ αίματοσ Β+ μπορεί να πάρει αίμα από άτομα ομάδων αίματοσ (να αναφζρετε και τον 
παράγοντα ρζηουσ): …………, …………, …………, ………… 

(4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 
 
 
 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Γ΄ 

 

 

 

 

Σ Ε Λ Ο      Ε Ξ Ε Σ Α  Σ Ι Κ Ο Τ     Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Τ 

 

 

 

 

Η Ειςθγιτρια                                                                               Η Διευκφντρια 

Άννα Σεργίου                             

                                                                                                       Χρυςτάλλα Κουτςόφτα 

φνολο βακμολογίασ Mζρουσ Γ΄: ........./12 
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ΓΤΜΝΑΘΟ ΕΘΡΗΝΗ ΚΑΘ ΕΛΕΤΘΕΡΘΑ 

ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2015-2016 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΘΕ ΕΞΕΣΑΕΘ ΘΟΤΝΘΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ.: …………...…………..… / 40 

ΟΛΟΓΡ.: …………………………… 

ΤΠΟΓΡ.: …………………………… 

 

ΣΑΞΗ :                         Γ΄ ΓΤΜΝΑΘΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ: 06/06/2016 

  

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΘΚΑ (ΦΤΘΚΗ – ΥΗΜΕΘΑ/ ΒΘΟΛΟΓΘΑ) 

 

ΤΝΟΛΘΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΕ (120΄ λεπηά) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………… 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ: …………. ΑΡ.: ……… 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή 

μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex). 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδερ. 

 

 

 

Κ Α Λ Η   Ε Π Θ Σ Τ Υ Θ Α 
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ΜΕΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

                   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

                   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Επώηηζη 1 

Α) Να γξάςεηε πνηεο είλαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο πην θάησ 

πξνηάζεηο. 

    i.  Απνηεινύλ ηα πινπζηόηεξα ελεξγεηαθά πιηθά: ………………………………………… 

    ii. Δθηεινύλ έλα κεγάιν αξηζκό ιεηηνπξγηώλ ζηνλ νξγαληζκό (π.ρ. κεηαθνξά νπζηώλ, 

        άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ, επηηάρπλζε ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ:  

        ………………………………………………………….. 

    iii. Απνηεινύλ απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο:  

        ………………………………………………………….. 

    iv. Απνηεινύλ βαζηθά δνκηθά πιηθά πνιιώλ βηνινγηθώλ δνκώλ (νζηά, δόληηα) θαη  

        εκπιέθνληαη ζε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ:  

        ………………………………………………………….. 

    v. Απνηεινύλ ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο:  

        ………………………………………………………….. 
(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλίρλεπζε δηαθόξσλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε ηξόθηκα. 

Ζ αλίρλεπζε ησλ απιώλ ζαθράξσλ ζηηο ηξνθέο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαιύκαηνο 

…………………………………. ην νπνίν αιιάδεη ρξώκα θαη από ……………………………... 

γίλεηαη …………………………………. . 

Ζ αλίρλεπζε ιηπαξώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε …………………….. 

θαη ην ζεηηθό απνηέιεζκα γίλεηαη αληηιεπηό από ηε δεκηνπξγία ………………………………  

(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

 

Επώηηζη 2 

Να γξάςεηε πνηεο από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο, γξάθνληαο 

δίπια από θάζε πξόηαζε ηε ιέμε ΩΣΟ ή ΛΑΘΟ. 

    Α) Οη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα …………………………….. 

    Β) Οη αξηεξίεο εκθαλίδνπλ ζθπγκό ………………………………….. 

    Γ) Οη θιέβεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ ………………………………. 

    Γ) Οη θιέβεο έρνπλ πεξηζζόηεξν κπτθό ηζηό ………………………………. 

    Δ) Οη αξηεξίεο είλαη απαγσγά αγγεία ………………………………… 

 

(5 X 0.5 = 2.5 μ)   μ: …… 
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Επώηηζη 3 

Σειεπηαία, ήξζε ζην ζρνιείν καο έλαο θαηλνύξγηνο καζεηήο. Πνιύ γξήγνξα έγηλε γλσζηό 

όηη είλαη θνξέαο ηνπ AIDS. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ άξρηζαλ λα ηνλ απνθεύγνπλ. Καλέλα παηδί 

δελ ήζειε λα θαζίζεη δίπια ηνπ, θαη ηελ κέξα ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ γηνξηήο θαλέλαο δελ ηνλ 

θίιεζε γηα λα ηνπ επρεζεί. Όηαλ ηνπο θέξαζε ζνθνιάηα όινη ηελ πέηαμαλ ζηνλ θάιαζν. 

Μάιηζηα ην ζπκβνύιην ηεο ηάμεο δήηεζε από ηελ δηεύζπλζε λα ηνπ απαγνξεύζεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ηνπαιέηεο ησλ καζεηώλ.  

Να γξάςεηε: 

A. Σξία (3) ιάζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

                       

Β. Γύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ην AIDS.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

                    (5 X 0.5 = 2.5 μ)   μ: …… 

 

 

 

 

Επώηηζη 4 

Α) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο Βηνιόγνπο γηα ηε 

κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

    i) Πιεζπζκόο: ...………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

    ii) Οηθνζύζηεκα: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 
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Β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β. 

ΣΗΛΗ Α ΑΝΣΘΣΟΘΥΘΗ ΣΗΛΗ Β 

1.Φπηηθνί νξγαληζκνί 1→ ………… Α. Καηαλαισηέο 3εο ηάμεο 

2.Φπηνθάγνη 2→ ………… Β. Καηαλαισηέο 1εο ηάμεο 

3.αξθνθάγνη 3→ ………… Γ. Παξαγσγνί 

4.Κνξπθαίνη ζεξεπηέο 4→ ………… Γ. Καηαλαισηέο 2εο ηάμεο 

(4 X 0.25 = 1 μ)   μ: …… 

Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

Όηαλ θαηαζθεπάδνπκε κηα νηθνινγηθή ππξακίδα ζηελ νπνία νη νξγαληζκνί ηνπνζεηνύληαη 

ζηα ηξνθηθά επίπεδα αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζώκαηόο ηνπο (αθνύ αθαηξέζνπκε 

ην λεξό), ηόηε ε ππξακίδα νλνκάδεηαη ππξακίδα ………………………………… . 

Όηαλ θαηαζθεπάδνπκε κηα νηθνινγηθή ππξακίδα αλάινγα κε ην πνζό ελέξγεηαο πνπ 

πεξηέρεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ, ηόηε ε ππξακίδα νλνκάδεηαη 

ππξακίδα …………………………………….. . 

(2 X 0.25 = 0.5 μ)   μ: …… 

  

ΜΕΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

                   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

                   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Επώηηζη 5 

Α) Έλα εξπζξό αηκνζθαίξην βξίζθεηαη ζην δεμηό θόιπν ηεο θαξδηάο. Να νλνκάζεηε ηηο 

θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο θαη ηα αγγεία κέζα από ηα νπνία ηα πεξάζεη κέρξη λα θαηαιήμεη 

ζηελ ανξηή.  

Γεμηόο θόιπνο  →  ………………………………………  →  …………………………………….  

→  ηξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ  →  …………………………………………..  →  

…………………………………………  →  ……………………………………………  →  ανξηή. 

(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

Β) Αλάκεζα ζηνλ αξηζηεξό θόιπν θαη ηελ αξηζηεξή θνηιία ππάξρεη κηα βαιβίδα. 

    i. Πώο νλνκάδεηαη απηή ε βαιβίδα; …………………………………………………………… 

    ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο; ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

   iii. Δθηόο από ηηο βαιβίδεο ηεο θαξδηάο, βαιβίδεο ππάξρνπλ θαη ζε κηα νκάδα αηκνθόξσλ 

αγγείσλ. Πνηα είλαη απηά ηα αηκνθόξα αγγεία; ………………………………………………….. 

(3 X 0.25 = 0.75 μ)   μ: …… 
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Γ) i. Από πνηεο θνηιόηεηεο απνηειείηαη ε αξηζηεξή αληιία ηεο θαξδηάο;  

………………………………………………………………………………………………………… 

    ii. Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο αξηζηεξήο αληιίαο. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

 

Γ) Ο θ. Αξηζηνθάλεο επηζθέθηεθε ην γηαηξό ηνπ θαη, όηαλ απηόο ηνπ κέηξεζε ηελ πίεζε, 

ηνπ αλαθνίλσζε όηη ε ζπζηνιηθή πίεζε ηνπ αίκαηόο ηνπ είλαη 160 mm Hg (16) θαη ε 

δηαζηνιηθή 100 mm Hg (10).   

Πώο νλνκάδεηαη ην πξόβιεκα πγείαο πνπ παξνπζηάδεη ν θ. Αξηζηνθάλεο όζνλ αθνξά ηελ 

αξηεξηαθή ηνπ πίεζε; ………………………………………………………………………………. 

  (0.25 μ)   μ: …… 

Δ) Να εμεγήζεηε ζε ηη εμππεξεηεί ην ιεπηό ηνίρσκα ησλ ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ 

(κόλν κηα ζηηβάδα θπηηάξσλ).  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(1 μ)   μ: …… 

 

η) i. Πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε πνπ παξνπζηάδεη  

ην δηπιαλό ζρήκα; ………………………………………... 

ii. Να νλνκάζεηε έλα είδνο επέκβαζεο πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο πην πάλσ  

πάζεζεο.  

..……………………………………………………….......... 

iii. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο απηήο ηεο πάζεζεο. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

Αζεξσκαηηθή 

πιάθα 

Αξηεξία 
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Ε) Ζ θ. Ηθηγέλεηα ηξαπκαηίζηεθε ζε ηξνραίν δπζηύρεκα θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν. 

Λόγσ ηεο κεγάιεο αηκνξξαγίαο πνπ παξνπζίαδε, νη γηαηξνί απνθάζηζαλ λα ηεο θάλνπλ 

κεηάγγηζε αίκαηνο. Ζ θ. Ηθηγέλεηα αλήθεη ζηελ Α νκάδα αίκαηνο. Από πνηα (ή πνηεο) νκάδεο 

αίκα κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα ζηελ θ. Ηθηγέλεηα; (λα κελ ιάβεηε ππ’ όςηλ  ηνλ παξάγνληα 

Ρέδνπο)  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  (0.5 μ)   μ: …… 

Επώηηζη 6 

Α) Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5. 

 

 

 

 

 

 

 

(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

Β) Να εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ: 

-Οη ηξίρεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

-Σα αηκνθόξα αγγεία πνπ ππάξρνπλ ζην βιελλνγόλν πνπ θαιύπηεη εζσηεξηθά ηηο ξηληθέο 

θνηιόηεηεο: …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

-Ζ βιέλλα πνπ παξάγεηαη από ηα θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ησλ ξηληθώλ θνηινηήησλ: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(1 μ)   μ: …… 

Γ) Να εμεγήζεηε γηαηί: 

   i. Ζ ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο: …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

   ii. Οη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 = 1  μ)   μ: …… 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

2 

1 

3 

4 

5 



7 
 

Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε. 

Καηά ηελ εηζπλνή ν αέξαο εηζέξρεηαη κέζα ζηνπο πλεύκνλεο γηαηί ην δηάθξαγκα θηλείηαη 

πξνο ………………………………., νη πιεπξέο θηλνύληαη πξνο ……………………………….. 

θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο ………………………………………………… . 

 (3 X 0.25 = 0.75 μ)   μ: …… 

Δ) Να γξάςεηε δπν (2) νκνηόηεηεο θαη δπν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αεξόβηα θαη ηελ 

αλαεξόβηα αλαπλνή. 

Οκνηόηεηεο: ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Γηαθνξέο: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 1  = 2 μ)   μ: …… 

Επώηηζη 7 

Α) Να νλνκάζεηε ηνπο κηθξννξγαληζκνύο Α, Β θαη Γ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πην θάησ 

ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

Α: …………………………         Β:  ………………………….        Γ: ………………………….. 

(3 X 0.5 = 1.5 μ)   μ: …… 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ ιέμεηο. 

ηελ …………………….. γξακκή άκπλαο εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ηα 

κηθξόβηα κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ ηνπο θαη θηηάρλνπλ …………………………… 

πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ. 

ηελ ………………………... γξακκή άκπλαο ην δέξκα κε ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη θαη 

ιόγσ ηνπ ζκήγκαηνο θαη ηνπ ηδξώηα πνπ εθθξίλεη παξεκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ 

ζην ζώκα. 

ηελ ……………………… γξακκή άκπλαο ηα …………………………………….. αξρηθά 

πεξηβάιινπλ κε ηελ θπηηαξηθή ηνπο κεκβξάλε έλα βαθηήξην, ην ελζσκαηώλνπλ ζην 

εζσηεξηθό ηνπο θαη αθνινύζσο δηαζπνύλ ηα καθξνκόξηα ηνπ βαθηεξίνπ κε κηθξνκόξηα.  

Ζ όιε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη …………………………………………….. . 

(6 X 0.25 = 1.5 μ)   μ: …… 



8 
 

Γ) Να εμεγήζεηε ζε ηη δηαθέξνπλ ηα εκβόιηα από ηνπο αληη-νξνύο.   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 1 = 2 μ)   μ: …… 

Γ) Να εμεγήζεηε πόηε νη κηθξννξγαληζκνί νλνκάδνληαη: 

i) παζνγόλνη: ………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

ii) ζαπξόθπηα: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0,5 = 1 μ)   μ: …… 

ΜΕΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν δώδεκα (12) μονάδυν.  

 

Επώηηζη 8 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4 X 0.25 = 1μ)   μ: …… 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

ηε ρνιεδόρν θύζηε απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά έλα πξάζηλν πγξό πνπ νλνκάδεηαη 

…………………………………………. .  

Ο ξόινο (ε δξάζε) απηνύ ηνπ πξάζηλνπ πγξνύ είλαη …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 = 1μ)   μ: …… 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

1 

2 

3 

4 

Χοληδόχος 
κφστη 

Δωδεκαδάκτυλος 
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Γ) Να εμεγήζεηε δπν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο (ρνληξνύ) εληέξνπ. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

Γ) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

    i) ε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλαληνύκε ηηο πηπρέο, ηηο ιάρλεο θαη ηηο  

       κηθξνιάρλεο; …………………………………………………………………………………… 

    ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο; …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

Δ) ην ζάιην ππάξρνπλ δπν έλδπκα. Να γξάςεηε πώο ιέγεηαη ην θαζέλα θαη πνηνο είλαη ν 

ξόινο ηνπ θαζελόο. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

η) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

ΕΝΖΤΜΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΝΖΤΜΟΤ 
ΑΡΥΘΚΟ ΜΑΚΡΟΜΟΡΘΟ ΣΕΛΘΚΑ ΜΘΚΡΟΜΟΡΘΑ 

Πεςίλε    

Παγθξεαηηθή 

Ακπιάζε 
   

Παγθξεαηηθή 

Ληπάζε 
   

Ννπθιεάζε    

 

 (12 X 0.25 = 3 μ)   μ: …… 
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Ε) i) Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δνληηώλ ελόο ελήιηθα; …………...  (0.25 μ)   μ: ……  

ii) Να γξάςεηε πώο ιέγνληαη νη ηέζζεξηο νκάδεο (είδε) ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη ηα δόληηα. 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. …………………………………………                                            (0.25 Χ 4 = 1 μ)   μ: … 

iii) Πνηεο νκάδεο είλαη ππεύζπλεο γηα ην άιεζκα ηεο ηξνθήο; 

………………………………………………………………………………………...  (0.5 μ)   μ: …… 

iv) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ 1 κέρξη 4 πνπ είλαη ζεκεησκέλα ζηελ ηνκή 

δνληηνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

(4 X 0.25 = 1 μ)   μ: …… 

v) ην εζσηεξηθό ησλ δνληηώλ ππάξρεη ν πνιθόο πνπ είλαη έλαο ηζηόο πνπ απνηειείηαη 

από λεύξα θαη αγγεία. Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ.   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(0.75 μ)   μ: …… 

vi) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα δπν (2) παζήζεσλ ησλ δνληηώλ. 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

 (2 X 0.25 = 0,5 μ)   μ: …… 

 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ                                        Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                                    

Α. Θωμά                                              Αδάμος Αδάμου Β.Δ.                           

Π. Καλλής 

                                                                                                                          Η ΔΙΕΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                                                         Άννα Προξένου 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

1 

2 

3 

4 

Πνιθόο 

Ρίδα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ Α΄ ΑΓΙΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΠΑΦΟΤ                         

 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Κ Α Λ Η  Δ Π Ι ΣΤ Υ Ι Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ : 2015-2016 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ. :……………….../40 

ΟΛΟΓΡ. : ………...……… 

ΤΠΟΓΡ. : ………….....….. 

ΣΑΞΗ: Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 

06/06/2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ (120΄ λεπηά) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:………………….......………………………… 

 

ΣΜΗΜΑ:……ΑΡ. : …..… 
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ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 

                   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζι (2.5) μονάδερ.  

                   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 

Δπώηηζη 1 

Τν ζώκα καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε πγείαο, δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθό 

ζύζηεκα αληηκεηώπηζεο ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ.  Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα   

1-5 πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α ηνπ παξαθάησ πίλαθα, κε ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο δξάζεο 

γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίσλ  Α-Δ, πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Β  

Ανηιζηοίσιζη 

 

1. - ………… 

                                   

2. - ………… 

 

3. - ………… 

 

4. - ………… 

 

5. - ………… 

            (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)  μ:……. 

Δπώηηζη 2 

Οη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πξνζιακβάλνπκε κε ηελ ηξνθή καο, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αμηνπνηεζνύλ από ηνλ νξγαληζκό καο, ζα πξέπεη πξώηα λα δηαζπαζηνύλ ζε απινύζηεξεο 

νπζίεο. Η δηάζπαζε ησλ νπζηώλ απηώλ νλνκάδεηαη πέςε. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ζηελ πέςε ησλ ηξνθώλ, βάδνληαο ζε θύθιν 

έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ.             ) 

(α)      Η νινθιήξσζε ηεο πέςεο ησλ ηξνθώλ θαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
          γίλεηαη: 

 
Α.  ζην ζηνκάρη θαη ζην ιεπηό έληεξν 

Β.  ζην δσδεθαδάθηπιν θαη ζην παρύ έληεξν 

Γ.  κόλν ζην ιεπηό έληεξν  

Γ.  ζηνλ νηζνθάγν θαη ζην ιεπηό έληεξν 

  Δ.  κόλν ζην ζηνκάρη. 

 
ηήλη Α: Όπγανο 

 

1. 
 

Μάηηα 
 

2. 

 
Σηνκάρη 

 
 

3. 

 
Γέξκα 

 
 

4. 
 

Σηόκα 
 

5. 

 
Μύηε 

 
 

 
ηήλη Β: Γπάζη για παπεμπόδιζη μικποβίων 

 

Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη θαη ιόγσ ηνπ 
ζκήγκαηνο, θαζώο θαη κε ηνλ ηδξώηα πνπ 
εθθξίλεη, παξεκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα 
εηζέιζνπλ ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ. 
 

Α 
 

Τα δάθξπα, κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρνπλ, 
θαηαζηξέθνπλ κηθξόβηα. 

Β 
 

Τν πδξνρισξηθό νμύ θαηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα 
πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή. 
 

Γ 
 

Βιέλλα θαη ηξηρίδηα πνπ ππάξρνπλ ζην 
εζσηεξηθό ηεο, παγηδεύνπλ κηθξόβηα θαη ζθόλε 
πνπ εηζέξρνληαη κε ηελ εηζπλνή θαη δελ ηνπο 
επηηξέπνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο 
πλεύκνλεο. 

Γ 
 

Τν ζάιην, κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρεη, 
θαηαζηξέθεη κηθξόβηα. 

Δ 
 

Α 
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(β) Η πην θάησ δήισζε δεν αθνξά δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζην  παρύ (ρνληξό) έληεξν  

             ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ: 
 

Α.  Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ άπεπησλ πιηθώλ ησλ ηξνθώλ 

Β.  Παξαγσγή  βηηακίλεο Κ  

Γ.  Σρεκαηηζκόο θνπξάλσλ 

Γ.  Απνξξόθεζε βηηακηλώλ, αιάησλ θαη λεξνύ 

Δ.  Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
 
(γ)  Η πην θάησ δήισζε είλαη νξζή γηα ηε  ρνιή: 
 

Α. Παξάγεηαη ζην πάγθξεαο θαη γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

Β.  Παξάγεηαη ζην έληεξν θαη απμάλεη ηνλ όγθν ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ 

Γ.  Παξάγεηαη ζην ζπθώηη θαη βνεζά ζηελ πέςε ηνπ ακύινπ θαη ησλ πξσηετλώλ 

Γ.  Παξάγεηαη ζην ζπθώηη θαη γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

Δ.  Παξάγεηαη ζην ζπθώηη θαη ξπζκίδεη ηελ νμύηεηα ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ. 

 
(δ)  Οη γιπθόδεο απνηεινύλ κηθξνκόξηα ησλ καθξνκνξίσλ πνπ νλνκάδνληαη: 
 

Α.  πξσηεΐλεο 

Β.  ιηπαξέο νπζίεο 

Γ.  πδαηάλζξαθεο 

Γ.  λνπθιετληθά νμέα 

            Δ.  θαλέλα από ηα πην πάλσ 
 
(ε) Η πην θάησ δήισζε δεν αθνξά δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζην ζηνκάρη ηνπ αλζξώπηλνπ  

             νξγαληζκνύ: 
 

Α.  Απνζήθεπζε κεγάιεο πνζόηεηαο ηξνθήο 

Β.  Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία ρπινύ 

Γ.   Μεξηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ 

Γ.  Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ηξνθέο 

Δ.  Μεξηθή πέςε λνπθιετληθώλ νμέσλ. 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ:….. 

Δπώηηζη 3 

 (α)   Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ  

         αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ  

         πίλαθα. 

 

  

 

 

 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)  μ:….. 

Α/Α 
Όπγανο 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

4 

1 2 

3 
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(β)   Σε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλαληάηαη ε θάζε κηα από ηηο πην θάησ 

                αζζέλεηεο; 

 

Αζθένεια 
 

Όπγανο ζηο οποίο ζςνανηάηαι 

Γπζθνηιηόηεηα 
 

 

Γαζηξίηηδα 
 

 

 

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)  μ:….. 

Δπώηηζη 4 

Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ. 

(α)    Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ  νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ     

        δηπιαλό πίλαθα 

 

 

1 

    

   

2   

 

3 

 

   

(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)  μ:….. 

 

(β)  Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εηζπλένπκε  από ηε κύηε  

      θαη όρη από ην ζηόκα. 

….. ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

 

Α/Α 
Όπγανο 

 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

4 

5 

6 

1 

2 

3 
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ΜΔΡΟ Β:    Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 

                     Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

          Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ 

 

Δπώηηζη 5 

 

(α)  Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα ηξία είδε  αηκνθόξσλ αγγείσλ (1 κέρξη 3). Να ηα  

       νλνκάζεηε , ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 

 

 

(3 Χ 0.5 μ = 1,5 μ)  μ:….. 

(β)  Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ     

        παξαθάησ  πίλαθα.  

 

(3 Χ 1 μ = 3 μ)  μ:….. 

(γ)  Τα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα επζύλνληαη γηα 2 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο ζηελ Δπξώπε θάζε 

ρξόλν. Πξνζβάιινπλ ηελ θαξδία θαη ηα αηκνθόξα αγγεία θαη εκθαλίδνληαη κε δηάθνξεο 

κνξθέο , όπσο ε ππέξηαζε, ε ζηεθαληαία λόζνο (αξηεξηνζθιήξπλζε), ε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα θ.ιπ. Να αλαθέξεηε ηξεηο  (3) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ  θαξδηαγγεηαθώλ 

λνζεκάησλ. 

 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

iii. ……………………………………………….………………………………………………… 

 

(3 Χ 0.5 μ = 1,5 μ)  μ:….. 

Α/Α 
Δίδορ αιμοθόπος αγγείος 

 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

Α/Α 
ΑΡΣΗΡΙΔ 

 
ΦΛΔΒΔ 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 



11 
 

Δπώηηζη 6 

 
Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλαλ ηξνθηθό πιέγκα ζε θάπνην δαζηθό 

νηθνζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

(α)   Να νλνκάζεηε: 

       i)    Έλαλ παξαγσγό:…………………………………………….. 

       ii)   Έλαλ θαηαλαισηή 1εο ηάμεο:………………………………………………….. 

       iii)  Έλαλ θαηαλαισηή 2εο ηάμεο: ………………………………………………… 

       iv)  Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή: …………..………………………………………… 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)  μ:….. 

(β)  i)  Πόζα ηξνθηθά επίπεδα ππάξρνπλ ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα; 

………………………………..……………………………………………………………………….. 

(1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ:….. 

      ii) Με βάζε πνην θξηηήξην θαζνξίδνληαη ηα ηξνθηθά επίπεδα ζε έλα νηθνζύζηεκα; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ:….. 

(γ)     Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό γηα ηνλ όξν νηθνζύζηεκα. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

(1 Χ 2 μ = 2 μ)  μ:….. 
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Δπώηηζη 7 

Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην αίκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ. 

(α)  Σηελ παξαθάησ εηθόλα λα νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 1 κέρξη 4  

      ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 

 

                          1          2 

 

  

 

 

 

 

           3             4 (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)  μ:…..  

(β)  Να αλαθέξεηε ηε ιεηηνπξγία (ξόιν) ησλ πην θάησ έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο  

       ζηνλ  αλζξώπηλν νξγαληζκό: 

 

i) Δξπζξά αηκνζθαίξηα: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ii) Λεπθά αηκνζθαίξηα: …………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………… 

(2 Χ 1 μ = 2 μ)  μ:….. 

 

(γ)   i)  Οη νκάδεο αίκαηνο θαζνξίδνληαη από ηελ παξνπζία, ή κε, εηδηθώλ πξσηετλώλ πνπ  

           βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Με βάζε ηηο πξσηεΐλεο απηέο, 

           έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο. Να ηηο νλνκάζεηε.   

 

………………………,   …………….………,   ……..……….………,    …………………………… 

 

( 4 Χ 0.25 μ = 1 μ)  μ:….. 

 

ii)   Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη αηκνδνζία θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα είλαη θάπνηνο 

      αηκνδόηεο. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………… 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

Α/Α 
ςζηαηικό ηος αίμαηορ 

 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων 12 μονάδων. 

 

Δπώηηζη 8 

 
(α)  Ο Γηώξγνο θαη ε Μαξία είλαη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Σην εξγαζηήξην Βηνινγίαο   

      έθαλαλ ην αθόινπζν πείξακα, ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Πήξαλ ηξία (3) ηξπβιία  

      πεηξί (petri) θαη ηα αξίζκεζαλ από ην 1 κέρξη ην 3. Σηε ζπλέρεηα πξόζζεζαλ ζε απηά 

      δάραξε, αιεύξη θαη αιάηη όπσο θαίλεηαη πην θάησ. Αθνινύζσο έξημαλ πάλσ ζηε δάραξε,  

      ην αιεύξη θαη ην αιάηη, από 10 ml ζεηηθνύ νμένο θαη έθαλαλ ηηο ρξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο    

      ηνπο ζπγθξίλνληαο ην ρξώκα πνπ απέθηεζε ε δάραξε, ην αιεύξη θαη ην αιάηη κε ην  

      ρξώκα ηνπ θάξβνπλνπ.  

 

Με βάζε ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 
 
i)     Να γξάςεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δύν (2) παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ν Γηώξγνο  

       θαη ε Μαξία θξάηεζαλ ζηαζεξνύο, έλαλ (1) παξάγνληα πνπ άιιαμαλ θαη έλαλ (1)  

       παξάγνληα πνπ κέηξεζαλ. 

 

 

 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)  μ:….. 

 

 

 

 

Σπςβλίο πεηπί (petri) 

απ. 1 

Σπςβλίο πεηπί (petri) 

απ. 2 

Σπςβλίο πεηπί (petri) 

απ. 3 

10g δάραξε 
10g αιεύξη 10g αιάηη 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παπάγονηερ πος κπάηηζαν 

ζηαθεπούρ 

Παπάγονηαρ πος 

άλλαξαν 

Παπάγονηαρ πος 

μέηπηζαν 

1. 
 

 

  

2. 
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ii)    Με βάζη ηο πείπαμα πνπ έθαλαλ ν Γηώξγνο θαη ε Μαξία πνηα από ηηο πην θάησ    

       δειώζεηο  κπνξεί λα είλαη ε αξρηθή ηνπο ππόζεζε; Να ηην ςπογπαμμίζεηε θαη λα 

       αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Α.  Τν ππθλό ζεηηθό νμύ αθαηξεί λεξό από ηα ζώκαηα 

Β.  Η δάραξε θαη ην αιεύξη πεξηέρνπλ άλζξαθα, ελώ ην αιάηη όρη 

Γ.  Η δάραξε θαη ην αιάηη πεξηέρνπλ άλζξαθα, ελώ ην αιεύξη όρη 

Γ. Τν ζεηηθό νμύ πξνθαιεί εγθαύκαηα όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα. 

Αιηιολόγηζη: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

 

iii)   Ο Γηώξγνο θαη ε Μαξία έθαλαλ ηηο αθόινπζεο ρξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο ζηα ηξία    

       ηξπβιία πεηξί. 

 

 Σπςβλίο πεηπί 

(petri) 

απ. 1 

Σπςβλίο πεηπί 

(petri) 

απ. 2 

Σπςβλίο πεηπί 

(petri) 

απ. 3 

Υπωμαηική 

παπαηήπηζη 

Η δάραξε απέθηεζε 

καύξν ρξώκα 

Τν αιεύξη απέθηεζε 

καύξν ρξώκα  

Τν αιάηη δελ άιιαμε 

ρξώκα 

 

Με βάζε ηηο πην πάλσ ρξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο να ςπογπαμμίζεηε ην/ηα ζπκπεξάζκαηα  

ην/ηα νπνίν/α ζεσξείηε όηη πξνθύπηεη/νπλ από ηηο πην πάλσ παξαηεξήζεηο. 

          Α. Η δάραξε θαη ην αιάηη πεξηέρνπλ άλζξαθα ελώ ην αιεύξη όρη 

          Β. Τν αιεύξη θαη ην αιάηη πεξηέρνπλ άλζξαθα ελώ ε δάραξε όρη 

          Γ. Η δάραξε θαη ην αιεύξη αλήθνπλ ζηηο νξγαληθέο νπζίεο 

          Γ. Η δάραξε θαη ην αιεύξη πεξηέρνπλ άλζξαθα ελώ ην αιάηη όρη. 

 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

 
iv)   Η δάραξε θαη ην αιεύξη είλαη ηξνθέο πινύζηεο ζε πδαηάλζξαθεο. Να γξάςεηε ηνλ    

       θπξηόηεξν ξόιν ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ:….. 

 
v)  Να αλαθέξεηε ηε βαζηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ θπηά θαη δώα σο πξνο ηνλ ηξόπν  

     κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. 

 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………….. 

(1 Χ 1 μ = 1 μ)  μ:….. 
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(β)      Σηα πεηξάκαηα αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο (απιά ζάθραξα,  

          πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο, βηηακίλε C) πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο πην θάησ 

        δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ρξεζηκνπνηήζακε ηα παξαθάησ αληηδξαζηήξηα: 

          δηάιπκα Βελεδηθηίλεο (Benedict)/γαιάδην, δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4)/γαιάδην,   

          δηάιπκα πδξνμεηδίνπ  λαηξίνπ (NaOH), αηζαλόιε/δηαπγέο θαη δηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ 

          θαιίνπ (KMnO4)/ηώδεο  

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

   i)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ  

       νπζηώλ ζην ρπκό ιεκνληνύ θαη ζην ρπκό ζηαθπιηνύ. 

.  

 

Γείγμα ηποθήρ 

 
 

Ανηιδπαζηήπιο 

 
Απσικό σπώμα 

ανηιδπαζηηπίος 

 
Σελικό σπώμα 

ανηιδπαζηηπίος μεηά 
ηην επαθή με ηην 

ηποθή  

 
Θπεπηική 

οςζία πος 

ςπάπσει ζηην 

ηποθή 

 
 
Υςμόρ λεμονιού 

 
Υπεξκαγγαληθό 

θάιην 

 
 

 
 

Απνρξσκαηίδεηαη 

 
 

 
Υςμόρ 

ζηαθςλιού 

 
 

 
 
Γαιάδην 

 
 Απιά 

ζάθραξα 

           

  (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)  μ:….. 

 
   ii)  Να εμεγήζεηε γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο αξ. 6 νλνκάζηεθε ζεηηθόο κάξηπξαο     

          θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζην πείξακα;  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….  

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

 
γ)   i)  Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη    

         απαξαίηεηα ηξνθή. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 
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ii)   Ο ξόινο ησλ θπηηθώλ ηλώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηε δηαηξνθή θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο   

          πγείαο καο.  Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θπηηθέο ίλεο είλαη  

          απαξαίηεηεο  ζηε δηαηξνθή καο. 

……………………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

 

iii)   Να γξάςεηε δύν (2) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βάζε ηελ ππξακίδα    

      κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………            (κνλ.2) 

 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)  μ:….. 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ 

……...………………… 

                    Μηιηηάδεο Κθέιεο 

 



ΝΙΚΟΛΑÏΓΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ        

 ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ： 2015-2016 

 
 
 
 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 

ΒΑΘ. ：…………………… /40 

 

ΟΛΟΓΡ. ：……………….. 

 

ΤΠΟΓΡ. ：……………….. 

 
 

 

ΣΑΞΗ：  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 

    ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ：    

       06/06/2016 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ：ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ： 

    2 ΩΡΔ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ：……………………………………… 
 

 

ΣΜΗΜΑ：…...  ΑΡ.： ….. 

 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

                                 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 
 

ΚΑΛΗ  ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ΜΔΡΟ Α:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ.  
                      Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 
                      Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 
 

 
 

  Δπώηηζη 1: 
 

 
Μεηά από κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ζαο δίλνληαη ζε εηθόλα ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. 
         
 
 

                   
 
 
   Πνην από ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά                                                                  (5x0.5=2.5κ) 
 
         (Σεκείσζε: έλα ζπζηαηηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απάληεζε πεξηζζόηεξν από     
          κία θνξά ή θαη θαζόινπ) 
 
      α. βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ; ……………………………………………….. 
 
      β. κεηαθέξεη ην νμπγόλν από ηνπο πλεύκνλεο ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ; …………………… 
 
      γ. βνεζά ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο; …………………………………………. 
 
      δ. απνηειείηαη θαηά 90% από λεξό; ……………………………………… 
 
      ε. δηαζέηεη ππξήλα; ……………………………………… 
 

 
 
 
 
 

Δπςθπά αιμοζθαίπια 

Πλάζμα 

Αιμοπεηάλια 

Λεςκά αιμοζθαίπια 



 Δπώηηζη 2: 
 

 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ δνληηνύ                         (6x0.25=1.5κ) 
 
 

               
 

 
(β) Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα είδε κόληκώλ δνληηώλ                                          (4x0.25=1κ) 
 
 

1. ……………………………………             3. ….……………………………………. 
 
2. ……………………………………             4. ……………………………………….. 

 
 

Δπώηηζη 3: 
 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα  
                                                                                                                           (6x0.25=1.5κ) 

 
 

΄Ολνκα εθθξίκαηνο ΄Οξγαλν από ην νπνίν  
παξάγεηαη 

  Γξάζε εθθξίκαηνο ζηνλ  
  πεπηηθό  ζσιήλα 

 
Φνιή 
 

  

 
Θξπςίλε 
 

  
 
 
 

 
Υδξνρισξηθό νμύ 
 

  

 

 
1. ………………………. 
 
2. ……………………… 
 
3. ……………………….. 
 
4. ………………………. 
 
5. ……………………….. 
 
6. ………………………. 

1 

4 

3 

2 

5 

6 



 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.  (4x0.25=1κ) 
 

      
 

           
 
 
 

Δπώηηζη 4: 
 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο                      
                                                                                                                (6x0.25=1.5κ) 
 
 

          

 

 

1. ……………………………… 
       

2. ……………………………… 
 

3. ……………………………… 
 

4. ……………………………… 
 
 

 
3 

4 

2 

1 

 
1. ……………………………. 
 
2. Σηνκαηηθή θνηιόηεηα 
 
3. ……………………………. 
 
4. Φάξπγγαο  
 
5. ……………………………. 
 
6. ……………………………. 
 
7. ……………………………. 
 
8. …………………………… 



  (β) Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα:                                               (2x0.5=1κ) 
 

1. Σε ηη ρξεζηκεύεη ε επηγισηηίδα; 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Πώο παξάγεηαη ε θσλή; 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΜΔΡΟ Β:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 
                      Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

                   Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 

 Δπώηηζη 1: 
 

(α)  Πιο κάηω θαίνεηαι μια  οικολογική πςπαμίδα 

 
 

  Ι. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο νηθνινγηθήο ππξακίδαο πνπ απεηθνλίδεηαη πην πάλσ.   

                                                                                                                (1x0.5=0.5κ) 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΙΙ.  ΄Δρεη ππνινγηζηεί  όηη κόλν έλα 10% ηεο ελέξγεηαο  κεηαθέξεηαη από ην έλα επίπεδν  

 ζην άιιν. Τν ππόινηπν 90% κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ. Γώζηε δύν (2) ιόγνπο 
 γηαηί ζπκβαίλεη απηό.                                                                            (2x0.5=1κ) 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
 

     

    (8) 
 

   (80) 
 

 

  (670) 
 

  

(10000) 
 

 



ΙΙΙ. Η πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ζε έλα νηθνζύζηεκα είλαη …….………….. (1x0.5=0.5κ) 
 

 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο ιέμεηο:       
      οικοζύζηημα, βιοκοινόηηηα, πληθςζμόρ, είδορ, αβιοηικούρ, πλέγμα, βιοηικούρ,   
      ηποθικέρ                                                                                                    (8x0.5=4κ) 
 
                                                                                       
 Σηε Μεζόγεην ζάιαζζα δνπλ πνιινί δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ απνηεινύλ ηνπο 
 
 ……………….. παξάγνληεο. Απηνί εμαξηώληαη άκεζα από ην λεξό, ηνλ αέξα, ην 
 
  θσο, ηε ζεξκνθξαζία, δειαδή ηνπο ………………….. παξάγνληεο. Τν ζύλνιν 
 
  απηώλ ησλ παξαγόλησλ βξίζθεηαη ζε δηαξθείο αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο 
     
  θαη απνηεινύλ έλα …………………… Έλα θνπάδη από ρειώλεο απνηεινύλ έλα 
 
  ………………….. πνπ δεη ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα. Ο ………………… θάπνησλ από  
 
  ηα είδε είλαη ηόζν κηθξόο πνπ θηλδπλεύεη  λα  εμαθαληζηεί.  Όια ηα δώα ηεο 
 
  Μεζνγείνπ, ην  ζύλνιν ησλ θπηηθώλ θαη ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζε απηή  
 
  απνηεινύλ κηα  ……………………. . Οη ηξνθηθέο ηνπο εμαξηήζεηο, δειαδή όιεο νη 
 
  ………………….    αιπζίδεο θαίλνληαη ζε έλα ηξνθηθό ……………….. . Ο ηόπνο  
 
  όπνπ δνπλ νη νξγαληζκνί ιέγεηαη βηόηνπνο. 

 
Δπώηηζη 2: 
 

Τν ζώκα καο γηα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε πγείαο, έρεη αλαπηύμεη έλα εμαηξεηηθό 
ζύζηεκα γηα λα αληηκεησπίδεη ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

 
(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε ζηήιε Γ.   

                                                                                                               (3x0.5=1.5 κ) 
                                                                                                                                                                                                                  

Α                          Β     Γ 

 

Α. Μόιπλζε 

 

 

1. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ  

κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό μεληζηή 

 

Α. …… 

 

Β. Λνίκσμε 

 

2. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά 

    ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε 

 

Β. …… 

 

 

Γ.  Οκνηόζηαζε 

 

 

3. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 

    ηνπ παζνγόλνπ νξγαληζκνύ 

 

Γ. ……. 



(β)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β ζηε ζηήιε Γ.    
       Αθνξνύλ ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.   (6x0.25=1.5κ)      
            

 
 

            Α                           Β       Γ 

    
  Α. Σηνκάρη 
 

    
  1.  Βιέλλα θαη ηξηρίδηα 

  
  Α. ……. 

    
  Β. Μάηηα 
 

   
  2. Γαιαθηηθό νμύ (ζηνλ ηδξώηα) 

  
  Β. ……. 

    
  Γ. Μύηε 
 

  
  3. Υδξνρισξηθό νμύ 

  
  Γ. ……. 

  
  Γ. Τξαρεία 
 

   
  4. Λπζνδύκε (ζηα δάθξπα) 

  
  Γ. ……. 

    
  Δ. Γέξκα 
 

   
  5. Λπζνδύκε (ζην ζάιην) 

   
  Δ. ……. 

    
  Ση. Σηόκα 
 

    
  6. Βιέλλα θαη βιεθαξίδεο 

  
  Ση. …… 

   
 
 

   (γ) Σηηο πην θάησ εηθόλεο κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηξίηεο  γξακκήο         
        άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα. Να κειεηήζεηε ηηο εηθόλεο  
         θαη λα  ηηο αληηζηνηρίζεηε κε ην θαηάιιειν θείκελν πνπ ππάξρεη πην θάησ.(6x0.25=1.5κ)           
                                                                                                                           

 
                       Δηθόλα: 1                               Δηθόλα: 2                           Δηθόλα: 3 

                                     
 

 
              Δηθόλα:4                             Δηθόλα: 5                           Δηθόλα: 6     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



          Κείμενο 1            Κείμενο 2        Κείμενο 3 

 
Τα αληηζώκαηα 
αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα 
ησλ κηθξνβίσλ κε ηα νπνία 
ηαηξηάδνπλ θαη ζπλδένληαη 
καδί ηνπο. 

 
Τν εηδηθό ιεπθό  
αηκνζθαίξην θηηάρλεη 
αληηζώκαηα  
πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα  
αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ. 

Τα αληηζώκαηα παξακέλνπλ 
ζηελ θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο, έηνηκα λα 
 θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη 
κηθξόβηα πνπ έρνπλ ηα ίδηα 
αληηγόλα. 

                                                                                                                                                                                               
          Κείμενο 4            Κείμενο 5        Κείμενο 6 

Τν κηθξόβην ιόγσ ηεο 
ζύλδεζεο αληηγόλνπ - 
αληηζώκαηνο 
θαηαζηξέθεηαη. 

Μηθξόβην πνπ εηζέξρεηαη 
ζηνλ νξγαληζκό έρεη 
 ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα  
ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

Τν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην 
εληνπίδεη ην κηθξόβην 
 κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ 
αληηγόλσλ ηνπ. 

 

                    Δηθόλα 1: Κείκελν …………….                    Δηθόλα 2: Κείκελν …………….      
                
                    Δηθόλα 3: Κείκελν …………….                    Δηθόλα 4: Κείκελν ……………. 
 
                    Δηθόλα 5: Κείκελν …………….                    Δηθόλα 6: Κείκελν ……………. 
 
 
(δ) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ναι εθεί όπνπ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα  

   κεηαδνζεί θαη όσι όπνπ δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί ε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα.     
                                                                                                              (4x0.25=1κ) 

 
   Ιόο HIV      

Αλεμέιεγθηνη εξσηηθνί ζύληξνθνη  

Φξήζε θνηλήο πεηζέηαο κπάληνπ  

Μεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο   

Φεηξαςία κε κνιπζκέλν άηνκν  

 
 
(ε) Να θπθιώζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ζηελ πην θάησ πξόηαζε.             (1x0.5=0.5κ)                             

 
   Τα αληηβηνηηθά είλαη ηα θαηάιιεια θάξκαθα  
   γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο αζζέλεηαο πνπ                              
   νθείιεηαη ζε θάπνην ηό. 

 
 

Δπώηηζη 3: 
 

  (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε  
       ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.                                                      (5x0.5=2.5κ)                                                              

 

 

   ΟΦΙ               ΝΑΙ 
 



 (β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ηεο αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο  
                                                                                                                           (2x1=2κ) 
                                                                                                                                        
 

1. ………………………………………………………………………………………………… 
 

     ……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

       …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  (γ) Να επηιέμεηε ηελ νξζή απάληεζε βάδνληαο ζε θύθιν κόλν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί  
        ζε απηή                                                                                              (3x0.5=1.5κ)                                                                                                                    

 

        1. Η παζεηηθή θίλεζε ηνπ νμπγόλνπ δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο από πεξηνρή 

           ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο πεξηνρή ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο νλνκάδεηαη: 
 

                 Α. Φσηνζύλζεζε 

 

                 Β. Κπηηαξηθή αλαπλνή 

 

               Γ. Γηάρπζε 

 

               Γ. ΄Ωζκσζε 

 
 

       2. Η αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή γίλεηαη: 

 

                Α. ζην θπηηαξόπιαζκα 

 

                Β. ζηνπο ρισξνπιάζηεο 

 

                Γ. ζηα ξηβνζώκαηα 

 

               Γ. ζηα κηηνρόλδξηα 

 

      3. Η αηκνζθαηξίλε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ πξνηηκά πεξηζζόηεξν λα ζπλδέεηαη θαη  

           λα κεηαθέξεη: 
 

                 Α. ην νμπγόλν 

 

                 Β. ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

               Γ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

               Γ. ην λεξό 



 ΜΔΡΟ Γ:  Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων 12 μονάδων.  
 
 

 Δπώηηζη 1: 
 
 
 (α) Γίδεηαι ηο πιο κάηω ηποθικό πλέγμα:  

 
 
               

 
 
 

Ι.  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ  ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο νξγαληζκνύο από  ην                      
      πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                                 (4x0.25=1κ)                                                                 
 

………………..              ………………              …………………              ………………. 
 

 

 ΙI.   Φξεζηκνπνηώληαο ην πην πάλσ πιέγκα λα νλνκάζεηε έλα παπαγωγό. Γηθαηνινγήζηε  
         ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                        (1x1=1κ)                                                                                             
 
         …………………………………………………………………………………………………… 
 
         …………………………………………………………………………………………………… 

 
ΙΙΙ.  Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο λα νλνκάζεηε:                                (2x0.5=1κ) 

 

 Έλα θαηαλαισηή 3εο ηάμεο: ……………………………………………… 
 

 Έλα θνξπθαίν ζεξεπηή: …………………………………………………. 
 



ΙV. Να γξάςεηε ζηελ αξρή θάζε πξόηαζεο  εάλ είλαη ζσζηή θαη Λ εάλ είλαη ιάζνο. 
                                                                                                                    (2x0.5=1κ) 
               1. …… Μηα ηξνθηθή αιπζίδα κπνξεί λα μεθηλήζεη από έλαλ  εηεξόηξνθν    
                            νξγαληζκό. 
               
               2. …… Οη απνηθνδνκεηέο δηαζπνύλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο ησλ λεθξώλ  
                            νξγαληζκώλ ζε αλόξγαλεο. 

 
   (β) Ι.  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο.                       (8x0.25=2κ)                               
 
 

                                             
 

    ΙΙ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά                                                    (4x0.5=2κ)                                                                  
 

 Πξνζαγσγά αγγεία είλαη νη ……………………………….………………………………… 
 

 Μηθξή θπθινθνξία νλνκάδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο πνπ ζθνπό έρεη ηελ  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Ο ζθπγκόο εληνπίδεηαη θαιύηεξα ζηηο επηθαλεηαθέο  …………………………………… 
 

 Τν κεγαιύηεξν αγγείν ζηνλ νξγαληζκό καο, πνπ νδεγεί ην αίκα ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ  
 

      ζώκαηνο είλαη ………………………………………. 
 

  ΙΙΙ.  Να απαληήζεηε ηα παξαθάησ.                                                               (2x0.5=1κ)                                                                               
 

 Πνηνο από ηνπο ρώξνπο ηεο θαξδίαο ζηέιιεη ην αίκα ζηελ ανξηή;  
 

..……………….......................................................................................................... 

2. ..………................... 

7. ………………………. 

8. ……………………… 

6. …………………….. 

5. …………………….. 

4. …………………….. 

3. ……………………… 

1. ……………………… 



 Πνηα αξηεξία ηξνθνδνηεί κε νμπγόλν ηελ θαξδία;  
 
     ………………………………………...........................................................................  
 

(γ) Ι. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε ζηήιε Γ. 
      .                                                                                                         (4x0.5=2κ) 
 

Α                          Β       Γ 
 
Α. Υδαηάλζξαθεο 

 
1. Γηαζπώληαη ζε γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 

 
Α. …… 
 

 
Β. Πξσηεΐλεο 

 
2. Γηαζπώληαη ζε κνλνζαθραξίηεο 

 
   Β. …… 
 

 
Γ. Ληπαξέο νπζίεο 

 
3. Γηαζπώληαη ζε λνπθιενηίδηα 

 
   Γ. …… 
 

 
Γ. Ννπθιετθά νμέα 

 
4. Γηαζπώληαη ζε ακηλνμέα 

 
   Γ. …… 
 

 
 

 ΙΙ.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε ζηήιε Γ. 
      .                                                                                                          (4x0.25=1κ) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Απνξξόθεζε 

 
 1. Η δηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε 
    απινύζηεξεο 

 
Α. ….. 
 

 
Β. Πέςε 

 
 2. Φξεζηκνπνίεζε από ηνλ νξγαληζκό ησλ ηειηθώλ 
     πξντόλησλ ηεο πέςεο γηα λα θηηάμεη δηθέο ηνπ 

 
Β. ….. 

 
Γ. Αθόδεπζε 

 
 3. Απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ 
    πξσθηό 

 
Γ. …..  

 
Γ. Αθνκνίσζε 
 

 
 4. Η κεηαθνξά ησλ απιώλ νπζηώλ από ην  
     έληεξν ζηελ θπθινθνξία 

 
Γ. …..  

 
 
                 
 
                         

    Η Διζηγήηπια                           ςνηονιζηήρ  Β.Γ.                     Η Γιεςθύνηπια            
                           

   Νίθε Βειάδε – Ισαλλίδνπ             Νίθνο Νηθνδήκνπ                       Μαξία Θενθάλνπο 
              
   

     ……………….……..                   …………………….                   ……..……………… 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΦΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Τίξξ-Δρ) 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ ζε όλα ηα επυηήμαηα 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΒΑΘ.:……………………/ 40 

ΟΛΟΓΡ.:……………….... 

ΤΠΟΓΡ.:………………… 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
2 ΩΡΔ (120'λεπηά) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:………………………………………………. ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.:…….. 
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ηήλη Α: Όπγανο 

1. 
Σηνκαηηθή 

θνηιόηεηα 

2. 
 

Λεπηό έληεξν 

3. Σηνκάρη 

4. Ήπαξ 

5. Οηζνθάγνο 

 

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ 

 

 

Δπώηηζη 1 

 

Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα 1-5 πνπ θαίλνληαη ζηε Σηήιε Α ηνπ παξαθάησ πίλαθα, κε ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηε Σηήιε Β. 

 

 

Ανηιζηοίσιζη 

 

 

1……………… 

 

2……………… 

 

        3……………… 

 

4…………….. 

 

5…………….. 

 

 

5X0.5κ = 2.5κ) κ: ………  

 

Δπώηηζη 2 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ , Γ ε Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε. 

(α) Πνην από ηα πην θάησ  ηζρύεη γηα ηε θπςτίνη. 

Α. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ ππάξρεη ζην ζάιην. 

Β. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ ππάξρεη ζηα δάθξπα. 

Γ. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζην ζηόκα. 

Γ. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ εμνπδεηεξώλεη ηα παζνγόλα κηθξόβηα. 

Δ. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ηηο πξσηεΐλεο ζην ιεπηό έληεξν. 

 

 

 

ηήλη Β: Λειηοςπγίερ ηος 

πεπηικού ζςζηήμαηορ 

Πέςε πξσηετλώλ 
Α. 

 

Μάζεζε ηξνθήο 
Β. 

Καηάπνζε. Γ. 

Απνξξόθεζε  

ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
Γ. 

Γαιαθηνκαηνπνίεζε 

ιηπαξώλ νπζηώλ 
Δ. 
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(β) Οη ηξίρεο ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο. 

Α. Σπγθξαηνύλ ηε ζθόλε θαη ηα μέλα ζσκαηίδηα. 

Β. Καηαζηξέθνπλ ηα παζνγόλα κηθξόβηα. 

Γ. Θεξκαίλνπλ ηνλ αέξα. 

Γ. Υγξαίλνπλ ηνλ αέξα. 

Δ. Όια  ηα πην πάλσ. 

(γ) Τν πδξνρισξηθό νμύ ζην ζηνκάρη πξνέξρεηαη από : 

Α. γαζηξηθνύο αδέλεο. 

Β. ζηεινγόλνπο αδέλεο. 

Γ. πάγθξεαο. 

Γ. ζπθώηη. 

Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ. 

(δ) Οη πην θάησ ρεκηθέο νπζίεο είλαη όιεο ζπκπιεξσκαηηθέο  ζξεπηηθέο νπζίεο : 

Α.       λεξό, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, άιαηα. 

Β. λεξό, βηηακίλεο, άιαηα. 

Γ. ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο,πξσηεΐλεο, λνπθιετληθά νμέα. 

Γ. ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο,πξσηεΐλεο, λεξό. 

Δ. βηηακίλεο, άιαηα, λνπθιετληθά νμέα, λεξό. 

(ε) Η ζσζηή ζεηξά κεγέζνπο ησλ νξγαληζκώλ θαη ηώλ από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν είλαη: 

Α. Βαθηήξηα  —►Ινί—► Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο—► Πξσηόδσα. 

Β. Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο  —► Πξσηόδσα—► Βαθηήξηα—►Ινί. 

Γ. Βαθηήξηα —► Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο —►  Πξσηόδσα  —►  Ινί. 

Γ. Ινί —► Βαθηήξηα —► Πξσηόδσα —►  Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο. 

Δ.  θαλέλα από ηα πην πάλσ.                           

5X0.5κ = 2.5κ) κ: ………  

Δπώηηζη 3 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS κε 

έλα ΝΑΙ ή ΟΥΙ. 

Α / Α ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟΤ ΙΟΤ TOY AIDS ΝΑΙ / ΟΥΙ 

1 Με ην ηξύπεκα ησλ απηηώλ  

2 Με ην ηζίκπεκα ησλ εληόκσλ  

3 Με ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ζειαζκό  

4 Με ηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ηνπαιεηώλ  

5 Με ηε ρξήζε βεινλώλ γηα ηαηνπάδ  

5X0.5κ = 2.5κ) κ: ………  
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Δπώηηζη 4 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε απινύζηεξεο νπζίεο νλνκάδεηαη ................................  

Η ρεκηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ αξρίδεη ζην  ................................ ππό ηελ επίδξαζε ηνπ 

ελδύκνπ ................................ θαη ζπλερίδεηαη ζην πξώην ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ πνπ 

νλνκάδεηαη .............................  ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ…………….. ...................  

(5X0.5κ = 2.5κ) κ: ………  

 

ΜΔΡΟ  Β:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επυηήζειρ. 

   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι  (6) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ 

 

Δπώηηζη 5 

α) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα κέξε ηεο θαξδηάο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-5. 

  

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

5……………………………………… 

 
 
 
 

(5X0.5κ = 2.5κ) κ: ………  
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ  πίλαθα  πνπ αθνξά ηελ θίλεζε ηνπ αίκαηνο  από ηηο 
επηκέξνπο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο. 
 
Αγγείο/α ή βαλβίδα απ  όπος 
ηο αίμα ειζέπσεηαι ζηιρ 
επιμέποςρ κοιλόηηηερ ηηρ 
καπδιάρ 

 
Δπιμέποςρ 
κοιλόηηηα ηηρ 
καπδίαρ 

Αγγείο/α ή βαλβίδα απ  
όπος ηο αίμα εξέπσεηαι 
από ηιρ επιμέποςρ 
κοιλόηηηερ ηηρ καπδίαρ 

Άλσ θαη θάησ θνίιε θιέβα  Τξηγιώρηλε βαιβίδα 

Τξηγιώρηλε βαιβίδα  Πλεπκνληθέο αξηεξίεο 

Πλεπκνληθέο θιέβεο  Γηγιώρηλε βαιβίδα 

Γηγιώρηλε βαιβίδα   

 
(5X0.5κ = 2.5κ) κ: ………  
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γ) Μεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ ηεο θαξδίαο ππάξρνπλ βαιβίδεο, όπσο θαη ζηα 
ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ ζαο. Πνηνο  είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ζηε θαξδία; 
 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

(1X1κ = 1κ) κ: ………  
Δπώηηζη 6 

Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα  θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να νλνκάζεηε: 

1) Έλαλ παξαγσγό: ............................................  

2) Έλαλ θαηαλαισηή 1εο ηάμεο: ...........................................  

3) Έλαλ θαηαλαισηή 2εο ηάμεο: ...........................................  

4) Έλαλ θαηαλαισηή 3εο ηάμεο:…………………………………….. 

(4X0,5κ = 2κ) κ: ……… 

 

β) Τν πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ην ζπλαληάκε ζε έλα νηθνζύζηεκα ηεο Βόξεηαο Διιάδαο. 

Γώζηε έλα νξηζκό γηα ην νηθνζύζηεκα. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

(1X1κ = 1κ) κ: ……… 
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γ) Να ζρεδηάζεηε  κηα νηθνινγηθή ππξακίδα από ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο ηνπ ηξνθηθνύ 

πιέγκαηνο: Κόηζπθαο, Κάκπηα, Κνπθνπβάγηα, Πεύθνο. 

 

 

 

 

 

 

(4X0,5κ = 2κ) κ: ……… 

δ) Σηελ Κύπξν ζπλαληνύκε ηνπο κεζνγεηαθνύο Θακώλεο. Τη είλαη θαη πνηα είδε θπηώλ 

θπξηαξρνύλ ζε απηνύο; 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 (1X1κ = 1κ) κ: ……… 

Δπώηηζη 7 

Να παξαηεξήζεηε ηηο δπν πην θάησ εηθόλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αηκνθόξα αγγεία ηνπ                     
θπθινθνξηθνύ  ζπζηήκαηνο. 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο 1 κέρξη 4. 

 

(4X0,5κ = 2κ) κ: ……… 

β) Να γξάςεηε δπν  δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ απηηπιών και θλεβών. 

1ε Γνκηθή δηαθνξά: 

………………………………………..…………………………………………………………………….

.2ε Γνκηθή δηαθνξά: 

…………………………………………………………………………………………….……………….. 

    (2X0,5κ = 1κ) κ: ……… 

γ)Πνηνο είλαη ό ξόινο των ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ; 

………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(1X1κ = 1κ) κ: …… 
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(δ)Λόγσ ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο, ηα αγγεία ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

επηβαξύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο (αύμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ζπρλόηεηαο παικώλ) 

θαη λα πξνθαιείηαη εύθνιε θνύξαζε. Η αξηεξηνζθιήξπλζε νθείιεηαη :  

(η).………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(ηη).………………………………………………..………………………………………..………………

……………………………………………….……………………………………………………….……. 

   (2X1κ = 2κ) κ: ……… 
 

 ΜΔΡΟ  Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν 12 μονάδυν. 

Δπώηηζη 8 

 
Ο Γηώξγνο είλαη καζεηήο ηήο Γ΄ Γπκλαζίνπ . Ο παηδίαηξνο ηνπ είπε όηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

λα ηξώεη θαζεκεξηλά ζνθνιάηεο θαη ηζηπο θαη λα αξρίζεη λα ηξώεη  ηξόθηκα κε πξσηεΐλεο. 

 

(ι) Τη είλαη νη πξσηεΐλεο θαη  πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην νξγαληζκό καο; 

……………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

(1X1κ = 1κ) κ: ……… 

(ιι) Να γξάςεηε ηξία (3) ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο πξσηετλώλ. 

1.……………………………………………………………………………………..……………………

2.………………………………………………………………………………………………….……… 

3…………………………………………………………………………………………………..…….. 

(3X0,5κ = 1,5κ) κ: ……… 

(ιιι) Οη εκεξήζηεο αλάγθεο πξσηετλώλ ζε γξακκάξηα αλά θηιό βάξνπο ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

εθήβνπο είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο. 

 Να αηηηνινγήζεηε ηελ πην πάλσ δηαπίζησζε. 

……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………… 

(1X1κ = 1κ) κ: ……… 

(ιv) Σε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο μεθηλά ε πέςε ησλ πξσηετλώλ θαη πνπ 

νινθιεξώλεηε; 

α) Όξγαλν πνπ μεθηλά ε πέςε ησλ πξσηετλώλ:……………………………………………….    

β) Όξγαλν πνπ νινθιεξώλεηε  ε πέςε ησλ πξσηετλώλ:…………………….……………… 

(1X0,5κ = 1κ) κ:……………  
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(v) Πνηα έλδπκα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ; 

α)……………………………………………….    

β)…………………………..….……………… 

(2X0,5κ = 1κ) κ:……………   

(vi) Πνην αληηδξαζηήξην ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πξσηεΐλεο ζε δηάιπκα ηξνθήο;   

……………………………………………………..……………………………………………….    

 (1X1κ = 1κ) κ:…………… 

(vii) Πνην  ην ρξώκα ηνπ  αληηδξαζηεξίνπ πξηλ ηελ επαθή κε ηε ηξνθή πνπ έρεη πξσηεΐλε θαη  

πνην ην ρξώκα ηνπ  αληηδξαζηεξίνπ κεηά  ηελ επαθή κε ηε ηξνθή ; 

Πξηλ……………………………………………………..………………………………………… 

Μεηά…………………………………………………………………………………………….….    

 (2X0,5κ = 1κ) κ:……………  

(viii) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ηα δηάθνξα 

όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

1) ……………………………………… ..............................  

2) ……………………………………… 

3) ………………………………………. 

4………………………………………… 

5) ……………………………………… .................  

6) ……………………………………… 

7) ………………………………………. 

8)………………………………………… 

9)………………………………………… 

 

(9X0,5κ = 4,5κ) κ…………….. 

 

 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

……………………… 

Φινπξή Γεσξγνύια  
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      ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ )         2 ΩΡΕ (120ϋ λεπτά) 
    

  

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …............................................  ΣΜΗΜΑ:..............   ΑΡ..............  

        

ΠΡΟΟΧΗ 

Να προςζξετε               Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 10 ςελίδεσ. 

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Χ Ι Α 
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ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ 
                    Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται  με δυόμιςθ (2,5) μονάδεσ. 
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 1 
 
α) Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με  τισ λζξεισ τθσ ςτιλθσ Β.                                          
                              

τιλθ Α 

1. Καφςιμα υλικά πρϊτθσ επιλογισ. 
   

2. Βαςικά δομικά υλικά των δοντιϊν και των οςτϊν. 
 

3. Αποταμιευτικζσ ενεργειακζσ ουςίεσ ςτα ηϊα. Είναι τα  
    πλουςιότερα ενεργειακά υλικά. 

4. υμπλθρωματικζσ ουςίεσ που δεν ζχουν οφτε δομικό 
     οφτε ενεργειακό ρόλο  αλλά είναι απαραίτθτεσ για 
     τθν κανονικι λειτουργία του οργανιςμοφ.    

5. Ουςίεσ που παρζχουν ςτον οργανιςμό δομικά ςυςτατικά    
    για τθν ανάπτυξθ του. 
 

      
  (5x 0.25= 1.25μ) 

 

β) Να γράψετε δίπλα από τθ κάκε πρόταςθ αν είναι Ορκι , ι Λάκοσ.   
      

1. Η καρδία χαρακτθρίηεται ωσ διπλι αντλία θ οποία διατθρεί το αίμα ςε ςυνεχι  
     κίνθςθ ςτο ςϊμα. 
 

 

2.  Κατά μικοσ των αρτθριϊν υπάρχουν βαλβίδεσ. 
 
 

 

3. Σα αιμοπετάλια είναι υπεφκυνα για τθν πιξθ του αίματοσ 
 
 

 

4. Σο πλάςμα αποτελείται κατά 90℅ από νερό μζςα ςτο οποίο είναι διαλυμζνεσ  
     χριςιμεσ και άχρθςτεσ ουςίεσ. 
 

 

5. Ο δεξιόσ κόλποσ τθσ καρδίασ επικοινωνεί με τθν αριςτερι κοιλία.  
 
 

 

    
 (5x 0.25= 1.25μ) 

 

 

 

 

               τιλθ Β 

Α.  Πρωτεΐνεσ 
 

Β.   Νοςκλεϊνικά οξέα 
 

Γ.   Άλατα 
 

Δ. Λιπαπέρ οςσίερ 

 

Ε.    Βιταμίνερ 

 

Σ. Τδατάνκρακεσ 
 

 

1........... 

 

2........... 

 

3........... 
 

4…………. 

 

5………... 
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ΕΡΩΣΗΗ 2 
 

 α)  Ο Γιϊργοσ παρουςιάηει πρόβλθμα παχυςαρκίασ και δυςκοιλιότθτασ ενϊ παράλλθλα παρουςίαςε 

       αφξθςθ των λιπιδίων ςτο αίμα. Ανάμεςα ςτα άλλα ο ειδικόσ γιατρόσ που επιςκζφκθκε τον 

       ςυμβοφλεψε να τρϊει τροφζσ  πλοφςιεσ ςε φυτικζσ ίνεσ. 

      i) Να γράψετε 3 τροφζσ πλοφςιεσ ςε φυτικζσ ίνεσ. 

         1……………………………………………,    2………………………………………………,     3………………………………………………, 
 (3 x 0.25 = 0.75μ) 

     ii) Ποια από τισ δφο κατθγορίεσ φυτικϊν ινϊν κα τον βοθκιςει : 
          1.  τθ μείωςθ των λιπιδίων ςτο αίμα;………………………………………………………………………………………………… 

2.  τθν καταπολζμθςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ;……………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                            (2x 0.25 = 0.5μ) 

     iii) Ο ειδικόσ γιατρόσ ζδωςε ακόμα μία ςυμβουλι ςτον Γιϊργο ϊςτε να τον βοθκιςει να αντιμετωπίςει  

ταυτόχρονα το πρόβλθμα τθσ παχυςαρκίασ και τθσ δυςκοιλιότθτασ. Ποια είναι αυτι θ ςυμβουλι; 

         .................................................................................................................................................................. 
(1x 0.25 = 0.25μ) 

β) Η Αργυρϊ και θ Ευγενία είναι μακιτριεσ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Η Αργυρϊ είναι ακλιτρια και κάκε   

     απόγευμα αςχολείται με τα μακιματα τθσ αλλά κάνει και προπόνθςθ ,ενϊ θ Ευγενία τα απογεφματα 

     αςχολείται με τα μακιματα τθσ και κάνει και μακιματα πιάνου. Ποια από τισ δφο ζχει μεγαλφτερεσ   

     ενεργειακζσ ανάγκεσ; Να δικαιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ. 

     ........................................................................................................................................................................ 

     ....................................................................................................................................................................... 
 (1x 1 = 1μ) 

 ΕΡΩΣΗΗ 3 
 
α)  Να γράψετε δφο (2) λειτουργίεσ που παρουςιάηουν οι ηωντανοί οργανιςμοί ϊςτε να κεωροφνται 
      ηωντανοί. 
      1................................................................................... , 2........................................................................... 

      (2x 0.25 = 0.5μ) 
β) Ποιοι μικροοργανιςμοί ονομάηονται πακογόνοι; 

    .................................................................................................................................................................... 
(1x 0.5= 0.5μ) 

γ) Σα παιδιά ενόσ νθπιαγωγείου παρουςίαςαν ςυμπτϊματα πυρετοφ ,εμετοφ και διάρροιασ. Ο γιατρόσ 

     εξετάηοντασ τα παιδιά ενθμζρωςε τουσ γονείσ ότι ζχουν μολυνκεί από κάποιο πακογόνο  

    μικροοργανιςμό ο οποίοσ τουσ προκάλεςε κάποια λοίμωξθ . 

     Ο γιατρόσ για κεραπεία τουσ ζδωςε αντιβιοτικά. 

i) Ο μικροοργανιςμόσ που ζχει μολφνει τα παιδιά είναι ιόσ ι βακτιριο;……………………………………….. 

        Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ…………………………………………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii)  Να εξθγιςετε τι διαφζρει θ μόλυνςθ από τθ λοίμωξθ.                                                          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(1x 1 = 1μ) 

    (2x 0.25 = 0.5μ) 
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ΕΡΩΣΗΗ 4 
 

α) Δίνεται το ςχιμα τθσ τομισ ενόσ προγόμφιου.  

    Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ 1-3. 

     

    1: ...........................................   
     
    2: ........................................... 
     
     3: ...........................................   
     
                                                                (3x 0.25 = 0.75μ) 

β) Ποιοσ  ο ρόλοσ των προγόμφιων ςτον άνκρωπο; 

    ......................................................................................................................................................................... 
(1x 0.5 = 0.5μ) 

 γ) i) Να ονομάςετε τθν πάκθςθ των δοντιϊν με τθν ζνδειξθ Α. ……………………….……......................................    
    (1x 0.25 = 0.25μ) 

     ii) Πϊσ θ οδοντικι μικροβιακι πλάκα προκαλεί τθν πιο πάνω πάκθςθ των δοντιϊν;  

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 
   (1x 0.5 = 0.5μ) 

   iii) Δφο ςυμβουλζσ που δίνουν οι οδοντίατροι για τθν αποφυγι τθσ πιο πάνω πάκθςθσ είναι: 

        1………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

        2………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
    (2x 0.25 = 0.5μ) 

 

 
ΜΕΡΟ Β:  Αποτελείται από τρεισ(3) ερωτιςεισ 
                    Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται  με ζξι (6) μονάδεσ. 
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 5 

α) ) Να γράψετε δίπλα από τθν κάκε πρόταςθ που αναφζρεται ςτον τρόπο μετάδοςθσ του ιοφ του AIDS  

       αν είναι ορκι ι λάκοσ.  

      Ο ιόσ του AIDS μεταδίδεται με: 

     1. Σθ ςεξουαλικι επαφι....................... 

     2.  Σθ χειραψία.......................... 

     3.  Σο κθλαςμό........................... 

     4.  Σα κουνοφπια.......................... 

     5.  Σθ μετάγγιςθ μολυςμζνου αίματοσ.................. 

     6.  Σο φτάρνιςμα........................... 
         (6x 0.25 = 1,5μ) 

1 

3 
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β) Οι πιο κάτω εικόνεσ 1,2,3,4  περιγράφουν μια διαδικαςία καταπολζμθςθσ των βακτθρίων από ζνα  

     κφτταρο του  αίματοσ Χ. Με τθ βοικεια των εικόνων να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 

i)   Να ονομάςετε: 

    1.Σθ  γραμμι άμυνασ που περιγράφεται με τισ πιο πάνω εικόνεσ................................................................ 
    2.Σο κφτταρο του αίματοσ με το γράμμα Χ.................................................................................................... 

         (2x 0.5 = 1μ) 

  ii)  Να περιγράψετε τθ πιο πάνω διαδικαςία με τθν οποία τα κφτταρα Χ καταςτρζφουν τα βακτιρια. 

           ................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................................. 

 (1x 1= 1μ) 

 
γ) Ο  κφριοσ Κϊςτασ πάτθςε κατά λάκοσ ζνα ςκουριαςμζνο καρφί. Επιςκζφκθκε τισ πρϊτεσ βοικειεσ και 

   εκεί του χοριγθςαν τον αντιτετανικό ορό (αντι-ορό) γιατί δεν είχε κάνει το εμβόλιο για τα μικρόβιο του     

   τετάνου που είναι πολφ επικίνδυνο. 

   

   Γιατί ςτισ πρϊτεσ βοικειεσ του χοριγθςαν αντι-ορό και όχι το εμβόλιο του τετάνου;................................. 

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................                 
 

 (1x 1 = 1μ) 

 

δ) H Μαρία επιςκζφκθκε τθ φίλθ τθσ Άνδρεα θ οποία ιταν αςκενισ από το μικρόβιο τθσ ερυκράσ .  

     Η Μαρία είχε  κάνει το εμβόλιο για το μικρόβιο τθσ ερυκράσ πριν ζνα χρόνο. Κινδυνεφει θ Μαρία    

     να κολλιςει το μικρόβιο τθσ ερυκράσ; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

    ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................    
 

1 2 3 4 

    
 

  (1x 1,5= 1,5μ) 
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ΕΡΩΣΗΗ 6 
 

α) Να ονομάςετε τα όργανα του αναπνευςτικοφ  
     ςυςτιματοσ με  τουσ αρικμοφσ 1 μζχρι 4 . 
      
     1................................................................ 
      
     2................................................................ 
     
     3................................................................  
     
     4................................................................. 
                                                                                     
                                                                      (4x 0.25 = 1μ) 

 

β) Ποιεσ είναι οι δφο λειτουργίεσ του λάρυγγα; 

    1............................................................................., 2............................................ ................................ 
(2x 0.25 = 0.5μ) 

γ) Ποιοσ είναι ο  ρόλοσ τθσ επιγλωττίδασ; ;           

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 
    (1x 0.5 = 0.5μ) 

δ)  Να εξθγιςετε με ποιουσ μθχανιςμοφσ θ μφτθ μπορεί να εμποδίςει τθν είςοδο των  μικροβίων ςτον 
      οργανιςμό. 
      ..................................................................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................................................................... 
   (1x 0,5= 0,5μ) 

ε) i)  ε ποιο από τα όργανα με τουσ αρικμοφσ 1,2,3,4 του πιο πάνω ςχιματοσ καταλιγει ο ειςπνεόμενοσ αζρασ; 

       .................................................................................................................................................................................... 

    ii) Πωσ ονομάηονται τα αιμοφόρα αγγεία δια μζςου των οποίων γίνεται θ ανταλλαγι των αερίων;  

       .................................................................................................................................................................................... 

    iii) Ποια δομι ζχουν ϊςτε να επιτυγχάνεται θ πιο πάνω λειτουργία τουσ; 

    ......................................................................................................................................................................... 
    (3x 0.25 = 0.75μ) 

ςτ) Ποια  κφτταρα του αίματοσ δεςμεφουν και μεταφζρουν το οξυγόνο ςτουσ ιςτοφσ; Που οφείλεται το 

     κόκκινο χρϊμα τουσ; 

     ........................................................................................................................................................................ 

    ......................................................................................................................................................................... 
    (2x 0.25 = 0.5μ) 

θ)  i) Σι χρειάηεται ζνα κφτταρο για να παράγει τθν απαραίτθτθ ενζργεια για τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του; 

          1................................................................................. , 2........................................................................... 

       ii) ε ποια οργανίδια του κυττάρου γίνεται θ διαδικαςία για τθν παραγωγι ενζργειασ; 

          ...................................................................................................................................................................  

1 1 

2 

3 

4 

    (3x 0.25= 0,75μ) 
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ε) Ζνασ ςφμβουλοσ υγείασ επιςκζφκθκε κάποιο Γυμνάςιο για να ενθμερϊςει τουσ μακθτζσ για τα  
    προβλιματα υγείασ που προκαλεί το κάπνιςμα . Σόνιςε ςτουσ μακθτζσ ότι το κάπνιςμα επθρεάηει  
    όχι μόνο τθν υγεία του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ αλλά και άλλα ςυςτιματα του οργανιςμοφ, όπωσ 
    το πεπτικό ςφςτθμα και το κυκλοφορικό ςφςτθμα. 
    Να αναφζρετε ςτον πιο κάτω πίνακα μια (1) αςκζνεια για το κάκε ζνα από τα πιο πάνω ςυςτιματα  
    που μπορεί να οφείλεται ςτο κάπνιςμα 

(3x 0.5= 1,5μ) 

 
ΕΡΩΣΗΗ 7 
 

α) i)  Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδίασ που δείχνουν  

         οι αρικμοί 1- 6  ςτο διπλανό ςχιμα. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

  

 

 ii)  1. Με ποιο αιμοφόρο αγγείο το αίμα μεταφζρεται ςτουσ πνεφμονεσ για να οξυγονωκεί; 

       ...................................................................................................................................................................... 

      2. ε ποιο χϊρο τθσ καρδίασ επιςτρζφει το οξυγονωμζνο αίμα;................................................................. 

      3. Με ποιο αιμοφόρο αγγείο το αίμα μεταφζρεται από τθ καρδία ςε όλο το ςϊμα; 

      ...................................................................................................................................................................... 

     4. Πωσ ονομάηεται θ κυκλοφορία του αίματοσ που τροφοδοτεί τον καρδιακό μυ με αίμα;  

       ......................................................................................................................................................................                                                         
  (4x 0.25= 1μ) 

iii) Ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ μεγάλθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ; 

       ...................................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................................................... 
                                                                 (1x 1= 1μ) 

  Αναπνευςτικό φςτθμα      Πεπτικό ςφςτθμα  Κυκλοφορικό ςφςτθμα 

Αςκζνεια που πικανόν 
να προκλθκεί από το  
κάπνιςμα. 

   

1......................................................................... 

2......................................................................... 

3......................................................................... 

4......................................................................... 

5.......................................................................... 

6.......................................................................... 

                                                             (6x 0.25= 1,5μ) 
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β)  i) Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία με τα γράμματα Α και Β που δείχνει το πιο κάτω ςχιμα. 

        Α..............................................................................., Β................................................................................ 
     (2x 0.25= 0.5μ) 

    ii) Ποια θ λειτουργία του αιμοφόρου αγγείου με το γράμμα Β; 

        .......................................................................................................... 

        .......................................................................................................... 
                                                                                                               (1x 0.5= 0.5μ) 

 
 
 
γ) Ζνασ τραυματίασ από αυτοκινθτιςτικό δυςτφχθμα μεταφζρεται με ςοβαρι αιμορραγία ςτο τμιμα 
     πρϊτων βοθκειϊν. Χρειάηεται επειγόντωσ μετάγγιςθ αίματοσ αλλά θ τράπεηα αίματοσ δεν ζχει  
    αίμα ομάδασ ΑΒ ρζηουσ αρνθτικό που είναι θ ομάδα αίματοσ του τραυματία. Ποια ι ποιεσ ομάδεσ  
    αίματοσ και με ποιο  παράγοντα ρζηουσ μποροφν να του χορθγιςουν για να ςωκεί; 
     ........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
ΜΕΡΟ Γ:  Αποτελείται από μία (1) ερϊτθςθ  των (12) μονάδων. 
 
 
ΕΡΩΣΗΗ 8 
 
α) i)  Να ονομάςετε τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ που δείχνουν οι αρικμοί 1-6 ςτο πιο κάτω  
          ςχιμα. 
        
        
        1......................................................... 
       
         2........................................................ 
      
        3........................................................ 
     
        4......................................................... 
       
        5........................................................ 
       
          6........................................................ 

      

 
 
 
 
 
 

      (1x 1.5= 1,5μ) 

(6x 0.25= 1,5μ) 
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ii) Να γράψετε ςτον πίνακα που ακολουκεί δφο λειτουργίεσ που γίνονται ςτα όργανα με τουσ αρικμοφσ 3  
    και 5 που δείχνει το προθγοφμενο ςχθμα.   

                                                                                 (4x 0.5 = 2μ) 

 
 
β) i) Πϊσ ονομάηονται οι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο; 
     ........................................................................................................................................................................ 

                                                                                 (1x 0.5 = 0.5μ) 

 
     ii) Να ονομάςετε τα δφο (2) ζνηυμα που περιζχει το ςάλιο. 
         1..................................................................................., 2........................................................................... 

                                                                                 (2x 0.5 = 1μ) 
 

 
    iii) Να γράψετε το ρόλο του κάκε ενόσ από τα πιο πάνω ζνηυμα. 

        Ζνηυμο 1....................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................................... 

    

       Ζνηυμο 2....................................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                               (2x 1 = 2μ) 
 

γ) i) Ποιοσ ο ρόλοσ του υδροχλωρικοφ οξζοσ  που παράγεται από τουσ γαςτρικοφσ αδζνεσ ςτο ςτομάχι ; 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                                         (1x 0.5 = 0.5μ) 

   
  ii) Να αναφζρετε δφο τρόπουσ πρόλθψθσ αςκενειϊν του πιο πάνω οργάνου.             
       ..................................................................................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................................................... 
 

(2x 0.5 = 1μ) 

 
 

 

 

 Λειτουργίεσ 

 
 

Όργανο με αρικμό 3 

 

1.................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 
2..................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................... 
 

 
 

Όργανο με αρικμό 5 

 
1.................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 
2................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 

 (2x 1= 2μ) 
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γ) το πιο κάτω ςχιμα με τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ 1 και 2 το χθμικό αντιδραςτιριο Benedict ζδωςε 

     κετικό αποτζλεςμα με τθ κρεπτικι ουςία Χ, κετικό αποτζλεςμα ζδωςαν και τα χθμικά αντιδραςτιρια 

     Θειικοφ χαλκοφ και Τδροξειδίου του Νατρίου με τθ κρεπτικι ουςία Ψ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  iv)   Να γράψετε μια τροφι που είναι πλοφςια ςτθ κρεπτικι ουςία Ψ.......................................................... 
         (1x 0.5= 0,5μ) 

    
v)  Ποια είναι τα μικρομόρια που προκφπτουν από τθ διάςπαςθ τθσ κρεπτικισ ουςίασ Ψ ςτο    
          πεπτικό μασ ςφςτθμα ;.........................................................................................................................................                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                          (1x 0.5= 0,5μ) 

   vi) Από ποιο όργανο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ απορρόφθςθ των μικρομορίων που  

          προκφπτουν από τθ διάςπαςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν;.......................................................................... 
                                                                                                                                                                           (1x 0.5= 0,5μ) 

 

 

                        

                                                                        
 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

i) Να ονομάςετε τισ κρεπτικζσ ουςίεσ Χ και Ψ. 

   Θρεπτικι ουςία Χ.................................................. 

   Θρεπτικι ουςία Ψ................................................. 
                                                                           (2x 0.5= 1μ) 
 

ii) Ποιο είναι το τελικό χρϊμα του αντιδραςτθρίου  

    Benedict με τθ κρεπτικι ουςία Χ; 
    .............................................................................. 
                                                                         (1x 0.5= 0,5μ) 

                                                                                                                                                           
iii) Ποιο είναι το τελικό χρϊμα των αντιδραςτθρίων  
    Θειικοφ χαλκοφ και Τδροξειδίου του Νατρίου 
     με τθ κρεπτικι ουςία Ψ; 
    .............................................................................. 

    (1x 0.5= 0,5μ) 

 

                    ΟΙ ΕΙΗΓΗTΕ: 

.. ....................................................                   

Πατςαλίδου Γρθγορία 

   ........................................................ 

            Παπαδοποφλου Μαρία 

                

................................................. 

                 Νικολάου τάλω 

  

          ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ Β.Δ 

     ................................................. 
 

Πατςαλίδου Γρθγορία 
  

            Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

................................................. 
      Χριςτοδοφλου Ευάγγελοσ    
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΔΜΠΑ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
 

ΒΑΘ.: ........................... / 40 
 

ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 

ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

 
 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΥΗΜΔΙΑ) 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ (120΄ λεπηά) 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ................................................................. 

 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κ Α Λ Η Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α 
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ΜΔΡΟ Α:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

 Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 

 
Δπώηηζη 1 
 
α) Να γξάςεηε δύν δνκηθέο θαη δύν ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ εξπζξώλ θαη ιεπθώλ 
κπτθώλ ηλώλ.                                                                       
          (4 x 0,5 = 2μ) μ:....... 
 
Γομικέρ 
 
η. __________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
ηη. __________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Λειηοςπγικέρ 
 
η. __________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
ηη. __________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
β) πκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε: 
 
Έλαο καξαζσλνδξόκνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό 
_______________________________ .   (1 x 0,5μ = 0,5μ) μ. ........... 
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Δπώηηζη 2 
 
α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη δύν λεπξώλεο Α θαη Β. Πνηνο από απηνύο είλαη θηλεηηθόο 
λεπξώλαο θαη πνηνο αηζζεηηθόο; 
                 (2 x 0,25μ = 0,5μ) μ. ........... 

 
       
 Α: ______________________ 
 
       
 Β: ______________________ 
 
 
       
 β) Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2 θαη  
       
 3 ζηνλ λεπξώλα Α; 
       
 (3 x 0,5μ = 1,5μ) μ. ............ 
 
       
 1. ________________________ 
 
       
 2. ________________________ 
 

 
                3. ________________________ 

 
γ) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.    (2 x 0,25μ = 0,5μ) μ. ....... 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Δπώηηζη 3 
 
α) Να γξάςεηε κία (1) νκνηόηεηα θαη κία (1) δηαθνξά κεηαμύ DNA θαη RNA θαη πνπ αθνξά:
         (4 x 0,25μ = 1μ) μ. ............ 
η. Σν πνπ εληνπίδνληαη ζην θύηηαξν: _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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ηη. Σε δνκή ηνπο: ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
β) ε έλα κόξην DNA γλσξίδνπκε όηη ην πνζνζηό ηεο Αδελίλεο είλαη 10%. Να ππνινγίζεηε 
ην πνζνζηό ησλ ππόινηπσλ βάζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν κόξην. Να δείμεηε ηνπο 
ππνινγηζκνύο ζαο.       (3 x 0,25μ = 0,75μ) μ. ....... 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
γ) Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ζηηο πην θάησ 
πξνηάζεηο:        (3 x 0,25μ = 0,75μ)μ. ........ 
 
 
ι. Η ανηιγπαθή ηος DNA: 
 
Α. Έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δύν κνξίσλ DNA δηαθνξεηηθώλ από ην αξρηθό. 
Β. Γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο. 
Γ. Απαηηεί ηελ έλσζε λνπθιενηηδίσλ ζην θπηηαξόπιαζκα. 
Γ. Έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δύν κνξίσλ DNA παλνκνηόηππσλ κε ην αξρηθό. 
 
ιι. Έναρ ανθπώπινορ οπγανιζμόρ έσει κανονικά ζε κάθε ζωμαηικό ηος κύηηαπο ζηην 
απσή ηηρ μεζόθαζηρ: 
 
Α. 46 DNA. 
Β. 23 λεκάηηα ρξσκαηίλεο πνπ θιεξνλόκεζε από ηνλ παηέξα. 
Γ. 46 λεκάηηα ρξσκαηίλεο. 
Γ. Ιζρύνπλ όια ηα πξνεγνύκελα. 
 
ιιι. ηη δομή ενόρ νοςκλεοηιδίος δεν πεπιλαμβάνεηαι: 
 
Α. Αδσηνύρα βάζε. 
Β. άθραξν. 
Γ. Φσζθνξηθή νκάδα. 
Γ. Ακηλνμύ. 
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Δπώηηζη 4 
 
α) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα ζηάδην ηεο Μίησζεο. Να γξάςεηε πνην είλαη θαη λα 
πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζην ζηάδην απηό.       (4 x 0,25μ = 1μ) μ. ..........  
 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΣΑΓΙΟΤ: ________________________ 
         Πεξηγξαθή ζηαδίνπ 

 
         1. Σν ________________ 

         θάζε ρξσκνζώκαηνο 
       _______________. 
 

       
      2. Οη ________________ 

       
      θηλνύληαη πξνο ηνπο αληί- 

            ζεηνπο πόινπο ηνπ    
      θπηηάξνπ.  
 

 
 
 
 
β) Πνην ζηάδην ηεο Μίησζεο αθνινπζεί ην ζηάδην πνπ έρεηε αλαγλσξίζεη; Αθνύ ην νλνκάζεηε 
λα γξάςεηε δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηάδην απηό.  
          (3 x 0,5μ = 1,5μ)μ. ....... 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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ΜΔΡΟ Β:  Αποηελείηαι από ηπειρ (3) επωηήζειρ. 
 

                 Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

            Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ. 
 
 
Δπώηηζη 1 
 
α) Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8 ζην πην θάησ ζρήκα. (8x0.25μ = 2μ)μ. ...... 

 
1. ………………………………. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ………………………………. 

6. ………………………………. 

7. ………………………………. 

8. ………………………………. 

 

 

β) Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο κε ηνλ αξηζκό 3.   (1 x 1μ = 1μ) μ. .......... 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
γ) πκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο.       (6 x 0,25μ = 3μ)μ............ 
 
Έλαο νξγαληζκόο έρεη 38 ρξσκνζώκαηα ζηα δηπινεηδή ηνπ θύηηαξα. 
 
ι. Πόζα ρξσκνζώκαηα έρνπλ ηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα; ______________ 
 
ιι. Πόζα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο απηνύ ηνπ 
νξγαληζκνύ; _____________ 
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ιιι. Πόζα ρξσκνζώκαηα είρε ην δπγσηό από ην νπνίν πξνέθπςε ν πην πάλσ νξγαληζκόο; 
__________________ 
 
ιν. Πόζα θαη πνηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα έρνπλ ηα θύηηαξα ηνπ ζπθσηηνύ ζην ζειπθό άηνκν 
ηνπ πην πάλσ νξγαληζκνύ; _______________     ___________________________________ 
 
ν. Πόζα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα έρνπλ ηα σάξηα ηνπ νξγαληζκνύ; ___________________ 
 
 
Δπώηηζη 2 
 
α) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε ζύλδεζε ησλ νζηώλ κε δηάξζξσζε. Να 
γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 5.      (5 x 0,25μ = 1,25μ)μ......... 

 
 
 1. __________________ 

    
 2. __________________ 
     
 3. __________________ 
     
 4. __________________ 

    
 5. __________________ 
 
 
 
 

 
 
β) ε ηη ρξεζηκεύνπλ νη ελδείμεηο κε ηνπο αξηζκνύο 2, 3 θαη 4;  (3 x 0,25μ = 0,75μ)μ......... 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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γ) Οη γξακκσηέο κπηθέο ίλεο ππό ηελ επίδξαζε ελόο λεπξηθνύ ή ρεκηθνύ εξεζίζκαηνο 
πξαγκαηνπνηνύλ κπηθή ζπζηνιή ε νπνία εμειίζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα. Να πεξηγξάςεηε ηα ηξία 
ζηάδηα ηεο κπηθήο ζπζηνιήο θαη λα εμεγήζεηε ηη γίλεηαη ζην θαζέλα από απηά θαζώο θαη ηε 
ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα.       (3 x  0,5μ = 1,5μ)μ............ 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
δ) ι. Οη κύεο ηνπ ζώκαηόο καο κεηά απόέληνλε κπηθή εξγαζία θάλνπλ εθηόο από αεξόβηα θαη 
αλαεξόβηα αλαπλνή. Γηαηί ζπκβαίλεη απηό;     (1 x 0,75μ = 0,75μ)μ......... 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
ιι. Πνην νμύ παξάγεηαη κε ηελ αλαεξόβηα αλαπλνή θαη ηη γίλεηαη κε ην νμύ απηό;  
          (3 x 0,25μ = 0,75μ)μ........ 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
ε) Η ζπλερήο έληνλε κπηθή εξγαζία ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνπο κύεο ηνπ ζώκαηόο καο θαη 
γηαηί;           (2 x 0,5 = 1μ)μ.............. 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Δπώηηζη 3 
 
Σν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη ηα ρξσκνζώκαηα 1 κέρξη 6 
ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ελόο νξγαληζκνύ Υ. 
 
 
α) Να εληνπίζεηε ζην ζρήκα δύν (2) δεύγε νκόινγσλ  
ρξσκνζσκάησλ.   (2 x 0,5μ = 1μ)μ............... 
 
__________________________________________________________________________ 
 
β) Να εμεγήζεηε ηνλ όξν "νκόινγα ρξσκνζώκαηα".    (1 x 1μ = 1μ)μ.............. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
γ) Σα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ Υ νξγαληζκνύ ζα πξνθύςνπλ κε έλα Α είδνο θπηηαξηθήο 
δηαίξεζεο πνπ νλνκάδεηαη ___________________, ελώ ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ Υ 
νξγαληζκνύ ζα δηαηξεζνύλ κε έλα Β είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πνπ 
νλνκάδεηαη________________.       (2 x 0,5μ = 1μ)μ..........   
 
 
 
 
δ) Γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο θαη δύν (2) νκνηόηεηεο κεηαμύ ηεο Α θαη Β θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 
          (4 x 0,75μ = 3μ)μ..........  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηων 12 μονάδων. Να απανηήζεηε ζηην 
επώηηζη αθού ηη διαβάζεηε πποζεκηικά. 
 
Δπώηηζη 1 
 
α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ξνή ηεο γελεηηθήο 
πιεξνθνξίαο, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά ζηηο ελδείμεηο Α, Β, Γ θαη Γ. 
          (4 x 0,5μ = 2μ)μ.......... 
 

 
 
 
 
 
 Α   Β   Γ    Γ 
 
___________ ____________ ____________  _________________ 
 
___________ ____________ ____________  _________________ 
 
___________ ____________ ____________  _________________ 
 
 
β) Δμεγήζηε κε ιίγα ιόγηα ηηο δηαδηθαζίεο: 
 
 
ι) Μεηαγξαθή ηνπ DNA ζε mRNA θαη ιι) Μεηάθξαζε ηνπ mRNA ζε πξσηείλεο.  
          (2 x 0,5μ = 1μ)μ.............  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ mRNA, ηνπ tRNA θαη ηνπ rRNA ζηε ζύλζεζε ησλ πξσηεηλώλ; 
          (3 x 0,5μ = 1,5μ)μ.......... 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
δ) αο δίλνληαη πην θάησ νη αδσηνύρεο βάζεηο ησλ λνπθιενηηδίσλ ελόο ηκήκαηνο mRNA. Να 
ζπκπιεξώζεηε κε βάζε ηε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ, ηα θελά ώζηε λα 
ηα δεκηνπξγήζεηε.        (1 x 1,25μ = 1,25μ)μ....... 
 
Σα αληηθσδίθηα πνπ βξίζθνληαη ζην tRNA θαη κεηαθέξνπλ ηα ακηλνμέα. 
 
mRNA (θσδίθηα)       5' A  U  G  U  G  G  G  C  A  A  A  C  C  3' 
 
tRNA (αληηθσδίθηα)   3' _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _  5'  
 
 
 
ε) Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απνςή ζαο.      (3 x 0,75μ = 2,25μ)μ....... 
 
 
η. Έλα κπηθό θαη έλα λεπξηθό θύηηαξν έρνπλ ην ίδην DNA αιιά όρη ηηο ίδηεο εληειώο 
πξσηείλεο. 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
ηη. ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θ. Αλαζηάζε, νη γηνη ηνπ, ν αγλννύκελνο Αλδξέαο θαη ν Αιέμεο έρνπλ 
ην ίδην Y ρξσκόζσκα κε ηνλ παηέξα ηνπο θαη ην ίδην κηηνρνλδξηαθό DNA κε ηελ κεηέξα 
ηνπο. 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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ηηη. Η κεζόθαζε δηαξθεί ιηγόηεξν από ηε Μίησζε θαη είλαη θάζε αλάπαπζεο ηνπ θπηηάξνπ. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ζη) αο δίλνληαη ηα πην θάησ κέξε ελόο καθξνύ νζηνύ. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο 
ζεκαζία.         (4 x 1μ = 4μ)μ................  
 
η. Πεξηόζηεν (2 ιεηηνπξγίεο): 

 _____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ηη. πδεπθηηθόο ρόλδξνο (1 ιεηηνπξγία): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ηηη. Μπειώδεο απιόο (1 ιεηηνπξγία) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 

Γξ. ΔΙΡΗΝΗ ΚΟΤΚΑΝ 
 

___________________ 
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ηηη. Η κεζόθαζε δηαξθεί ιηγόηεξν από ηε Μίησζε θαη είλαη θάζε αλάπαπζεο ηνπ θπηηάξνπ. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ζη) αο δίλνληαη ηα πην θάησ κέξε ελόο καθξνύ νζηνύ. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο 
ζεκαζία.         (4 x 1μ = 4μ)μ................  
 
η. Πεξηόζηεν (2 ιεηηνπξγίεο): 

 _____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ηη. πδεπθηηθόο ρόλδξνο (1 ιεηηνπξγία): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ηηη. Μπειώδεο απιόο (1 ιεηηνπξγία) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

       ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ                                       Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ Β.Δ.                            Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

  Φιλίππου Μαρίa                    Νικολαΐδης τέλιος                              Δρ Ειρήνη Κουκάν 

………………………………        

Δρ τυλιανοφ Παναγιώτα                     ………………………………                            ………………………………                         

……………………………… 

 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 1 από 10 
 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………..ΣΜΗΜΑ: ………. ΑΡ: ……….. 

ΒΑΘΜΟ: ……………………………….                                              Τπνγξαθή: ……………..………          

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο.  

Οη απαληήζεηο λα γξάθνληαη πάλω ζην δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ (Tipp Ex). 

Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε πέλλα. 

 

 

Μέξνο Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο  

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

α) Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-3 ζηε δηπιαλή εηθόλα.             

                                                                        (Μνλάδεο 1,5) 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΔΟΚΔΠΑΣΗ                                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                              ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ:  ΓΤΟ (2) ΩΡΔ (ΥΗΜΔΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ)     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06 /2016 

 

 

1. ………….………………………….. 

2. ……………….……………………. 

3.   ………….………………................. 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 2 από 10 
 

β)  ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηελ θπςειίδα. 

 
 
 

      Να νλνκάζεηε ηα αέξηα Α θαη Β.                      (Μνλ. 1) 

 

Αέξην Α: ………………………….………………. 

Αέξην Β: ………………………………….………. 

 

Δξώηεζε 2 

Να αληηζηνηρίζεηε ην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ζηήιεο Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζηήιε 

Β.                                                                                                                                            (Μνλάδεο 2,5)                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξώηεζε 3 

α) Να νλνκάζεηε ηα δύν αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.             (Μνλ. 1)                

 

Α .......................................... 

      Β .......................................... 

 

ΣΗΛΗ Α 

ΟΡΓΑΝΟ 

 

1.  Παρύ έληεξν 

 

2.  ηνκαηηθή   

     θνηιόηεηα 

 

3. Οηζνθάγνο 

 

4. ηνκάρη 

 

 

5.  Ήπαξ 

 

ΣΗΛΗ Β 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Α. Μάζεζε ηεο ηξνθήο θαη δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ. 

 

Β. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη κεξηθή 

πέςε ησλ πξσηετλώλ. 

 

Γ. ρεκαηηζκόο θαη απνβνιή θνπξάλσλ. 

 

Γ.  Έθθξηζε ηεο ρνιήο. 

 

Δ. Καηάπνζε ηεο ηξνθήο. 

Αληηζηνίρηζε 

 

1.               ………. 

2.               ………. 

3.               ………. 

4.              ……….. 

5.       …...…..         

 

 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 3 από 10 
 

β)  Ο θ. Πέηξνο είλαη 60 εηώλ, θαηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο αιαηηνύ, αξθεηό αιθνόι θαη δελ 

γπκλάδεηαη θαζόινπ. Δπηζθέθηεθε ην γηαηξό ηνπ γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο. Ο γηαηξόο, όηαλ κέηξεζε ηελ 

πίεζε ηνπ αίκαηόο ηνπ θ. Πέηξνπ, δηαπίζησζε όηη ήηαλ 160 κε 100 mmHg. Ση παξνπζηάδεη ν θ. Πέηξνο; 

Να επηιέμεηε ηελ νξζή απάληεζε.                                                                                               (Μνλ. 0,5)                                                                                                   

  i. ππόηαζε          

 ii. ππέξηαζε            

iii. ηζραηκία                   

 iv. ζηεζάγρε   

 

γ)   Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν θ. Πέηξνο παξνπζηάδεη ηελ πην πάλσ πάζεζε.       

                                                                                                                                                         (Μνλ. 1)                                                                                                                            
 

 …………………………………………………………………………………...………………… 

 …………………………………………………………………………………...………………… 

 

Δξώηεζε 4 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο. 

                                                                                                                                                      (Μνλ. 2,5) 
 

 

 

Θξεπηηθέο νπζίεο 

 

Έλαο ξόινο ζηνλ νξγαληζκό 

 

Κύξηεο πεγέο πξνέιεπζεο 

 

 

  Πξσηεΐλεο 

 

 

 .......................................................... 

 

 …………………. 

 θξέαο 

 

   ………………… 

 

 …………………………………….. 

 

 δεκεηξηαθά 

 παηάηεο 

 

   ….……………... 

 

 

 Θεξκνκνλσηηθά πιηθά 

 

 βνύηπξν 

 ιάδη 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 4 από 10 
 

Μέξνο Β΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. 

                  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

                  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να γξάςεηε δίπια από ην θάζε όξγαλν πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ηε δξάζε κε ηελ νπνία 

εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.                                          (Μνλάδεο 2)                          

 

 

 

 β) Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

 

 

 

 

i. Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν Α.                                                                                (Μνλ. 0,5) 

       Κύηηαξν Α: ……………………………………………………. 

 

ii. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία 1, θαηά ηελ νπνία ην θύηηαξν Α ελζσκαηώλεη ην βαθηήξην 

ζην εζσηεξηθό ηνπ.                                                                                                (Μνλ. 0,5)                                                                 

Γηαδηθαζία 1: …………………………………………………… 

 

iii. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία 2, θαηά ηελ νπνία ην θύηηαξν Α δηαζπά ηα καθξνκόξηα ηνπ 

βαθηεξίνπ ζε κηθξνκόξηα.                                                                                     (Μνλ. 0,5)                                           

       Γηαδηθαζία 2: …………………………………………………… 

 Όξγαλν Γξάζε γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίωλ 

 

 

1. 

 

ηόκα 

 

 

 

 

2. 

 

Μάηηα 

 

 

 

Διαδικασία 1 Διαδικασία 2 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 5 από 10 
 

γ) i. Πόηε έλαο νξγαληζκόο έρεη αλνζία ζε έλα κηθξόβην;                                                               (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………..…………… 

ii. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε έλα 

κηθξόβην.                                                                                                                                     (Μνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Η Υξηζηίλα είρε πξνζβιεζεί από ηνλ ηό ηεο γξίπεο θαη ε κεηέξα ηεο, ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, ηεο 

έδσζε αληηβηνηηθό. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε κεηέξα ηεο ελήξγεζε ιαλζαζκέλα.  (Μνλ. 0,5) 

                                                                                                                                                 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

 

Δξώηεζε 6 

α) Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

  

Με βάζε ηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα, λα νλνκάζεηε:                                                              (Μνλ. 2) 

 Σνλ θαηαλαισηή 3
εο

 ηάμεο: ………………………….. 

 Σνλ παξαγσγό: …………………………. 

 Σνλ θπηνθάγν νξγαληζκό: ……………………….. 

 Έλα ζαξθνθάγν νξγαληζκό: ……………………….. 

 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 6 από 10 
 

β)  ηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη δύν νηθνινγηθέο ππξακίδεο ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 

i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θαζεκηάο νηθνινγηθήο ππξακίδαο.                                              (Μνλ. 1) 

   

      Α. Οηθνινγηθή ππξακίδα ……….……………            Β. Οηθνινγηθή ππξακίδα ……………..……… 

 

ii. Με βάζε ηηο πην πάλσ νηθνινγηθέο ππξακίδεο λα νλνκάζεηε:                                               (Μνλ. 1) 

 έλαλ θαηαλαισηή 2
εο

 ηάμεο ……………………. 

 έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή …………………….….. 

    iii. Αλ ζηελ πην πάλσ νηθνινγηθή ππξακίδα, ε ελέξγεηα ζην πξώην ηξνθηθό επίπεδν είλαη 100 000 kJ, 

λα δείμεηε κε ππνινγηζκνύο ηελ πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζην 3
ν
 ηξνθηθό επίπεδν. 

                                                                                                                                                         (Μνλ. 1) 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

    iv. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο κεηώλεηαη θαζώο κεηαθέξεηαη 

από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν.                                                                                            (Μνλ. 1)                                                                                                 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 7 από 10 
 

Δξώηεζε 7 

α) ην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην  

θπθινθνξηθό ζύζηεκα. Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ 

1-5.                                                       (Μνλ. 2,5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε δίπια από θάζε είδνο θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο ηε ιεηηνπξγία πνπ απηά επηηεινύλ.   

                                                                                                                                                      (Μνλ. 1,5)                                  

Κύηηαξα ηνπ αίκαηνο Λεηηνπξγία 

 

 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

 

 

Λεπθά αηκνζθαίξηα 

 

Αηκνπεηάιηα 

 

 

 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

 

1 

2 

4 

3 

5 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 8 από 10 
 

γ) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα παλδέθηεο;                                               (Μνλ. 1) 

 Παλδόηεο: ............................................................................................................................................. 

 Παλδέθηεο:  .......................................................................................................................................... 

 

δ) Άηνκν Β Rhesus αξλεηηθό (Β
-
) εηζάγεηαη εζπεπζκέλα ζην λνζνθνκείν κε αηκνξξαγία θαη ρξεηάδεηαη 

άκεζε ρνξήγεζε αίκαηνο.  Να αλαθέξεηε όιεο ηηο πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο πνπ κπνξνύλ λα ηνπ 

ρνξεγεζνύλ.                                                                                                                                    (Μνλ. 1)       

                                                                                                                                                                 

……………………………………………………………………………………………..………….…… 

 

Μέξνο Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα. ησλ 12 κνλάδσλ 

 

Δξώηεζε 8 

α) i. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να γξάςεηε ηα κέξε πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                                                                                           (Μνλ. 2) 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη αλαθέξνληαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα.          

                                                                                                                                                 (Μνλ. 2) 

 Η  …………………… παξάγεηαη από ην ήπαξ θαη γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε. 

 Σν γαζηξηθό πγξό παξάγεηαη από ην ………………… θαη πεξηέρεη πδξνρισξηθό νμύ θαη ην 

έλδπκν ………………….. πνπ δηαζπά πξσηεΐλεο. 

 Σν …………………… πγξό παξάγεηαη από ην πάγθξεαο θαη πεξηέρεη έλδπκα γηα ηελ πέςε 

πνιιώλ νπζηώλ. 

Α 

 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

 

1 

2 

3 
4 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 9 από 10 
 

β) Πην θάησ παξνπζηάδνληαη δύν είδε θπηηάξσλ Α θαη Β.   

         

 

 

 

 

 

                               Κύηηαξν Α                                                                             Κύηηαξν Β 

i. Να γξάςεηε ηα κέξε ησλ θπηηάξσλ Α θαη Β πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-3.     (Μνλ. 1,5) 

         1. ……………………………. 

         2. ……………………………. 

         3. ……………………………. 

 

ii. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε πνπ αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε δνκή/νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ:                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     (Μνλ. 1,5) 

 Τπεύζπλα γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ...................................... 

 Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ από ην θύηηαξν .............................. 

 Οξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ............................. 

iii. Ο Γηώξγνο έθαγε έλα ζάληνπηηο πνπ πεξηείρε ςσκί, καξνύιη, ηπξί θαη ζηήζνο θνηόπνπινπ. 

Πνην από ηα δύν είδε θπηηάξσλ (A-B) ζα ζπλαληήζνπκε ζην καξνύιη;                                     (Μνλ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………... 

iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε ρεκηθή πέςε ησλ πιηθώλ 

ηνπ ζάληνπηηο ζην πεπηηθό ζύζηεκα.                                                                                           (Μνλ. 1,5) 

 

 

 

 

Τιηθό ηνπ 

ζάληνπηηο 

Πεπηηθό έλδπκν Αξρηθό 

καθξνκόξην 

Σειηθά κηθξνκόξηα 

ςσκί  άκπιν  

ζηήζνο 

θνηόπνπινπ 

ζξπςίλε  ακηλνμέα 

1 

2 

3 



                                                                                                                                                                          Σελίδα 10 από 10 
 

ε) i. ε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ε απνξξόθεζε ησλ κηθξνκνξίσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ κε ηε ρεκηθή πέςε;                                                                                                 (Μνλ. 0,5)                                                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………... 

     ii. Με πνην ηξόπν ζα κεηαθεξζνύλ νη ζξεπηηθέο νπζίεο από ην πεπηηθό ζύζηεκα ζε όια ηα θύηηαξα 

ηνπ ζώκαηνο;                                                                                                                                (Μνλ. 0,5)                                                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………... 

ζη) Ο σηήξεο εθηέιεζε έλα πείξακα κε ην νπνίν πξνζπαζνύζε λα αληρλεύζεη νξηζκέλεο ζξεπηηθέο 

νπζίεο ζηηο ηξνθέο. Δηνίκαζε δύν ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζέηεζε ηηο εμήο ηξνθέο σο αθνινύζσο: 

ρπκόο ζηαθπιηνύ ζην ζωιήλα Α θαη γάια ζην ζωιήλα Β.  ε θάζε ζσιήλα έβαιε έλα δηαθνξεηηθό 

αληηδξαζηήξην. 

 

i. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ αθόινπζν  πίλαθα, ν νπνίνο  αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ πείξακα.  

                                                                                                                                                         (Μνλ. 1) 
 

 

ωιήλαο 

 

Σξνθή 

 

Αληηδξαζηήξην 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε 

ηελ ηξνθή 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ 

κεηά ηελ επαθή ηνπ κε 

ηελ ηξνθή 

 

Α 

 

Υπκόο 

ζηαθπιηνύ 

 

  

γαιάδην 

 

θεξακηδί 

 

 

 

 

Β 

 

 

Γάια 

Γηάιπκα ζεηηθνύ 

ραιθνύ (CuSO4)  

παξνπζία 

πδξνμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ (ΝαΟΗ) 

 

 

γαιάδην 

 

 

ii. Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλίρλεπζε ν σηήξεο εθηειώληαο ην πην πάλσ πείξακα ζηνπο ζσιήλεο Α θαη  

Β;                                                                                                                                                    (Μνλ. 1) 

                                                                                                                                                     

ωιήλαο Σξνθή Θξεπηηθή νπζία 

Α Υπκόο ζηαθπιηνύ  

Β Γάια   

 

         Ο Γηεπζπληήο 

 

  Γξ Γεώξγηνο Γεσξγίνπ 
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ΣΜΗΜΑ:……….Αξ:…… 

 

  

 

 ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε  ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο  θαη λα γξάςεηε  κε κειάλη κπιε ή 
καύξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Εx). 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 

 

ΒΑΘ:…………………./40 

ΒΑΘ:…………………./20 

ΟΛΟΓΡ:…………………. 

ΤΠΟΓΡ:…………………. 
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ΜΕΡΟ Α:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  
                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2.5) κνλάδεο.  
                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 
Εξώηεζε 1 
      

(α) Να γξάςεηε θάησ από θάζε δήισζε αλ είλαη Οξζή ή Λάζνο                         (5 x 0,5 = 2,5 μ).......... 

1. Τα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία έδσζαλ ζεηηθό απνηέιεζκα κε ην δηάιπκα 

ζεηηθνύ ραιθνύ θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ πεξηέρνπλ πξσηεηλεο. 

 

2. Η αηζαλόιε καδί κε ηξνθή πνπ πεξηέρεη ιηπαξή νπζία δεκηνπξγεί ιεπθό 

ίδεκα. 

 

3. Τν δηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ πνπ έρεη ρξώκα ηώδεο, όηαλ έξζεη ζε 

επαθή κε ηε βηηακίλε C γίλεηαη κώβ. 

 

4. Τα απιά ζάθραξα αληρλεύνληαη κόλν κε ην δηάιπκα ησδίνπ.  

5. Οη ιηπαξέο νπζίεο απνηεινύλ πεγή ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαλαιώλεηαη 

ιηγόηεξν απν ηνλ νξγαληζκό. 

 

                                                                                                                                
                                                                                                                         
Εξώηεζε 2 
 
Οη πην θάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ζηελ πέςε ησλ ηξνθώλ, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, 
Β, Γ ή Γ  πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε. 
 
i. Πνηά δηαδξνκή αθνινπζεί ε ηξνθή κέρξη λα θζάζεη ζην ζηνκάρη; 
 
Α. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα, πεξλάεη κέζα απν ην ιεπηό έληεξν θαη θαηαιήγεη ζην ζηνκάρη 
Β. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα θαη πεξλάεη ακέζσο ζην ζηνκάρη 
Γ. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα,πεξλάεη κέζα απν ην παρύ έληεξν θαη θαηαιήγεη ζην ζηνκάρη 
Γ. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα, πεξλάεη κέζα απν ηνλ νηζνθάγν θαη θαηαιήγεη ζην ζηνκάρη 
 
ii. Σε πνην όξγαλν ε ηξνθή δηαζπάηαη ζε κηθξνκόξηα; 
Α. Σην παρύ έληεξν 
Β. Σην ιεπηό έληεξν 
Γ. Σην ζηνκάρη 
Γ. Σηελ θαξδηά 
 
iii. Σε πνηό όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζσιήλα αξρίδεη ε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ζε πνηό όξγαλν 
νινθιεξώλεηαη; 
Α. Αξρίδεη απν ην ζηνκάρη θαη θαηαιήγεη ζην παρύ έληεξν 
Β.  Ξεθηλά απν ην ζηόκα θαη θαηαιήγεη ζην παρύ έληεξν 
Γ. Αξρίδεη απν ην ζηόκα θαη θαηαιήγεη ζην ιεπηό έληεξν 
Γ. Αξρίδεη απν ην ζηόκα θαη θαηαιήγεη ζην πξσθηό 
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iv. Μέζα απν πνην όξγαλν πεξλάλε ηα πιηθά πνπ δελ κπνξνύλ λα ππνζηνύλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 
πέςεο; 
Α. Τν παρύ έληεξν 
Β. Τν ιεπηό έληεξν 
Γ. Τνλ νηζνθάγν 
Γ. Τν ζηνκάρη 
 
 
v. Tα δόληηα ζηελ πάλσ ζηαγόλα ελόο παηδηνύ είλαη 
Α. δώδεθα 
Β. είθνζη 
Γ. δέθα 
Γ.δεθαηξία 

                                                                                                                                (5Χ0,5 μ = 2,5μ)…                  

 
 
Εξώηεζε 3 
 
(α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                           (5 x 0, 5 = 2,5μ)........ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                     
 

 

                                                                                                                 

 

 

Εξώηεζε 4 

(α) Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν, πνπ θαίλεηαη ζηε Σηήιε Α κε ηε δξάζε κε ηελ νπνία 

παξεκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό πνπ θαίλεηαη ζηε Σηήιε Β. 

                                                                                                                                   (4 x 0,5= 2μ)……… 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Αξηζκόο Όξγαλν 

1  

2  

3  

4  

5  
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ηήιε Α  ηήιε Β 

1. Σηνκάρη  Α. Πεξηέρεη βιέλλα, πνπ ζπγθξαηεί ηα κηθξόβηα θαη ζθόλε. Σηε 

ζπλέρεηα βιεθαξίδεο ζπξώρλνπλ, ηνπο «εηζβνιείο» πξνο ηα 

πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ από ην ζηόκα ή ηε κύηε. 

2. Τξαρεία  Β. Πεξηέρεη νμέα (πδξνρισξηθό νμύ) πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα 

κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή. 

3. Μάηηα 

 

 Γ. Με ηνλ ηδξώηα (πεξηέρεη γαιαθηηθό νμύ) παξεκπνδίδεη ηα 

κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ ζην ζώκα καο. Αλ ηξαπκαηηζηεί 

ζρεκαηίδεηαη κηα θξνύζηα θαη έηζη εκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα 

εηζβάινπλ. 

4. Γέξκα  Γ. Σηα δάθξπα ππάξρεη ε ιπζνδύκε (έλδπκν) πνπ θαηαζηξέθεη 

ηα κηθξόβηα 

 

(β)  Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                (2 x 0,25= 0,5μ)……… 

i. Παζνγόλνη Μηθξννξγαληζκνί:.............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

ii. Λνίκσμε:........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

 ΜΕΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο.  

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  
                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  
 
Εξώηεζε 5 
 
Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα ηξία (3) είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ: 

(α)  Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ αγγεία:                                                                         (3 x 1 = 3 μ)........ 

       

1 ……………………… 

2…………………

… 

3…………………. 
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(β) Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην αγγείν 1 θαη ην αγγείν 2          (3 x 1= 3μ)....... 

i…………………………………………………………………………………………………………….. 

ii…………………………………………………………………………………………………………….. 

iii…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Εξώηεζε 6 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ δείρλεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ.                         (12x 0,25 = 3μ)........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(β) Να γξάςεηε έλα ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ:               (2x 0,25=0,5μ)........... 

i. Σηνκάρη: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 
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ii. Σπθώηη: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(γ) Να αληηζηνηρήζεηε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο δειώζεηο ηεο ζηήιεο Β               (5x 0,5=2,5μ)....... 

ηήιε Α  ηήιε Β 

1. Οηζνθάγνο  Αλάκεημε ηεο ηξνθήο κε ην ζάιην  

2. Γιώζζα  Απνξξόθεζε ηεο ηξνθήο 

3. Σηεινγόλνη αδέλεο  Παξαγσγή ακπιάζεο θαη ιπζνδύκεο 

4. Σηνκάρη  Πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δηάζπαζε πξσηετλώλ 

5.Λεπηό έληεξν  Πεξiζηαιηηθέο θηλήζεηο 

 

Εξώηεζε 7 

Σηα πην θάησ ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο  .                             
                      Σρήκα Α                                           Σρήκα Β 
 

 

 

 

 

 

 

i. Τη απεηθνλίδεη ην  ζρήκα Α; Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ζην δηάθξαγκα θαη ζηηο πιεπξέο.                                                                                     
                                                                                                           (3x 0,25=0,75μ)....... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….................. 

ii. Τη απεηθνλίδεη ην ζρήκα Β ; Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ζην δηάθξαγκα θαη ζηηο πιεπξέο.                                                                                        
                                                                                                                     (3x 0,25=0,75μ)....... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….................. 
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iii. Να αλαθέξεηε ηα όξγαλα από ηα νπνία εηζέξρεηαη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο γηα λα θαηαιήμεη 
ζηηο θπςειίδεο .                                                          
                                                                                                                       (6x 0,25=1,5μ)....... 
                                                                                                                        

                                     ………………….     ………………….. ……………. 
 1             2                                                          3 

 
     θπςειίδεο                  ..................                               ……….…………….           …………………. 
                                      6                                                5                                    4 

 

iv. Να γξάςεηε ηα όξγαλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο :    
                                                                                                                           (4x 0,25=1μ).......       

 Απνηειεί θνηλό δξόκν αλαπλεπζηηθνύ θαη πεπηηθνύ  ζπζηήκαηνο. 

………………………………………. 

 Κιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε. 

     ………………………………………………. 

 Σε απηό ην όξγαλν ν αέξαο ζεξκαίλεηαη, πγξαίλεηαη θαη θαζαξίδεηαη. 

……………………………………………….. 

 Οη ρόλδξνη  ηεο έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ θαη έηζη δηεπθνιύλεη ηε δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ. 

……………………………………………………… 

v. Παξαηεξείζηε ην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

(α) Τη απεηθνλίδεη ην πην πάλσ ζρήκα;                                                                          (1x 0,5=0,5μ).......        

………………………………………………………………………………………….. 

(β) Με πνην ηξόπν επηηπγράλεηαη ν πην πάλσ κεραληζκόο;                                         (1x 0,5=0,5μ).......        

………………………………………………………………………………….     

(γ) Σε πνηα αέξηα αληηζηνηρνύλ νη αξηζκνί  1 θαη 2 :                                                         (2x 0,5=1μ).......        

         1 ………………………………………….. 

         2 …………………………………………   

1 

2 
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ΜΕΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 12 κνλάδσλ.  
 
 
Εξώηεζε 8 

 

(α) Τν ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηνκή ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4. 

  (4 x 0,25= 1μ)…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ δύν αγγείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα κε 

ηνπο αξηζκνύο:                              (2 x 0,5= 1μ)……….. 

 

2........................................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................................ 

 

(γ) i. Να γξάςεηε ηη δείρλεη ην γξάκκα Α ζην πην πάλσ ζρήκα............................... (2 x 0,5= 1μ)……… 

     ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ Α ζηελ θαξδία;........................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

(δ) Η εηθόλα παξνπζηάδεη δηάθνξα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

αίκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ                                                            (3 x 0,5= 1,5μ)..... 

 

A........................................  

    Β ....................................... 

Γ   ..................................... 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

1 

4 

2 

3 

Α 
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(ε) Πνπ παξάγνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;                                           (1 x 0,5= 0,5μ)....... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Πνηα από απηά βνεζνύλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ;                                         (1 x 0,5= 0,5μ)....... 

                                     

................................................................................................................................................................ 

 

(ε) Πνηα από απηά παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο πήμεο ηνπ  αίκαηνο; (1 x 0,5= 0,5μ)...... 

................................................................................................................................................................ 

(ζ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα ζπζηαηηθά κε ην γξάκκα Α.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    (1 x 0,5 = 1μ)......... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(η) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο λα πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε κεγάιε ή 

ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία.                                                                                         (8 x 0.25 = 2μ).........                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Πνξεία: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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(θ) Οη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο ζην ζύζηεκα ΑΒΟ. Να γξάςεηε ην είδνο 
ησλ αληηγόλσλ θαη ησλ αληηζσκάησλ πνπ έρεη ε θάζε νκάδα, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 
                                                                                                                                (12 x0, 25 = 3μ).........                 
 

Οκάδα αίκαηνο Αληηγόλα Αληηζώκαηα 

   

   

   

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ -                  - Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ Β.Γ. -                     - Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ - 

 

……………………….           ……………………………………             ………………………………….                                                                                                                 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΑΛΩ              ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ ΥΡΙΣΟ               ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ 

 

………………………… 

ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟΤ Υ΄΄ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΔΤΑΝΘΙΑ                            
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΟΛΔΩ ΥΡΤΟΥΟΤ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  08-06-2016 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ 
(ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΖΜΔΗΑ):  
2 ΩΡΔ 
 

ΣΜΖΜΑ: ........... ΑΡ.: .......... 

ΣΑΞΖ: Γ΄ ΒΑΘ.:........................................... 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΟΛΟΓΡ..................................... 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:.............................................................. ΤΠΟΓΡ.: .................................. 

 

 

 

 

 

1.Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο ζσζηνύο, όξνπο ηεο ζηήιεο Β 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.  

 (5Υ0,5=2,5κ) 

 

Α Β Αληηζηνίρηζε 

 

1.Πάγθξεαο Α)Έθθξηζε ρνιήο 1→……. 

 

2.Ήπαξ Β)Δκπνδίδεη ηελ είζνδν ηεο 

ηξνθήο ζηελ αλαπλεπζηηθή 

νδό 

2→……. 

 

3.ηεινγόλνη αδέλεο Γ) Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ 

πγξνύ 

3→……. 

 

4.Δπηγιωηίδα Γ)Πάζεζε ηωλ δνληηώλ, 

ζηελ νπνία θαηαζηξέθεηαη 

ε αδακαληίλε 

4→……. 

 

5.Σεξεδόλα Δ) Έθθξηζε ακπιάζεο 5→……. 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9)  ΔΛΗΓΔ 

ΜΔΡΟ Α’:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξωηήζεηο (4) ηωλ 2.5 κνλάδωλ.          

     Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
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2. Να εηζεγεζείηε πέληε ηξόπνπο πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη έλαο καζεηήο κε γξίπε, ώζηε 

λα απνθύγεη ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο ζηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπ :(2,5κ) 

          

1……………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………….3……………………………

………………………………………. 

4……………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………. 

 

3.Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε(π.ρ    Α ).(5Υ0,5=2,5κ) 

α. Μηα πάζεζε ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη : 

Α. Ζ γαζηξίηηδα 

Β. Ζ γαζηξεληεξίηηδα 

Γ. Ζ πλεπκνλία  

Γ. Ζ ζηεζάγρε 

 

β. Μηα ιεηηνπξγία ηεο ηξαρείαο είλαη λα: 

Α. πγθξαηεί ηα κηθξόβηα ηνπ αέξα κε ηε βιέλλα πνπ παξάγεη  

Β. Φξάζζεη ηελ αλαπλεπζηηθή νδό θαηά ηελ θαηάπνζε  

Γ. Πεξηέρεη ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο θαη λα παξάγεη ηε θσλή  

Γ. Μεηαθέξεη αίκα ζηνπο πλεύκνλεο 

 

γ. Ζ κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία πεξηγξάθεηαη ζωζηά ωο εμήο : 

Α. Γεμηά θνηιία-πλεπκνληθέο θιέβεο-ηξηρνεηδή πλεπκόλσλ-πλεπκνληθέο αξηεξίεο-

αξηζηεξόο θόιπνο 

Β. Γεμηά θνηιία-πλεπκνληθέο αξηεξίεο-ηξηρνεηδή πλεπκόλσλ-πλεπκνληθέο θιέβεο-

αξηζηεξόο θόιπνο 

Γ. Αξηζηεξή θνηιία-πλεπκνληθέο θιέβεο-ηξηρνεηδή πλεπκόλσλ-πλεπκνληθέο αξηεξίεο-

δεμηόο θόιπνο 

Γ. Γεμηά θνηιία-πλεπκνληθέο αξηεξίεο-ηξηρνεηδή πλεπκόλσλ-πλεπκνληθέο θιέβεο-δεμηόο 

θόιπνο 
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δ) Οη πην θάηω ρεκηθέο νπζίεο είλαη όιεο νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο : 

Α. λεξό, πδαηάζξαθεο, πξσηεΐλεο, άιαηα 

Β. ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, άιαηα 

Γ.  ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, λνπθιετληθά νμέα 

Γ.ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, λεξό 

Δ. ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο, λνπθιετληθά νμέα, λεξό. 

 

ε. Ζ βηνθνηλόηεηα είλαη: 

Α. Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Β. Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Γ. Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

Γ. Οη βηνηηθνί θαη νη αβηνηηθνί παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 

 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο ζσζηνύο όξνπο ηεο ζηήιεο Β 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

     (5x0,5=2,5κ) 

 

 

 

 

Αληηζηνίρηζε 

1……. 

    2……. 

    3……. 

4……. 

5……. 

 

 
 

 

 

 

 
Α/Α 

ΣΖΛΖ Α 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

1. ΒΑΚΣΖΡΗΑ 

2. ΗΟΗ 

3. ΠΡΩΣΗΣΑ 

4. ΠΡΩΣΟΕΩΑ 

5. ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΟΗ 
ΜΤΚΖΣΔ 

Α/Α ΣΖΛΖ Β 

 ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ 
ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

Α. Κάπνηα θηλνύληαη κε ηε βνήζεηα 
βιεθαξίδσλ ελώ θάπνηα άιια 
ζρεκαηίδνπλ ςεπδνπόδηα γηα λα 
θηλνύληαη αιιά θαη γηα λα 
πξνζιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. 

Β. Σν ζώκα ηνπο απνηειείηαη από έλα θαη 
κόλν θύηηαξν. Έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 
θαη δελ δηαζέηνπλ ρισξνπιάζηεο. 

Γ. Αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο θαη δελ 
ζεσξνύληαη δσληαλνί νξγαληζκνί 

Γ. Σν ζώκα ηνπο απνηειείηαη από έλα 
θύηηαξν ρσξίο ππξήλα. 

Δ. Σν ζώκα ηνπο απνηειείηαη από έλα 
κόλν θύηηαξν κε ππξήλα, ν νπνίνο 
πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό. 
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5. α)Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-5 ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξνύλ όξγαλα 

ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ .(2,5 κ) 

 

1:…………………………….. 

2:……………………………. 

3:……………………………. 

4:……………………………. 

5:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

β) Γηαηί είλαη πξνηηκόηεξν λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα; (λα 

γξάςεηε 2 ιόγνπο).         (1 κ) 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
 

γ) Ζ ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ. ε ηη 

εμππεξεηεί απηή ε θαηαζθεπή ηεο ; (λα γξάςεηε 2 ιόγνπο). (2 κ) 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
 

δ) Μέζα από πνηεο δνκέο πλεπκόλσλ γίλεηαη ε δηάρπζε/ δηαπίδπζε ηνπ νμπγόλνπ θαη 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα;        (0,5 κ) 

………………………………………………………………………………………..…………… 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηξεηο εξωηήζεηο (3) ησλ έμη (6) κνλάδωλ.  

 Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
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2. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο : 

α) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο;    (1 κ) 

………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..…………… 

 

β) Πνύ εληνπίδεηαη ε θαξδηά ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη πνην είλαη ην κέγεζόο ηεο; 

(1 κ) 

………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..…………… 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 

1-5 ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα. 

1:…………………………….. 

2:……………………………. 

3:……………………………. 

4:……………………………. 

5:…………………………… 

 

(2,5 κ) 

δ) Να γξάςεηε ηξείο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ . 

α/α Αξηεξίεο Φιέβεο 
 

1  
 
 

 
 

2  
 
 

 
 

3  
 
 

 
 

 

(1,5 κ) 
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3. α)Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-8 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξνύλ όξγαλα 

ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ .                                              (2 κ) 

 
 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ 
ζηνλ άλζξσπν.          (2 κ) 
 

ΔΗΓΖ ΓΟΝΣΗΩΝ ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΟΝΗΜΩΝ ΓΟΝΣΗΩΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ/ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

 8 
 

Σεκαρηζκόο ηξνθήο 

  
4 

 

  
 

 

  
 

Άιεζκα ηξνθήο 

 
 

γ) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο (ρνληξνύ) εληέξνπ.  (1 κ) 

………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..…………… 

 

δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο ζηελ πέςε ηεο ηξνθήο;   (1 κ) 

………………………………………………………………………………………..…………… 
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1. Α. Μηα νκάδα καζεηώλ ζέιεη λα αληρλεύζεη πεηξακαηηθά, θαηά πόζν θάπνηα δείγκαηα 

ηξνθήο πεξηέρνπλ βηηακίλε C.Γηα ηνλ ζθνπό απηό νη καζεηέο αθνινύζεζαλ ηελ πην 

θάησ κεζνδνινγία: 

 ε επηά δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ηνπνζέηεζαλ 2ml από ηα αθόινπζα δείγκαηα: 

 

 

 Με ην ζηαγνλόκεηξν πξόζζεζαλ 4-5 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ. 

Απηό ην δηάιπκα  πνπ έρεη ρξώκα ηώδεο, όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηε βηηακίλε C, 

απνρξωκαηίδεηαη. 

 Αλαθίλεζαλ ηνλ θάζε ζσιήλα γηα λα γίλεη θαιή αλάκημε. 

 

i) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαο, γηα θαζέλα από ηα δείγκαηα 
ην απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο.(7x0,5=3,5κ) 
 
 

 
 

ii) Γηαηί ν ζσιήλαο κε αξηζκό 6 ραξαθηεξίζηεθε σο ζεηηθόο κάξηπξαο ; (0,5κ) 

          

…………………………………………………………………………………………………… 

 
iii)  Γηαηί ν ζσιήλαο κε αξηζκό 7 ραξαθηεξίζηεθε σο αξλεηηθόο κάξηπξαο;(0,5κ) 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

iv) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζεηηθνύ θαη ηνπ αξλεηηθνύ κάξηπξα ζην πείξακα; 

(0,5κ) 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Γείγκαηα ηξνθώλ Θεηηθόο 
Μάξηπξαο 

Αξλεηηθόο 
Μάξηπξαο 

Γνθ. 
ζσιήλαο 1 

Γνθ. 
ζσιήλαο 2 

Γνθ.  
ζσιήλαο 
3 

Γνθ. 
ζσιήλαο 4 

Γνθ. 
ζσιήλαο 
5 

Γνθ. 
ζσιήλαο 6 

Γνθ. 
ζσιήλαο 7 

 
Αζπξάδη 

απγνύ 
 
 

 
Υπκόο 
ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ 

 
Γάια 

 
Βνύηπξν 

 
Φξέζθνο 

ρπκόο 
ιεκνληνύ 

 
Γηάιπκα 

βηηακίλεο C 

 
Γηάιπκα 
αιαηηνύ 

 
 
 
 

Απνηέιεζκα 
αληίδξαζεο  
ζεηηθό,+/ 
αξλεηηθό,-  

 
Αζπξάδη 

απγνύ 
 

 
Υπκόο 
ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ 

 
Γάια 

 
Βνύηπξν 

 
Φξέζθνο 

ρπκόο 
ιεκνληνύ 

 
Γηάιπκα 
βηηακίλεο 

C 

 
Γηάιπκα 
αιαηηνύ 

 
 
 

      

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από κηα (1) εξώηεζε ησλ δώδεθα (12) κνλάδωλ. 
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v) ε πνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη καζεηέο γηα ηα δείγκαηα ηξνθώλ πνπ έδσζαλ 
ζεηηθή αληίδξαζε   ζην δηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ ; (1κ) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Β. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

 

α) Να νλνκάζεηε :  

I. Σνλ παξαγσγό :………………………………………….. 

II. Σνλ θαηαλαισηή 1εο ηάμεο:……………………………… 

III. Σνλ θαηαλαισηή 2εο ηάμεο: ........................................... 

IV. Σνλ θαηαλαισηή 3εο ηάμεο:……………………………….   (4ρ0,5=2κ) 

 
 
β) Ζ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα ηεο ελέξγεηα πνπ 
δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο νξγαληζκνύο ηεο πην πάλσ ηξνθηθήο αιπζίδαο. 
 
i) Να ηαμηλνκήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο πην πάλσ ηξνθηθήο αιπζίδαο ζην ζσζηό 
ηξνθηθό επίπεδν.(4ρ0,5=2κ) 

 

4ν :………………………………………… 

3ν :………………………………………… 

2ν :……………………………………….. 

1ν :………………………………………………. 

 

ii) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα ζην 20 ηξνθηθό επίπεδν θαη 40 ηξνθηθό επίπεδν, αλ 

γλσξίδεηε όηη ε ελέξγεηα ζην 10 ηξνθηθό επίπεδν είλαη 10000KJ.(2ρ0,5=1κ) 

Δλέξγεηα ζην 20 ηξνθηθό επίπεδν:…………………………………………. 

Δλέξγεηα ζην 40 ηξνθηθό επίπεδν:…………………………………………. 

 



    Σελίδα 9 από 9 
 

iii) Να γξάςεηε δύν(2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ελέξγεηα κεηώλεηαη από ην θαηώηεξν 

ηξνθηθό επίπεδν ζην αλώηεξν ηξνθηθό επίπεδν.                                        (2ρ0,5=1κ) 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

                  Ο  Γηεπζπληήο 

         …………………… 

                   Αλδξέαο Αιέμε 
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Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: ……………….…………..……………………………………… 

Σκήκα: ………   Aξ.: ……. 

 

ΒΑΘΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………………..  

 

Τπνγξαθή θαζεγήηξηαο: …………………………….......... 

ΓΤΜΝΑΙΟ -ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ                       ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Ηκεξνκελία:  15 Ινπλίνπ, 2016 

Γηάξθεηα εμέηαζεο: 2 ώξεο          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
   40 

Οδεγίεο: 

 To εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο.  

 Να απαληεζνύλ θαη ηα ηξία κέξε Α, Β θαη Γ ηνπ δνθηκίνπ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 

 Να γξάςεηε κε κπιε κειάλη. 
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ΜΔΡΟ Α:Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. 

              Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 

             Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 
 
 

Δξώηεζε 1 

 

Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.             (5Χ0,5=2,5μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δξώηεζε 2 

α)Έλαο βηνιόγνο πήξε αίκα από ηνλ θύξην Μάξθν θαη κεηά από θπγνθέληξεζε, ην αίκα 

δηαρσξίζηεθε ζε ηξία δηαθξηηά κέξε. Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ πην θάησ εηθόλα ηη πεξηέρεη θάζε 

κέξνο.                                                                                                                            (4Χ0,25=1μ) 

 

β) Να δώζεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ν βηνιόγνο πήξε αίκα από θιέβα ηνπ θπξίνπ Αληξέα θαη όρη 

από αξηεξία.                                                                                                                 (1Χ0,5=0,5μ) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

ΣΗΛΗ Α 

ΟΡΟ 

1.Βηνθνηλόηεηα 

2. Δίδνο 

3. Πιεζπζκόο 

4. Οηθνζύζηεκα 

5. Παξαγσγόο 

ΣΗΛΗ Β 

ΟΡΙΜΟ 

Α. Απηόηξνθνο νξγαληζκόο. 

Β. Οη βηνηηθνί παξάγνληεο καδί κε ηνπο     

     αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο  

     ζρέζεηο. 

Γ.Αλήθνπλ νξγαληζκνί πνπ όηαλ δηαζηαπξώλνληαη 

κεηαμύ ηνπο, δίλνπλ γόληκνπο απνγόλνπο. 

Γ.Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Δ.  Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο   

      πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 

Αληηζηνίρηζε 

 

1.           ………. 

2.              ………. 

3.              ………. 

4.              ………. 

5.        ………. 
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γ) Πνηα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο θαη πνηα γηα ηε 

κεηαθνξά νμπγόλνπ από ηνπο πλεύκνλεο ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ;                                  (2Χ0,5=1μ) 

Πήμε αίκαηνο:.................................................................................................................................. 

Μεηαθνξά νμπγόλνπ:....................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 3 
 

Πην θάησ απεηθνλίδεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.  
 

 
 

α) Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη ηηο 

θπςειίδεο.                                                                                                                   (4Χ0,25=1μ) 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα → ..................... → ...................... → ....................... → ......................→ 

βξνγρίδηα → θπςειίδεο. 

 

β)Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εηζπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη 

από ην ζηόκα.                                                                                                                (2Χ0,5=1μ) 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

γ) ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα ππάξρεη κηα κηθξή πξνεμνρή, ε επηγισηηίδα. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο; 

(1Χ0,5=0,5μ) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Δξώηεζε 4 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 6 ζηελ πην θάησ εηθόλα, πνπ δείρλεη κεξηθά όξγαλα θαη 

αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                             (6Χ0,25=1,5μ) 

 

 
 

β)Πνύ παξάγεηαη ε ρνιή θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;                                                    (2Χ0,5=1μ) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

ΜΔΡΟΒ:  Απνηειείηαη από ηξεηο (3)εξωηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 5 

 

α)Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζην κνληέιν δνκήο ηνπ δνληηνύ πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                                       (4Χ0,5=2μ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Α/Α Μέξνο δνληηνύ 

1  

2  

3  

4  

2 

3 

1 

4 
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β)ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην ζάιην, ην νπνίν παξάγεηαη από ηνπο ζηεινγόλνπο 

αδέλεο. Να γξάςεηε δύν έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην ζάιην, θαζώο θαη ηε δξάζε ηνπ θάζε ελδύκνπ, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                                (4Χ0,5=2μ) 

 

 

γ)Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζηνλ 

άλζξσπν.                                                                                                                            (2X0,5=2μ) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Δξώηεζε 6 

 

α)Να ζπζρεηίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο Α ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο  ηεο Β ζηήιεο.  (4Χ0,5=2μ) 

 

        Α                                                                        Β 

1. πδαηάλζξαθεο                                  α. ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο 

2. βηηακίλεο                                         β. ζεξκνκνλσηηθό πιηθό ζηα δώα 

3. ιηπαξέο νπζίεο                                γ. βαζηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

4. πξσηεΐλεο                                       δ. θαύζηκα πξώηεο επηινγήο 

 

 

 

 

 

Α/Α Έλδπκν ηνπ ζάιηνπ Γξάζε ελδύκνπ 

 

1. 

  

 

2. 

  

Α/Α Δίδε δνληηώλ Λεηηνπξγία /Υξεζηκόηεηα 

1.  Σεκαρηζκόο ηξνθήο 

2.   

3. Πξνγόκθηνη  

4. Γνκθίνη Άιεζκα ηξνθήο 

 α 

 β 

 γ 

 δ 
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β) Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε κηα ηξνθή γηα θάζε επίπεδν ζηελ πην θάησ ππξακίδα, ώζηε λα 

ηζρύνπλ νη θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.                                                                          (4Χ0,25=1μ) 

 

 

 

γ) Η Αγγειηθή εθηέιεζε έλα πείξακα, κε ην νπνίν πξνζπαζνύζε λα αληρλεύζεη νξηζκέλεο 

ζξεπηηθέο νπζίεο ζηηο ηξνθέο. Δηνίκαζε δύν ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζέηεζε ηηο εμήο ηξνθέο 

σο αθνινύζσο: αζπξάδη απγνύ ζηνλ ζωιήλα Α θαη ρπκό ξνδάθηλνπ ζηνλ ζωιήλα Β.  ε θάζε 

ζσιήλα έβαιε έλα δηαθνξεηηθό αληηδξαζηήξην. 

 

i. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ αθόινπζν πίλαθα, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ 

πείξακα.                                                                                                                        (4Χ0,5=2μ) 

 

 

 

ωιήλαο 

 

Σξνθή 

 

     Όλνκα 

αληηδξαζηεξίνπ 

      Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε ηελ 

ηξνθή 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ 

κεηά ηελ επαθή ηνπ κε 

ηελ ηξνθή 

 

Α 

 

Αζπξάδη 

απγνύ 

 

Γηάιπκα ζεηηθνύ 

ραιθνύ (CuSO4),  

παξνπζία 

πδξνμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ (ΝαΟΗ). 

 

 

 

 

 

 

 

Β 

 

Χπκόο 

ξνδάθηλνπ 

 

 

Βελεδηθηίλε 
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ii. Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλίρλεπζε ε Αγγειηθή εθηειώληαο ην πην πάλσ πείξακα, ζηνπο 

ζσιήλεο  Α θαη Β;                                                                                                         (2Χ0,5=1μ) 

 

ωιήλαο Σξνθή Θξεπηηθή νπζία 

Α Αζπξάδη απγνύ  

Β Χπκόο ξνδάθηλνπ  

 

 
 

Δξώηεζε 7 

α) Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο (ζηήιε Α), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο θαη λα αληηζηνηρίζεηε θαζεκηά από απηέο κε ηνλ ηίηιν πνπ ηελ 

πεξηγξάθεη (ζηήιε Β).                                                                                                                              (4X0,5=2μ) 

 
 

ΣΗΛΗ Α: ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

ΣΑΓΙΩΝ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΤΝΑ 

ΣΗΛΗ Β: 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ ΚΑΘΔ ΣΑΓΙΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 

1. α. Φαγνθπηηάξσζε  

 

 

1 → ....... 

2. β. Δληνπηζκόο βαθηεξίνπ 

από θαγνθύηηαξν 

 

 

 

2 → ....... 

3. γ. εηζβνιή ζην ζώκα 

κηθξνβίνπ, ιόγσ 

ηξαπκαηηζκνύ 

 

 

 

3 → ....... 

4. δ. Δλδνθπηηαξηθή πέςε  

 

 

4 → ....... 
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β) Η Λνπθία είρε πξνζβιεζεί από ηνλ ηό ηεο γξίπεο θαη ε κεηέξα ηεο, ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, 

ηεο έδσζε αληηβηνηηθό. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε κεηέξα ηεο ελήξγεζε 

ιαλζαζκέλα.                                                                                                             (1Χ0,5=0,5μ) 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε γξακκή άκπλαο. 

                                                                                                                                 (5Χ0,5=2,5μ) 

ηελ ηξίηε γξακκή άκπλαο, εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ην κηθξόβην κέζσ 

αλαγλώξηζεο ησλ .............................  ηνπ. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη ............................ 

πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ. Σα αληηζώκαηα ............................ ηα αληηγόλα 

ησλ κηθξνβίσλ κε ηα νπνία ηαηξηάδνπλ θαη .................................... καδί ηνπο. Σν κηθξόβην, ιόγσ 

ηεο ζύλδεζεο αληηγόλνπ – αληηζώκαηνο, ............................... . Σα αληηζώκαηα παξακέλνπλ ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, έηνηκα λα θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη κηθξόβηα κε ηα ίδηα αληηγόλα. 

 

δ) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε 

έλα κηθξόβην.                                                                                                                 (2Χ0,5=1μ)  

 ................................................... 

 ................................................... 

 

ΜΔΡΟ Γ:Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ 12 κνλάδωλ. 

 

Δξώηεζε 8 

 

α) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο. Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 

κέρξη 8;                                                                                                                            (8Χ0,25=2μ) 

 

 



9 
 

β) Με βάζε ηελ πην πάλσ εηθόλα, λα γξάςεηε δύν αγγεία πνπ πεξηέρνπλ νμπγνλσκέλν αίκα θαη 

δύν αγγεία κε κε νμπγνλσκέλν αίκα.                                                                            (4Χ0,5=2μ) 

 

ΑΓΓΔΙΑ ΜΔ ΟΞΤΓΟΝΩΜΔΝΟ 

ΑΙΜΑ 

ΑΓΓΔΙΑ ΜΔ ΜΗ ΟΞΤΓΟΝΩΜΔΝΟ 

ΑΙΜΑ 

1. 1. 

2. 2. 

 

γ)i.Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο γηα ηελ πλεπκνληθή (κηθξή)θπθινθνξία.        (4Χ0,25=1μ) 

 

Γεμηόο θόιπνο → ....................   ..................... → ........................   ........................→ ..................    

.................. (πλεπκόλσλ) → ........................    ..................... → αξηζηεξόο θόιπνο. 

 

ii. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο πην πάλσ θπθινθνξίαο αίκαηνο;                                             (1Χ1=1μ) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

δ) Να νλνκάζεηε ηα δύν αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                 

                                                 (2Χ0,5=1μ) 

Α .......................................... 

Β .......................................... 

 

 

 

 

 

 

ε) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                            (4Χ0,5=2μ) 

Α/Α ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1.   

2.   
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ζη) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα παλδέθηεο;                               (2Χ0,5=1μ) 

 Παλδόηεο: .................................................................................................................................  

 Παλδέθηεο: ...............................................................................................................................  

 

 

δ)Ο θύξηνο Αληξέαο είλαη αηκνδόηεο θαη έρεη νκάδα αίκαηνο O⁺. ε θάπνην αηύρεκα 

ηξαπκαηίζηεθαλ ε Άλλα κε νκάδα αίκαηνο ΑΒ‾, ν Οξέζηεο κε Α⁺, ε Ισάλλα κε Β⁺θαη ν Γηώξγνο 

κε O‾. Να βάιεηε √ ζηα θνπηηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα άηνκα πνπ κπνξεί λα δώζεη αίκα ν θύξηνο 

Αληξέαο.                                                                                                                          (2Χ0,5=1μ) 

 

Α/Α Άλλα 

ΑΒ‾ 

Οξέζηεο 

Α⁺ 

Ισάλλα 

Β⁺ 

Γηώξγνο 

O‾ 

Κύξηνο Αληξέαο 

O⁺ 

    

 

 

ε) Η πίεζε ηνπ αίκαηνο είλαη έλαο δείθηεο ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ. Όηαλ ε πίεζε ελόο αηόκνπ 

είλαη πην ςειή από ηε θπζηνινγηθή, ηόηε ην άηνκν έρεη ππέξηαζε. 

Να αλαθέξεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζεη έλα 

άηνκν ππέξηαζε.                                                                                                            (2Χ0,5=1μ) 

 ................................................... 

 ................................................... 

 

 

-ΣΔΛΟ- 

 
 
 
 

                                                                                                                          Ο δηεπζπληήο 

 

Ισάλλεο Οξθαλίδεο 

 

................................ 
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