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ΒΗΟΛΟΓΗΑ (Μνλάδεο 40) 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 

 
ΜΔΡΟ Α΄ Απνηειείηαη από ηέζζερις (4) εξσηήζεηο ησλ 2,5 κνλάδσλ.  
Να απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 
 
1. Να ζπκπιεξσζνύλ νη πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                 (κνλ.2,5) 
 
α) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο, αλάινγα κε ηελ ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ νξγαληζκό, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 
θαηεγνξίεο: 
                    η)…………………………      ηη)………………………………   ηηη)………………………… 
 
 
β) Σύκθσλα κε ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, νη θπηηθέο ίλεο ρσξίδνληαη ζε: 
 
    η)………………………………………      ηη)…………………………………..  
 
 
2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 5.     (κνλ.2,5) 
 
                                                                                                                     
                                                                                                    1: ................................................. 
 
 
                                                                                                    2:…………………………………. 
 
                                                                                       
                                                                                                    3:…………………………………. 
 
 
                                                                                                    4:………………………………… 
 
 
                                                                                                     5:…………………………………                                                                                                                                                                                                                            
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3.α) Να γξάςεηε ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή είλαη θαιύηεξα λα γίλεηαη από ηε κύηε 
θαη όρη από ην ζηόκα.                                                                                                 (κνλ.1,5) 
 
η) ...................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ηη) ..................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ηηη) .................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

β) Πνύ αθξηβώο βξίζθεηαη ε επηγισηηίδα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;             (κνλ.1) 

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

 

 

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο Σηήιεο Α κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο Σηήιεο Β.            (κνλ.2,5)      

                      

 

    

 

 

ηήλη Α ηήλη Β 

 

Α      Β 

 

 
1.  Σηνκαηηθή θνηιόηεηα                                                              

 

 

α. Πέςε πξσηετλώλ 

          

         1 :    ........ 

 
2.  Λεπηό έληεξν 

 
β. Μάζεζε ηξνθήο 

          

         2:     ........ 

 
3.  Σηνκάρη                                                       

 

 

γ. Καηάπνζε 

          

         3:     ........ 

 
4.  Ήπαξ                                                     

 

 

δ. Απνξξόθεζε 

           

         4 :    ........    

 
5.  Πξσθηόο 

 

ε. Γαιαθηνκαηνπνίεζε  

ιηπαξώλ νπζηώλ 

          

         5:      ........ 
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ΜΔΡΟ Β΄ Απνηειείηαη από ηέζζερις (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηρεις (3) από ηηο ηέζζερις (4) εξσηήζεηο. 

 

1. α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ πην θάησ:                                                                          (κνλ.4) 

η)  Βηνθνηλόηεηα: ………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

ηη) Οηθνζύζηεκα:……………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

 

 

β) Πην θάησ ζαο δίλεηαη ην ζρεδηάγξακκα ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.  

η) Να νλνκάζεηε ην θάζε ηξνθηθό επίπεδν πνπ δηαθξίλεηε ζην  πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα.(κνλ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

ηη) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο  ηνπ πην πάλσ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ αληαγσλίδνληαη 

κεηαμύ ηνπο. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                 (κνλ.1) 

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………   
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2. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ κεηαμύ θπςειίδαο πλεπκόλσλ 
θαη ηξηρνεηδνύο αηκνθόξνπ αγγείνπ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 
 
η) Πνην αέξην δείρλεη ν αξηζκόο 1 θαη πνην αέξην ν αξηζκόο 2, ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα; 
                                                                                                                                           (κνλ1)                                                             
 
  1: ..............................................................              2: ............................................................ 
 
ηη) Να εμεγήζεηε κε πνηα ηδηόηεηα ησλ αεξίσλ επηηπγράλεηαη ε πην πάλσ αληαιιαγή αεξίσλ; 
                                                                                                                                            (κνλ2)                           
              
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ηηη) Από ηη δηεπθνιύλεηαη ε πην πάλσ αληαιιαγή αεξίσλ;     (κνλ.1)  
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
β) Να δώζεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 
δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.        (κνλ.2)  
 
η) ..................................................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................................   
 
ηη) ..................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 

3. α) Γηαηί νη κηθξννξγαληζκνί ζεσξνύληαη δσληαλνί νξγαληζκνί;                                   (κνλ.2) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



5 

 
 
 
β) Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία ηεο θαγνθπηηάξσζεο.                                               (κνλ.3)  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
γ)  Να αλαθέξεηε ηνπο δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία.(κνλ.1)   
 
                        
           η) …………………………………….                     ηη)…………………………………… 
 
 
 
 
 
 4. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ησλ θπηηάξσλ. 
 
η) Λπζόζσκα:                                                                                                                       (κνλ.2) 
 
........................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ηη) Κπηηαξηθό ηνίρσκα:                                                                                                           (κνλ2) 
 
.........................................................................................................................................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ηηη) Μηηνρόλδξην:                                                                                                                   (κνλ.2) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύο(2) εξσηήζεηο ησλ δώδεκα (12) κνλάδσλ  
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε μία (1) από ηηο δύο (2) εξσηήζεηο. 
 
 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ κε ηνπο 
αξηζκνύο 1 έσο 6.                                                                                                        (κνλ.1,5) 

                                                                          
                                                                                                                1:………………………….. 
 
                                                                                                                2:………………………….. 
 
                                                                                                                3:…………………………. 
 
                                                                                                                4:…………………………. 
 
                                                                                                                5:…………………………. 
 
                                                                                                                6:………………………….. 
 
                                                                                                                   
 
β) Πνηα θνηιόηεηα ηεο θαξδίαο έρεη ην παρύηεξν ηνίρσκα  θαη γηαηί;                                (κνλ.1,5) 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
γ) Να αλαθέξεηε ηέζζερις (4) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                              (κνλ.2) 
 
 
                                 Αρηηρίες                                                 Φλέβες 

 
 
η) ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
ηη)……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
ηηη)…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ηλ)…………………………………………………………………………………………………………….. 
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δ) Πνηα είλαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο.           (κνλ.4,5) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….      
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
           
 
  ε) η) Πνηνπο παξάγνληεο έρνπλ ιάβεη νη επηζηήκνλεο γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο νκάδεο αίκαηνο;  
                                                                                                                                              (κνλ.1)                                                                                                                                                                                                                                 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
   ηη) Η θπξία Μαξία έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ- ( αλθαβήηα αρνηηικό).  Δίρε έλα απηνθηλεηηθό 
δπζηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη αίκα. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη αίκα ε θπξία Μαξία; 
Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                       (κνλ.1,5) 
 
......................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2.  α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα κε ηνπο αξηζκνύο 1 έως 8 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο, ην νπνίν 
παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ θαη κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.           (κνλ.2) 

 
                                                                                                                   

   1 : ................................................ 
 
                                                                                                                   

   2 : ................................................ 
 
                                                                                                                   

   3 : ................................................ 
 
                                                                                                                    

   4 : ................................................ 
 
                                                                                                                      

   5 :................................................. 
 
                                                                                                                      

   6 : ................................................ 
 
 

7:………………………………….. 
 
 

8:………………………………….. 
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β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό, ην θπθινθνξηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό 
ζύζηεκα  ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν 
νξγαληζκόο.                                                                                                                       (κνλ.3) 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
γ) Να εμεγήζεηε πώο νη ζηεινγόλνη αδέλεο βνεζνύλ ζην λα αξρίζεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, ε 
πέςε ηεο ηξνθήο.                                                                                                               (κνλ.2) 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
δ) Να αλαθέξεηε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο.                                                                       (κνλ.3)  
 
......................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
ε) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο: 
 
  η)  Σαθραξώδεο δηαβήηεο:                                                                                                   (κνλ.1) 
                                                   
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................................                              
 
......................................................................................................................................................... 
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ηη) Κίξξσζε ήπαηνο:                                                                                                             (κνλ.1) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                                                                                  
 
 

     
                                                                                       Η Γηεπζύληξηα 
 
 
                                                                                Σσηεξία Μαπξή Πνύξνπ         
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΗ                                  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

ΛΔΤΚΩΙΑ                                                                                                            

 

 ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ           :    ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                              ΣΑΞΗ        :    Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  :    6/6/2014                                                                                   ΥΡΟΝΟ   :   2:00΄                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :...............……....…………………………………………ΣΜΗΜΑ: …….ΑΡ. …. 

ΗΜΔΙΩΗ : Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 10 ζελίδερ.                                  

                                                              

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο.  

                           Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  2,5 κνλάδεο. 

       

 

1.   ηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο αλάινγνπο όξνπο ηεο 

ζηήιεο Β: 

Α Β Αντιστοίχιση 

1. Πάγκρεασ Α) Ζκκριςθ χολισ   

1→.......... 

2. Ήπαρ Β) Εμποδίηει τθν είςοδο τθσ τροφισ 

ςτθν αναπνευςτικι οδό 

 

2→.......... 

3. Σιελογόνοι αδζνεσ  Γ) Ζκκριςθ παγκρεατικοφ υγροφ  

3→.......... 

4. Επιγλωττίδα Δ) Πάκθςθ των δοντιϊν, ςτθν οποία 

καταςτρζφεται θ αδαμαντίνθ 

 

4→.......... 

5. Τερθδόνα Ε) Ζκκριςθ αμυλάςθσ  

5→.......... 

                                                                                                                                                                 (2,5 κνλ.) 

 

 

              ΒΑΘΜΟ 

               ………… 

Οινγξάθσο ...………………… 

Τπνγξαθή ……………………. 
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        2. α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ηνκή ελόο δνληηνύ. Να γξάςεηε ζε ηη αληηζηνηρνύλ νη ελδείμεηο          

       1-3.                                                                 

   

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

 

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

    

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

 

                                                                                                (1,5 κνλ.) 

 

 

 

β)  Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα δηαηεξήζεη ηα δόληηα ηνπ πγηή.  

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

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

                                                                                                                                                 (1 κνλ.) 

3. α) ε πνηνλ ηό νθείιεηαη ε αζζέλεηα ηνπ AIDS; 

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

β) Να γξάςεηε 4 ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ν ηόο ηνπ AIDS. 

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

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

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

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

.                                                                                                                                            ( 2,5 κνλ.) 

4. α) ε πνηα νκάδα δίλεη αίκα θαη από πνηα νκάδα δέρεηαη αίκα, άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Β; 

     Γίλεη αίκα ζε : ............................................................................................................................................ 

     Γέρεηαη αίκα από : ...................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                             (2 κνλ.)                                     

β) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδέθηεο ; ............................................................................................. 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

1 

2 

3 
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ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν                

                       ζηηο ηπειρ (3). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη κνλάδεο.                                                                                                                                                                                  

 

1. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.   

α) Να ηα νλνκάζεηε. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          (1,5 κνλ.) 

β) Πνην από ηα πην πάλσ αγγεία: 

 Έρεη ζθπγκό; ...................................................................................................................................... 

 Γελ έρεη βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπ; ................................................................................................ 

 Έρεη παρύηεξν ηνίρσκα θαη κηθξόηεξε δηάκεηξν; ............................................................................... 

 Φέξλεη ην αίκα ζηελ θαξδία; ............................................................................................................... 

 Απνκαθξύλεη ην αίκα από ηελ θαξδία; 

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

                                                                                                                                             (2,5 κνλ.) 

γ) ε ηη εμππεξεηεί ην ιεπηό ηνίρσκα ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ;  

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

δ) Σν αίκα ζηηο θιέβεο ξέεη κνλόδξνκα πξνο ηελ θαξδηά. Πώο επηηπγράλεηαη απηό; 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

3.  ........................ 

2.  ....................... 

1.  ..................... 
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2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-5 ζην                                                                                               

      δηπιαλό ζρεδηάγξακκα , πνπ αθνξνύλ 

      όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο  

      ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 

1:  ...................................................................... 

2:  ...................................................................... 

3:  ...................................................................... 

4:  ...................................................................... 

5:  ...................................................................... 

       (2,5 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 β) Γηαηί είλαη πξνηηκόηεξν λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα; (λα γξάςεηε 2 ιόγνπο) 

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

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

                                                                                                                                                       (1 κνλ.) 

γ) Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα  κηζνύ θξίθνπ. ε ηη εμππεξεηεί απηή ε 

θαηαζθεπή ηεο ηξαρείαο; (λα γξάςεηε 2 ιόγνπο ) 

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

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

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

δ) Μέζα από πνηεο δνκέο ησλ πλεπκόλσλ γίλεηαη ε δηάρπζε / δηαπίδπζε ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα; 

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

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε «Α» κε ηε ζηήιε «Β»                                        
 

Α  Β 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΤΝΑ  ΡΟΛΟ/ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

α. Πξώηε α.  ---- 1. Η γξακκή ησλ θαγνθπηηάξσλ  

β. Γεύηεξε β.  ----- 2. Η γξακκή ησλ αληηζσκάησλ 

γ. Σξίηε   

γ.  ----- 

3. Δκπνδίδεη ηνπο παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο λα εηζβάινπλ κέζα ζην 

ζώκα 

 

                                                                                                                                                             (3 κνλ.) 

β) Γηα πνην ιόγν ε θαηάρξεζε ζηελ θαηαλάισζε αληηβηνηηθώλ είλαη έλα γεγνλόο πνπ απεηιεί ηελ δεκόζηα 

πγεία;  

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

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

                                                                                                                                                         (0,5 κνλ.) 

γ                   γ) Να  αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε «Α» κε ηε ζηήιε «Β»                                   

 

Α  Β 

 

α. ΜΟΛΤΝΗ 

 

α.  ---- 

1. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ 

κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν νξγαληζκό 

  

 

β. ΛΟΙΜΩΞΗ 

 

β.  ----- 

2. Παξάγεηαη από εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη ηαηξηάδεη κε 

ην αληηγόλν ηνπ κηθξνβίνπ 

 

 

γ. ΑΝΣΙΩΜΑ  

 

γ.  ----- 

3.Η είζνδνο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν 

νξγαληζκό 

 

                                                                                                                                                         (1,5 κνλ.) 

δ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ησλ ηώλ. 

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

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

                                                                                                                                                            (1 κνλ.) 
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4.α) Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα 

Α,Β,Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 Η ζσζηή ζεηξά κεγέζνπο ησλ νξγαληζκώλ θαη ηώλ από ην κηθξόηεξν ζην κεγαι.πηεξν 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  

                                                                                                                                                   (0,5 κνλ.) 

β)  Να εμεγήζεηε γηαηί ην ζαπνύλη βνεζά λα απνκαθξπλζνύλ πεξηζζόηεξνη κηθξννξγαληζκνί από ηα 

ρέξηα παξά από κόλν ηνπ ην λεξό. 

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

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

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

                                                                                                                                                       (1 κνλ.) 

γ) Να γξάςεηε δύν πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα πιέλνληαη ηα ρέξηα. 

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

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

                                                                                                                                                            (1 κνλ.) 

 

          δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηελ ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.                                    

  

Α  Β 

 

α. Δκβόιηα 

 

α.  ---- 

 

1. Πεξηέρνπλ έηνηκα αληηζώκαηα  

 

β. Φπζηθή αλνζία 

 

β.  ----- 

 

2. Πεξηέρνπλ λεθξά ή αλελεξγά κηθξόβηα ή 

αθόκα ηκήκαηα κηθξνβίσλ 

 

 

γ. Αληη-νξνί  

 

γ.  ----- 

 

3«Αλάκλεζε» ηεο αζζέλεηαο πνπ ήδε έρεη 

πεξάζεη ν νξγαληζκόο 

 

                                                                                                                                                 (3 κνλ.) 
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  ε)  Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

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

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

                                                                                                                                              (0,5 κνλ.)  

                                                                                

 

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν μία (1). 

                         Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

2. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

α) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ; 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

β) Πνύ εληνπίδεηαη ε θαξδία ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο ; 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

γ)                                                                                                                                                                            

                                                

 Να ζπκπιεξώζεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1 – 5 ζην πην πάλσ ζρήκα: 

1: .................................................................                         4: ..................................................................... 

2: .................................................................                         5: ..................................................................... 

3: .................................................................                                                                                     (2,5 κνλ.) 
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δ) ε πνηα από ηηο δύν θνηιίεο ηεο θαξδίαο, ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί ; 

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

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

                                                                                                                                                          (1,5 κνλ.) 

 ε) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο 

παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

   

                                                   

 Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα: 

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

 Να εμεγήζεηε πσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

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

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

 Να γξάςεηε έλα ηξόπν πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

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

                                                                                                                                                             (3 κνλ.) 

δ) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο: 

 Δξπζξά αηκνζθαίξηα: .......................................................................................................................... 

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

 Λεπθά αηκνζθαίξηα: ............................................................................................................................ 

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

 Αηκνπεηάιηα: ....................................................................................................................................... 

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

                                                                                                                                                 (3 κνλ.) 
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2.α)   ην πην θάησ ζρήκα λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνπο αξηζκνύο 1- 8: 

 

 

                                                                                                     
                                                                                                                                                            (4 κνλ.) 

     

 

          

              β)  Να ζπκπιεξώζεηε ησλ πην θάησ πίλαθα.                                                    

 

ΔΙΓΗ ΓΟΝΣΙΩΝ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΟΝΣΙΩΝ 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ/ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ 

 

………………………….. 

 

……………………………. 

 

ΣΔΜΑΥΙΜΟ ΣΡΟΦΗ 

 

………………………….. 

 

4 

 

…………………………….. 

 

………………………….. 

 

……………………………. 

 

……………………………… 

 

…………………………. 

 

…………………………… 

 

ΑΛΔΜΑ ΣΡΟΦΗ 

 

                                                                                                                                                          (4,5 κνλ.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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 γ)   Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ ζηε δηαηξνθή καο; 

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

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

 Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο, ζηελ πέςε ηεο ηξνθήο; 

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

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

                                                                                                                                                              (2 κνλ.) 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  

1.  Πζψθ α) Χριςθ των απλϊν ουςιϊν για να φτιάξει ο 

οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ  

 

1:  ...... 

2.  Απορρόφθςθ β) Διάςπαςθ των μακρομορίων ςε απλοφςτερεσ ουςίεσ  2:  ...... 

3.  Αφομοίωςθ γ) Μεταφορά των απλϊν υλικϊν από το ζντερο ςτθν 

κυκλοφορία του αίματοσ  

 

3:  ...... 

                                                                                                                                                           (1,5 κνλ.) 

                                                                                                                    

 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 

Δπηπρία Καιιεπίηε 
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γ)   Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ ζηε δηαηξνθή καο; 

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

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

 Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο, ζηελ πέςε ηεο ηξνθήο; 

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

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

                                                                                                                                                              (2 κνλ.) 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  

1.  Πζψθ α) Χριςθ των απλϊν ουςιϊν για να φτιάξει ο 

οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ  

 

1:  ...... 

2.  Απορρόφθςθ β) Διάςπαςθ των μακρομορίων ςε απλοφςτερεσ ουςίεσ  2:  ...... 

3.  Αφομοίωςθ γ) Μεταφορά των απλϊν υλικϊν από το ζντερο ςτθν 

κυκλοφορία του αίματοσ  

 

3:  ...... 

                                                                                                                                                           (1,5 κνλ.) 

 

 

 

 

                                       

ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                                             Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

Γηόιαληα Κάξηζαθα 

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ                                                                                   Δπηπρία Καιιεπίηε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΟΤΡΙΩΣΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

     ΜΑΘΗΜΑ: BIOΛΟΓΙΑ                                                            ΒΑΘΜΟ    

     ΣΑΞΗ: Γ΄                                                           Αξηζκεηηθώο:................................. 

     ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ (Βηνινγία-Υεκεία)            Οινγξάθωο: ................................ 

     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014                               Τπνγξαθή Καζεγεηή: ................. 

         

    ΟΝΟΜΑ: ........................................................................ΣΜΗΜΑ:.............. ΑΡ:........ 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε ή καύξν κειάλη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tip-ex). Σν γξαπηό απνηειείηαη από 11 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζξεπηηθέο νπζίεο.                                                                                      

 

1.α. Σξνθέο πινύζηεο ζε πδαηάλζξαθεο είλαη …………………………… θαη 

………………………….. ελώ ηξνθέο πινύζηεο ζε …………………………………… 

είλαη ην θξέαο θαη ην ςάξη.                                                                          (κνλάδεο 1) 

1.β. Η δηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ νλνκάδεηαη ………………………………… . 

Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο γηα ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί πξώηα ηνπο 

…………………………. θαη κεηά ηα ιίπε.                                                   (κνλάδεο 1) 

1.γ. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο αλάινγα κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπο ζηνλ νξγαληζκό 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ....................……………………., 

....……………………………. θαη  ζπκπιεξσκαηηθέο.                               (κνλάδεο 0,5) 

       

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

έλα κόλν γξάκκα από ηα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.       

                                                                                                                 (κνλάδεο 2,5) 

2.α. Μηα πάζεζε ηνπ παρέωο εληέξνπ είλαη: 

Α. Η γαζηξίηηδα 

Β. Η γαζηξεληεξίηηδα 

Γ. Η πλεπκνλία 

Γ. Η ζηεζάγρε 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
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2.β. Η νκνηόζηαζε είλαη: 

Α. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα παξάγεη ελέξγεηα 

Β. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα έρεη ζσζηή ζηάζε 

Γ. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε 

Γ. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα αλαπηύζζεηαη 

 

2.γ. Πνην από ηα πην θάηω δε ζπκκεηέρεη ζηελ πξώηε γξακκή άκπλαο: 

Α. Σα κάηηα 

Β. Σν ζηόκα 

Γ. Σν δέξκα 

Γ. Σν αίκα 

 

2.δ. Μία ιεηηνπξγία ηεο ηξαρείαο είλαη: 

Α. Να ζπγθξαηεί ηα κηθξόβηα ηνπ αέξα κε ηελ βιέλλα πνπ παξάγεη 

Β. Να θξάζζεη ηελ αλαπλεπζηηθή νδό θαηά ηελ θαηάπνζε 

Γ. Πεξηέρεη ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο θαη παξάγεη ηε θσλή 

Γ. Μεηαθέξεη αίκα ζηνπο πλεύκνλεο 

 

2.ε. Η 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 

 

3.α. Να γξάςεηε ζην δηάγξακκα Βελ δύν δηαθνξέο θαη δύν νκνηόηεηεο κεηαμύ 

αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.                 (κνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.β. ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θπηηαξηθή αλαπλνή;        (κνλάδεο 0,5) 

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

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
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4. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα δόληηα ελόο ελήιηθνπ αηόκνπ. Αθνύ ην 

κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

   

 

4.α. Να νλνκάζεηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ δνληηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-4.                                                                                                                                                

1: ………………………                                                                               (κνλάδεο 1) 

2: ………………………  

3: ……………………...  

4: ……………………… 

 

4.β. Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ δνληηώλ ηεο θαηεγνξίαο 1.                           (κνλάδεο 1) 

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

 

4.γ. Να γξάςεηε κία πάζεζε ησλ δνληηώλ                                               (κνλάδεο 0,5) 

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

 

 

 

 

 

 

1. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα ιεηηνπξγία πνπ θάλνπλ ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα γηα 

λα εμνπδεηεξώζνπλ κηθξννξγαληζκνύο  πνπ εηζέξρνληαη ζην αλζξώπηλν ζώκα. Αθνύ 

ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.α. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα.               (κνλάδεο 1) 

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

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηξεηο (3). 
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1.β. Πνηα από ηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα.            (κνλάδεο 1) 

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

 

1.γ. Να γξάςεηε ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παζνγόλσλ-βιαβεξώλ κηθξννξγαληζκώλ.       

                                                                                                                    (κνλάδεο 1) 

η .…………………………………..,           ηη. ………………………………….. 

ηηη. ………………………………….,          ηλ. …………………………………. 

 

1.δ. i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αλνζία.                                                         (κνλάδεο 1) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

ii. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία.                              

                                                                                                                    (κνλάδεο 1) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1.ε. Να εμεγήζεηε, δίλνληαο έλα επηρείξεκα, γηαηί είλαη θαιύηεξα λα πιέλνπκε ηα 

ρέξηα καο κε ζαπνύλη θαη όρη κόλν κε λεξό.                                               (κνλάδεο 1) 

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

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

 

2. Σν πην θάησ ζρήκα αλαπαξηζηά ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, 

λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο 

αξηζκνύο 1-8.                                                                                              (κνλάδεο 2) 

1: ………………………                                             5. …………………………. 

2: ……………………....                                            6. ………………………….. 

3: ……………….……...                                            7. ………………………….. 

4: …………..…………..                                            8. ………………………….. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 
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2.β. Να νλνκάζεηε δύν κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην 

πάλσ ζρήκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.   

                                                                                              (κνλάδεο 1) 

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

 

2.γ. Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ βιεθαξίδσλ θαη ηεο βιέλλαο ζηελ ηξαρεία.                    

                                                                                                              (κνλάδεο 1) 

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

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

 

2.δ. Να γξάςεηε ηα ζηάδηα πνξείαο  ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα 

κέρξη ηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκόλσλ.                    (κνλάδεο 1) 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα         ...........................................         .................................................  

          .....................................   ....................................        βξνγρίδηα          θπςειίδεο   

 

2.ε. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία ηεο εηζπλνήο  ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πην θάησ 

ιέμεηο κε ηε ζεηξά πνπ ζαο δίλνληαη:             

Γηάθξαγκα, πιεπξέο ζώξαθα, ρωξεηηθόηεηα ζωξαθηθήο θνηιόηεηαο θαη 

πλεπκόλωλ, είζνδνο αέξα.                                                                      (κνλάδεο 1)  

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

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

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

 

3. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.α.  Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-4. 

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

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

1 
1 

2 

4 

3 
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3.β. Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο 

αξηζκνύο 1-4.                                                          (κνλάδεο 2) 

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

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

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

4:……………………………………………………………………………………..………… 

  

3.γ. Να εμεγήζεηε γηαηί έλαο θαπληζηήο θνπξάδεηαη πην εύθνια από έλα κε θαπληζηή.     

                                                                                                                     (κνλάδεο1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3.δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα βάδνληαο (+)  εθεί όπνπ κπνξεί λα γίλεη κεηάγγηζε 

αίκαηνο ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα ζην δέθηε.                               (κνλάδεο 1) 

 

 Οκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο δέθηε 

Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ- Ο+ Ο- 

Οκάδα 
αίκαηνο θαη 
παξάγνληαο 
ξέδνπο δόηε 

Α+         

Ο-         

ΑΒ+         

Β-         

 

3.ε. ε πνην όξγαλν ηνπ ζώκαηνο παξάγνληαη ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο;    (κνλάδεο 1) 

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

 

4. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη θάπνηα από ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αθνύ 

ην κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.α. Να ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό ελόο κεηθηνύ αδέλα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη λα 

ηνλ νλνκάζεηε.                                                                                            (κνλάδεο 1) 

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

 

5

1 

1 

4 

2 

3 
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4.β. Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 4 πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα.                                               

                                                                                                                 (κνλάδεο 0,5) 

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

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

 

4.γ. Σν ζηνκάρη αληηζηνηρεί ζην ζρήκα ζηνλ αξηζκό 3. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζηνκαρηνύ.                                                                                            (κνλάδεο 1) 

η ………………………………………………………………………………………………… 

ηη ………………………………………………………………………………………………… 

 

4.δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) νπζίεο πνπ παξάγεη ην ζηνκάρη.          (κνλάδεο 1) 

η. ………………………………………………………………………………………………… 

ηη. ………………………………………………………………………………........................ 

 

4.ε. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο (ζπθσηηνύ).                     (κνλάδεο 1) 

η. .....................................................................................................................................  

ηη. .................................................................................................................................... 

 

4.ζη.i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο.                               (κνλάδεο 0,5) 

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

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

 

ii. Πώο πξνθαιείηαη ε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο;                                           (κνλάδεο 0,5) 

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

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

 

4.δ. Να εμεγήζεηε γηαηί νη ζηεινγόλνη αδέλεο ζεσξνύληαη εμσθξηλείο αδέλεο. 

                                                                                                                 (κνλάδεο 0,5) 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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1. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε θαξδηά. Αθνύ ηε κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-10.        

                                                                                                                    (κνλάδεο 5) 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

6. ............................................. 

7. ............................................. 

8. ............................................. 

9. ............................................. 

10. ............................................. 

 

 

1.β. Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο αξηζκνύο (1-10) πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα, λα γξάςεηε 

ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο αξρίδνληαο από ηα αγγεία πνπ θέξλνπλ αίκα ζηελ θαξδηά, 

αξηζκόο 6  θαη θαηαιήγνληαο ζην αγγείν πνπ απνκαθξύλεη ην αίκα από ηελ θαξδηά 

πξνο ην ζώκα, αξηζκόο 8.                                                                          (κνλάδεο 2) 

 

                             6, ……, ……, ……, ……, ……., ……, ……, ……, 8 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε κία (1). 
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1.γ. Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηελ ηνκή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Αθνύ ηελ 

κειεηήζεηε, λα απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 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 ζε θάζε πεξίπησζε.     

                                                                                                                    (κνλάδεο 3) 

Α:………………………  Δμήγεζε:…………………………………………………………… 

Β:………………………  Δμήγεζε:…………………………………………………………… 

Γ:………………………  Δμήγεζε:…………………………………………………………… 

 

ii. Να γξάςεηε πνηα αέξηα ζπκβνιίδνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 ζην ζρήκα.     (κνλάδεο 1) 

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

 

1.δ. ηνλ αθόινπζν πίλαθα δίδεηαη ε ζύζηαζε ηνπ αέξα ηεο εηζπλνήο θαη ηεο 

εθπλνήο, ζε νμπγόλν, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πδξαηκνύο. 

 

Αέξηα Πνζνζηό αεξίωλ 
εηζπλνήο 

Πνζνζηό αεξίωλ 
εθπλνήο 

Ομπγόλν (Ο2) 21% 16% 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
(CO2) 

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 εθπλνήο.          (κνλάδεο 1) 

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

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

........................................................................................................................................ 
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2. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην πεπηηθό ζύζηεκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.α. Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηεο ηξνθήο ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα από ηελ ζηηγκή 

ηεο θαηάπνζεο κέρξη ηελ απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ.                    (κνλάδεο 1,5) 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα          ……………………….........         ……………………….. 
………………………          ........………………………          ……………………….. 
................................. .                                                                               

 

2.β. Να γξάςεηε ηνπο αξηζκνύο θαη λα νλνκάζεηε ηέζζεξα (4) όξγαλα πνπ 

θαίλνληαη ζην ζρήκα ζηα νπνία γίλεηαη κεραληθή πέςε.                     (κνλάδεο 2) 

η. ..................................................................................................................................... 

ηη. .……………………………………………………………………………………………..... 

ηηη. ..……………………………………………………………………………………………… 

ηλ. …..…………………………......................................................................................... 

 

2.γ. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα νπνία γίλνληαη νη πην 

θάησ δηαδηθαζίεο.                                                                                        (κνλαδεο 3) 

 

 

Γηαδηθαζία Όξγαλν 
 

Πέςε πξσηετλώλ 
 

 

Πέςε πδαηαλζξάθσλ 
 

 

Πέςε ιηπώλ 
 

 

Απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ θαη βηηακηλώλ 
 

  

1 

3 

4 

7 

5 

6 

8 

10 

9 

2 
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2.δ.  Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηε ρεκηθή πέςε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-18.      (κνλάδεο 4,5) 

 

Πεπηηθό έλδπκν Όξγαλν 
παξαγωγήο 

ελδύκνπ 

Μαθξνκόξην πνπ 
δηαζπάηαη 

Μηθξνκόξηα πνπ 
παξάγνληαη 

 
1…………………. 

 
ηεινγόλνη αδέλεο 

 
2………………….. 

 
3………………….. 

 
4…………………. 

 
5…………………… 

 
Πξσηετλε 

 
6………………….. 

 
7………………..... 

 
8…………………… 

 
9………………….. 

 
Γιπθεξόιε θαη 
ιηπαξά νμέα 

 
10………………... 

 
11………………… 

 
Άκπιν 

 
12……………………. 

 
Θξπςίλε 

 
13…………………. 

 
14…………………… 

 
15…………………… 

 
16……………… 

 
17…………………. 

 
18…………………… 

 
Ννπθιενηίδηα 

  

2.ε. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ 
εληέξνπ.                                                                                                      (κνλάδεο 1) 
…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

                                                                                               Η Γηεπζύληξηα 

 

 

 

 

                                                                                         Γέζπνηλα Παπαγηάλλε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ                      ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

Μάκθμα: ΒΙΟΛΟΓΙA            Σάξθ: Γ    Ημερομθνία:  10 /6/14 

Διάρκεια: 1 ϊρα και 20 λεπτά 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:……………………………..................................................... 

Σμιμα : ……………….         Αρ. : ……………………. 

Βακμόσ:…......................    Ολογράφωσ:…………………................................... 

Τπογραφι Κακθγθτι: ……………………………….. 

                

                                           ΒΙΟΛΟΓΙΑ: (Σφνολο : 40 μονάδεσ)  

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μζρη: Α, Β, Γ ςε 10 ςελίδεσ . 

Δεν επιτρζπεται η χρήςη διορθωτικοφ υγροφ. 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  (10 μονάδεσ) 

Να απαντιςετε και ςτισ τζςςερισ ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με 2,5 μονάδεσ. 

1.α) Να αναφζρετε ζξι κρεπτικζσ ουςίεσ των τροφϊν:              ( 1,5 μον.) 

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

3………………………………………….. 4………………………………………….. 

5………………………………………….. 6………………………………………….. 

β) Γιατί το χρϊμα τθσ ηάχαρθσ μετά τθν επαφι του με το πυκνό κειϊκό       

οξφ ζγινε μαφρο ενϊ το χρϊμα του αλατιοφ όχι;                         ( 0,5 μον.) 

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

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

γ) Σι κα ςυμβεί αν ρίξουμε μερικζσ ςταγόνεσ πυκνό κειϊκό οξφ ςτο 

αλεφρι;                                                                                                  ( 0,5 μον.)  

……………………………………………………………………………………………………............. 
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2.α) Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ 1-4 ςτο 

διπλανό ςχιμα, που αφορά τθ δομι 

του δοντιοφ.                            (1 μον.)                                                                                                                                     

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

 

 

β) το διπλανό ςχιμα φαίνεται μια πάκθςθ των 

δοντιϊν. 

Α) Ποια είναι θ πάκθςθ;               (0,5 μον.)                                         

…………………………………………………………… 

Β) Να ειςθγθκείτε δφο τρόπουσ αποφυγισ τθσ 

διπλανισ πάκθςθσ του δοντιοφ.       (1 μον.)                                                                                          

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

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

 

3.α) Ποιεσ είναι οι τζςςερισ ομάδεσ αίματοσ;                               (1μον.)                                              

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

β) Να γράψετε δίπλα από κάκε πρόταςθ τθ λζξθ ορθή ή λάθοσ όπου 

ταιριάηει.                                                                                            ( 1,5 μον.)  

1) Πανδότθσ είναι θ ομάδα αίματοσ Β. …………………..  

2) Πανδζκτθσ είναι θ ομάδα αίματοσ ΑΒ κετικό. ………………… 

3) Άτομα τθσ ομάδασ αίματοσ Ο αρνθτικό δίνουν αίμα ςε άτομα ομάδασ 

αίματοσ  ρζηουσ αρνθτικό και ςε άτομα ομάδασ αίματοσ ρζηουσ κετικό. 

………………………… 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KUoka1yJoSDxiM&tbnid=a1qTLLeQ4Y-vaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dentalopinions.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html&ei=kVN5UrLGO6aU0QXf8YDQBQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNFWq-aSrRkrMLgMbA-IdH492q3h2Q&ust=1383769269732893
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4.Να ειςθγθκείτε πζντε τρόπουσ που πρζπει να προςζξει  ζνασ μακθτισ 

με γρίπθ, ϊςτε να αποφφγει τθ μετάδοςθ του ιοφ τθσ γρίπθσ ςτουσ 

ςυμμακθτζσ/τριεσ του:                                  ( 2,5 μον.)                                                                           

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

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

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

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

5……………………………………………………………………………………………………  

ΜΕΡΟΣ Β΄: (18 μονάδεσ) 

Από τισ τζςςερισ ερωτιςεισ να απαντιςετε μόνο ςτισ τρεισ. Κάκε ορκι 

απάντθςθ βακμολογείται με 6 μονάδεσ. 

1.Πιο κάτω φαίνεται μια τροφικι αλυςίδα.                               

 

 

 

 

α) ε αυτι τθν τροφικι αλυςίδα να ονομάςετε ζναν:         (1 μον.)                            

κθρευτι: ……………………………  και ζνα κιραμα: ………………………… 

β) Ποια είναι θ πθγι ενζργειασ για το χορτάρι; ……………………………. 

(0,5 μον.)       

γ) Η πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει μια οικολογική πυραμίδα αριθμών. 

Να γράψετε τα ονόματα των οργανιςμϊν: χορτάρι, λαγόσ, αλεποφ, ςτθ 

ςωςτι κζςθ.                                                                                          (1,5 μον.)                             
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δ) Από πόςα τροφικά επίπεδα αποτελείται θ πιο πάνω οικολογικι 

πυραμίδα; ……………………………                                                        (0,5 μον.)                             

ε) Εκτόσ από τισ οικολογικζσ πυραμίδεσ αρικμοφ υπάρχουν  οι 

οικολογικζσ πυραμίδεσ …………………………..… και οι οικολογικζσ 

πυραμίδεσ ……………………………… .                                                                      (1 μον.)                             

η) Να αναφζρετε δφο τρόπουσ με τουσ οποίουσ χάνεται ενζργεια από 

ζνα τροφικό επίπεδο ςτο άλλο.                                                                         (1 μον.)                             

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

2 …………………………………………………………………………………………………………… 

θ) Σι είδουσ οργανιςμοί προκαλοφν τθν αποικοδόμθςθ των 

απορριμμάτων  των ηϊων; ……………………………………………………… (0,5 μον.)     

                       

2.α) Η Ακθνά κζλει να μάκει εάν ο χυμόσ ςταφυλιοφ περιζχει γλυκόηθ 

(απλό ςάκχαρο). Να τθσ περιγράψετε ζνα πείραμα ϊςτε να ανιχνεφςει 

γλυκόηθ. (Τλικά, αντιδραςτιρια και τον τρόπο που κα εργαςτεί).                                                  

(2 μον.)                                                

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

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

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

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

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

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

 

β) το δοκιμαςτικό ςωλινα Α που περιζχει 5 ml αςπράδι αυγοφ και ςτο 

δοκιμαςτικό ςωλινα Β που περιζχει 5 ml Χυμό λεμονιοφ, βάηω ίςεσ 

ποςότθτεσ  διαλφματοσ κειϊκοφ χαλκοφ και καυςτικοφ νατρίου. 

 

Η ερϊτθςθ ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
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α) ε ποιο από τουσ δφο 

δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ κα 

ανιχνεφςω  πρωτεΐνεσ; 

………………………………………….      

(1 μον.) 

β) Σο χρϊμα του διαλφματοσ 

του κειϊκοφ χαλκοφ πριν τθν 

επαφι του με τθν τροφι  

που περιζχει πρωτεΐνεσ είναι 

……………………………………  ενϊ 

μετά τθν επαφι του με τθν 

τροφι που 

περιζχει πρωτεΐνεσ είναι …………………………. .                  (1 μον.)                                           

γ) Ποιο αντιδραςτήριο κα χρθςιμοποιιςω για να ανιχνεφςω: 

ι) λιπαρζσ ουςίεσ …………………………………. . 

ιι) βιταμίνθ C ………………………………… .                                                 (2 μον.) 

 

3.α) Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, ςτο 

πιο κάτω ςχιμα .                                                                                 (2,5 μον.)                

 

 

    

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

    

Η ερϊτθςθ ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ 

ςελίδα. 



6 
 

β) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ βλζννασ, των αιμοφόρων αγγείων και των 

τριχϊν ςτισ ρινικζσ κοιλότθτεσ;                                                         (1,5 μον.) 

Η βλζννα ………………………………………………………………………………………………… 

Σα αιμοφόρα αγγεία ………………………………………………………………………………. 

Οι τρίχεσ …………………………………………………………………………………………………. 

γ) Δφο επιπτϊςεισ του καπνίςματοσ είναι:                                       (2 μον.) 

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

2……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.α) Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ζχει αναπτφξει τρεισ γραμμζσ άμυνασ 

απζναντι ςτα μικρόβια. τθν  πρϊτθ γραμμι άμυνασ, ςτθ γραμμι των 

εξωτερικϊν μθχανιςμϊν, λαμβάνουν μζροσ διάφορα όργανα του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ. Να περιγράψετε πϊσ το δζρμα παρεμποδίηει 

τθν είςοδο των μικροβίων ςτον οργανιςμό.                                    (1 μον.) 

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

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

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

β) Να περιγράψετε τθ διαδικαςία τησ φαγοκυττάρωςησ. Δίνεται 

βοθκθτικό ςχιμα.                                                                              (1,5 μον.) 

 1)……………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………. 

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

3)……………………………………………………………………………………………………………

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

Η ερϊτθςθ ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
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γ) Σι είναι  οι αντί-οροί;                                                                           (1μον.) 

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

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

δ) Σι είναι τα εμβόλια;                                                                            (1 μον.) 

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

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

   

ε) Να αναφζρετε τρεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να 

προφυλαχτοφμε από τον ιό του AIDS.                                             (1,5 μον.)     

                                                                                                        

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

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

3)………………………………………………………………………………………..                                  

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: (12 μονάδεσ) 

Από τισ δφο ερωτιςεισ να απαντιςετε μόνο τη μία. Η ορκι απάντθςθ 

βακμολογείται με 12 μονάδεσ. 

1.Να μελετιςετε το πιο κάτω κείμενο  και να απαντιςετε ςτα  

ερωτιματα που ακολουκοφν. 

 Η κυρία Ειρινθ είναι 50 χρονϊν.  Ζχει φψοσ 1, 60 m και ηυγίηει 90 κιλά. 

Είναι εκπαιδευτικόσ και τισ περιςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ τισ 

αφιερϊνει ςτθ μελζτθ, ςτθν προετοιμαςία μακθμάτων και ςτο 

διόρκωμα των γραπτϊν και των εργαςιϊν των μακθτϊν τθσ. Δε 

γυμνάηεται κακόλου, τρζφεται  κυρίωσ με κόκκινο κρζασ, 

γαλακτοκομικά  ολόπαχα  και με φαγθτά που είναι μαγειρεμζνα με 

αρκετι ποςότθτα λαδιοφ. Επίςθσ καπνίηει αρκετά τςιγάρα κακθμερινά. 

Σον τελευταίο καιρό δε νιϊκει καλά. Ζχει πόνο ςτο ςτικοσ και 

ταχυκαρδία. κζφτεται να επιςκεφκεί ζνα γιατρό. 
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α) Ποιοσ ειδικόσ γιατρόσ πρζπει  να τθν εξετάςει; 

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

β) Να αναφζρετε δφο είδθ εξετάςεων που κα τθσ ςυςτιςει ο γιατρόσ:                                                                                     

(2 μον.) 

1…………………………………………………….. 

2……………………………………………………..  

γ) Ποιο πικανό νόςθμα μπορεί να ζπακε θ κυρία Ειρινθ;                 

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

δ) Να τθσ ςυςτιςετε τρεισ ςωςτοφσ τρόπουσ πρόλθψθσ  των καρδιακϊν 

πακιςεων και των αγγείων:                                                                                             

(3 μον.) 

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

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

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

 

ε) Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ που φαίνονται ςτο πιο κάτω 

ςχιμα.     (3 μον.)                                                                                                 

 

 

η) ε ποιεσ (4) επιμζρουσ 

κοιλότθτεσ διαιρείται θ καρδιά;                                                        (1 μον.)   

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

Η ερϊτθςθ ςυνεχίηεται ςτθ επόμενθ ςελίδα. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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θ) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων τθσ καρδιάσ;                        ( 1 μον.) 

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

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

2.α) Να αναγνωρίςετε ςτο διάγραμμα του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ τα όργανα που είναι 

ςθμειωμζνα με αρικμοφσ 1-10.     (4,5 μον.) 

 

 

β) Δφο αςκζνειεσ του ςτομαχιοφ είναι:                                           (2 μον.) 

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

γ) Δφο τρόποι πρόλθψθσ των αςκενειϊν του ςτομαχιοφ είναι:  (2 μον.) 

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

2……………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Εκτόσ από τθν πζψθ των τροφϊν, το πεπτικό ςφςτθμα κάνει ακόμθ 

τρεισ λειτουργίεσ, οι οποίεσ είναι θ …………………….……………….., θ 

……………………………………… και θ ……………………………………… .       (1,5 μον.) 

 

 

Η ερϊτθςθ ςυνεχίηεται ςτθ επόμενθ ςελίδα. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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ε) Να αντιςτοιχίςετε ςτον πιο κάτω πίνακα τα μακρομόρια τθσ ςτιλθσ Α 

με τα μικρομόρια τθσ ςτιλθσ Β, που προκφπτουν από τθ διάςπαςθ των 

μακρομορίων τθσ ςτιλθσ Β. (2 μον.) 

                                                   

Στήλη Α (μακρομόρια) Α+Β Στήλη Β (μικρομόρια) 

1. Νουκλεϊνικά οξζα  
 

 

 
 
 
1…… 

Α. Γλυκερόλθ + 3 λιπαρά 
οξζα 
 

 
 

2.Πρωτεϊνεσ  
 

 

 
 
2….. 

Β. Γλυκόηεσ 

 

3.Λιπίδια 
 
 

 
 
3…… 

Γ. Νουλεοτίδια 

 
 

4.Τδατάνκρακεσ

 
 

 
 

 
 
4…… 

Δ. Αμινοξζα 

 

 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ:               Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ: 

Δζςποινα Καδι 

Γεωργία Κοφςπου                                              Ακθνά Κλεάνκουσ 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CDfsX-JO8pT1sM&tbnid=-cuCSYUXA5v8DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://health.in.gr/nutrition/news/article/?aid=1231088991&ei=pa9WU_jYEMnKtQbH3oGIAw&bvm=bv.65177938,d.Yms&psig=AFQjCNEOQ4EqlA7Fxwum624MaP-jhnTYjQ&ust=1398276372236640
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΣΙΑ                                                           ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013- 2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΣΑΞΗ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06 / 06 / 14                         ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΗ: 2 ώξεο ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΥΗΜΔΙΑ ) 
                                                                                                            
Ολνκαηεπώλπκν καζεηή / ηξηαο: ...................................................................................................... 
 
Σκήκα: .............                                                                                                  Αξηζκόο: .................. 
 
ΒΑΘΜΟ: .....................               ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................................................................... 
 
Τπνγξαθή θαζεγεηή:................................................. 

 
Σν δνθίκην ηεο Βηνινγίαο βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 7 ζειίδεο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

  Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο 
εμέηαζεο. 

Καιή ζαο επηηπρία 
_______________________________________________________________________________ 

 
ΜΔΡΟ Α΄ (κνλάδεο 10 ) 
 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 1- 4. H θάζε 
ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 
 
1. α) Πνηεο είλαη νη ηξεηο (3) βαζηθέο θπθινθνξίεο (πνξείεο) ηνπ αίκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; 

i. ……………………………………………………………………….                               (κνλ. 1,5) 
ii. ………………………………………………………………………. 
iii. ………………………………………………………………………. 

    
    β) Πνην άηνκν νλνκάδεηαη παλδέθηεο;                                                                               (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS κε 
έλα ΝΑΙ ή ΟΧΙ.                                                                                                                   (κνλ. 2,5) 
 

                      ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΟΤ AIDS  ΝΑΙ  / ΟΥΙ 

α. Με ην ηξύπεκα ησλ απηηώλ  

β. Με ην ηζίκπεκα ησλ εληόκσλ  

γ. Με ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ζειαζκό  

δ. Με ηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ηνπαιεηώλ  

ε. Με ηε ρξήζε βειόλσλ γηα ηαηνπάδ  
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3. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα θαίλεηαη 
ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.                                           (κνλ. 2,5) 
 
 

 
 
 
4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, βάδνληαο έλα κόλν √ ζην αληίζηνηρν θνπηί, γηα λα δείμεηε 

πνύ κπνξεί λα νθείιεηαη ην θαζέλα από ηα πην θάησ πξνβιήκαηα.                             (κνλ. 2,5)                                  
 

A/A Πξόβιεκα 

Πξόζιεςε 
πάξα 

πνιιήο 
ηξνθήο 

Πξόζιεςε 
ηξνθώλ 

πινύζησλ ζε 
δσηθά ιίπε 

Πξόζιεςε 
ηξνθώλ 
ρσξίο 

θπηηθέο ίλεο 

Πξόζιεςε 
ειάρηζηεο 

ηξνθήο 

Πξόζιεςε 
ηξνθώλ 

θησρώλ ζε 
αζβέζηην 

1. Αλνξεμία      

2. Βνπιηκία      

3. Γπζθνηιηόηεηα      

4. 
Καξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο 
     

5. Οζηενπόξωζε      

 
 
ΜΔΡΟ  Β΄ (κνλάδεο 18) 
 
Να απαληήζεηε ηηο ΣΡΔΙ από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Η θάζε ζσζηή απάληεζε                         
βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο.  
 
1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ( 1 – 6 ) ζην παξαθάησ ζρήκα.                                   (κνλ. 3) 
 

1. ………………………………… 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 
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    β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ; 
                                                                                                                                                  (κνλ. 2) 

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

 
    γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο;                                                                              (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηα παξαθάησ θελά ηνλ θαηάιιειν νξηζκό.                                     (κνλ. 3) 

i. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζ’ έλαλ άιιν νξγαληζκό νλνκάδεηαη: 
………………………….... 

ii. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζ’ έλαλ άιιν 
νξγαληζκό νλνκάδεηαη: ………………………… 

iii. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο νλνκάδνληαη: ………….... 
           ……………………….. 
iv. Τν θαγνθύηηαξν πεξηβάιιεη ην βαθηήξην κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε θαη ην ελζσκαηώλεη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ: ………………………………….. 
v. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε νλνκάδεηαη: 

…………………………………… 
vi. Η ιηπαξή νπζία πνπ ππάξρεη ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνύ καο νλνκάδεηαη: ……………………….. 

 
    β) Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλαο νξγαληζκόο έρεη αλνζία ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην;   (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
    γ) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε 
έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην.                                                                                                        (κνλ. 2) 

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

 
3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ( 1 – 6 )  ζην παξαθάησ ζρήκα.                                    (κνλ. 3) 
 
 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

6. ……………………………………………    
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    β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα.                                                                                                                                   (κνλ. 2) 

  
    γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ακπιάζεο ή πηπαιίλεο πνπ ππάξρεη ζην ζάιην;                      (κνλ. 1)  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. α) Να νλνκάζεηε ηηο ηξεηο (3) θύξηεο θαηεγνξίεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην 
θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 3.                                                                                   (κνλ. 1,5) 
  

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

    β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ κε ηελ έλδεημε 2;                                                   (κνλ. 0,5) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    γ) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο;                                      (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    δ) Πνπ νθείιεηαη ε πάζεζε αζεξνζθιήξσζε;                                                                    (κνλ. 2) 

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

 
    ε) Τη εμππεξεηνύλ νη βαιβίδεο  πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ησλ θιεβώλ;                     (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΜΔΡΟ  Γ΄ : ( κνλάδεο  12 ) 
 
Να απαληήζεηε ηε ΜΙΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο. Η θάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 
κνλάδεο.  
 
1. Σηα πεηξάκαηα αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο (απιά ζάθραξα, πξσηεΐλεο, ιηπαξέο 
νπζίεο, βηηακίλε C) πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηνπο πην θάησ δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο 
ρξεζηκνπνηήζακε ηα παξαθάησ αληηδξαζηήξηα: 

Α/Α ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

1.  
  Πέςε 

Α. Χξήζε 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 αρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ πξσθηό. 
3…………… 

4.  
Αθόδεπζε 

Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην έληεξν ζηελ  
     θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

4…………… 
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o Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο (Benedict) / γαιάδην 
o Γηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4 ) / Γηάιπκα πδξνμεηδίνπ λαηξίνπ (NaOH) / γαιάδην 
o Αηζαλόιε / δηαπγέο 
o Γηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ (KMnO4) / κωβ  

 
    
                                                                                                                                       _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα, λα απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 
  α) Τα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία έδσζαλ ζεηηθό απνηέιεζκα:                                               (κνλ. 2) 

i. κε ην δηάιπκα Benedict ,πεξηέρνπλ……………………..  θαη γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ αιιαγή 
ηνπ ρξώκαηνο από γαιάδην ζε ………………………….. 

ii. κε ην δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4 ) / δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH) πεξηέρνπλ 
………………………. θαη γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο από γαιάδην ζε 
…………………… 

iii. κε ηελ αηζαλόιε πεξηέρνπλ ………….....  …………… θαη γίλεηαη αληηιεπηό  από ηε δεκηνπξγία 
ιεπθνύ ηδήκαηνο 

iv. κε ην δηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ (KMnO4)  πεξηέρνπλ ………………….……  θαη γίλεηαη 
αληηιεπηό από ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο από ……………………. ζε ……………………….. 

  
    β) Να εμεγήζεηε γηαηί ζε θάζε πείξακα ρξεζηκνπνηήζακε θαη κάξηπξα.                            (κνλ. 1)                                                                                                                              
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    γ) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα 
ηξνθή.                                                                                                                                      (κνλ. 2) 

i. ……………………………………………………………………………………………………………. 
ii. ……………………………………………………………………………………………………………. 
iii. ……………………………………………………………………………………………………………. 
iv. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
   δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηξνθή 
καο.                                                                                                                                           (κνλ. 2) 

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

 
   ε) Να εμεγήζεηε πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ νλνκάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο.        (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1
. 
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 ζη) Σε πνηα κηθξνκόξηα δηαζπώληαη νη παξαθάησ ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ (καθξνκόξηα); 
                                                                                                                                                 (κνλ. 1) 
 

                  ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ                       ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

α Τδαηάλζξαθεο  

β Πξωηεΐλεο   

 
   δ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο « Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή».                                         (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Ο Γηάλλεο γύξηζε πεηλαζκέλνο από ην ζρνιείν θαη δελ βξήθε θαλέλα ζην ζπίηη. Έπιπλε ακέζσο ηα 
ρέξηα ηνπ  κόλν κε λεξό θαη ζηε ζπλέρεηα πήξε έλα θνκκάηη θέηθ πνπ είρε μεράζεη ε κεηέξα ηνπ 
εθηεζεηκέλν ζην πάγθν ηεο θνπδίλαο θαη ην έθαγε. 
Όηαλ γύξηζε ε κεηέξα ηνπ ηνλ βξήθε μαπισκέλν ζην θξεβάηη κε ππξεηό. Δπίζεο ηεο παξαπνλέζεθε 
όηη έθαλε εκεηό θαη δηάξξνηα θαη όηη έλησζε πόλν ζηε θνηιηά. 
Η κεηέξα ηνπ, ηνπ είπε όηη πξόθεηηαη γηα ίσζε, ηνλ ζπκβνύιεπζε λα κείλεη ζην θξεβάηη θαη ηνπ έδσζε 
αληηππξεηηθό. 
 
   α) Πνηα ζπκπηώκαηα παξνπζίαδε ν Γηάλλεο;                                                                        (κνλ. 1) 

i. ……………………………………………………………… 
ii. ……………………………………………………………… 
iii. ……………………………………………………………… 
iv. ……………………………………………………………… 

 
    β) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ αδηαζεζία ηνπ Γηάλλε.                 (κνλ. 2) 

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

 
   γ) Σπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηε κεηέξα ηνπ Γηάλλε; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.   (κνλ. 1) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   δ) Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο δηαζέηεη ηξεηο (3) γξακκέο άκπλαο απέλαληη ζηα κηθξόβηα. Σηνλ πην 
θάησ πίλαθα λα αλαθέξεηε ζε πνηα γξακκή άκπλαο αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε.      (κνλ. 2) 
 

         ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ                                     ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΤΝΑ      

άιην  

Γάθξπα  

Φαγνθύηηαξν  

Αληηζώκαηα  

 
   ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ηνλ ηό ηνπ AIDS.                                   (κνλ. 2)                                                                               

i. ……………………………………………………………………………………………………………… 
ii. ……………………………………………………………………………………………………………… 
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 ζη) Να νλνκάζεηε ηηο ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη νη κηθξννξγαληζκνί.  (κνλ. 2) 
i. …………………………………………………………… 
ii. …………………………………………………………… 
iii. …………………………………………………………… 
iv. …………………………………………………………… 

 
  δ) Πνηα από ηηο ηέζζεξεηο (4) θαηεγνξίεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ, δελ αλήθεη ζε θαλέλα από ηα πέληε 
(5) βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη γηαηί;                                                                    (κνλ. 2)         
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Οη εηζεγεηέο:                                                                                                 Η Γηεπζύληξηα: 
 
Παλαγηώηα Ισαλλίδνπ 
Σπύξνο Χαξαιάκπνπο                                                                               Διέλε Χξηζηνθίδνπ 
Παλαγηώηα Κξαζηά 



1 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΓΚΩΜΗ                                             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 
                                                                                                            

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ           :    ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                              ΣΑΞΗ        :    Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  :    6/6/2014                                                                                   ΥΡΟΝΟ   :   2:00΄                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :...............……....…………………………………………ΣΜΗΜΑ: …….ΑΡ. …. 

ΗΜΔΙΩΗ : Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο.                                  

                                                              

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

                        Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

                 1.  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα κε βάζε ην νπνίν ρσξίδνληαη νη νπζίεο ησλ   

                      ηξνθώλ                                                                   

 

                            ΣΡΟΦΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (2,5 κνλ.) 

 

              ΒΑΘΜΟ 

               ………… 

Οινγξάθσο ...………………… 

Τπνγξαθή ……………………. 

 



2 

 

2.  Να  αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β                                      

       

Α  Β 

 

α. Μόιπλζε 

 

α.  ---- 

1. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ 

παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν νξγαληζκό  

 

 

β. Λνίκσμε 

 

β.  ----- 

2. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή 

ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε  

 

 

γ. Αληίζσκα 

 

γ.  ----- 

3.Η είζνδνο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν 

νξγαληζκό 

 

 

δ. Οκνηόζηαζε 

 

 

δ.  ----- 

4. Παξάγεηαη από εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη 

ηαηξηάδεη κε ην αληηγόλν ηνπ κηθξνβίνπ 

 

ε. Λνηκώδεο λόζεκα 

 

 

ε.  ----- 

5. Αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από παζνγόλν 

κηθξννξγαληζκό 

                                                                                                                                                          (2,5 κνλ.)  

                   3. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θπθιώλνληαο έλα κόλν γξάκκα (Α,Β,Γ ή                

Γ                      Γ) πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

           

 Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα είλαη ππεύζπλα γηα:  

                 Α. ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 

             Β. ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

                 Γ. ηελ κεηαθνξά Ο2 

                 Γ. όια ηα πην πάλσ 

 

 Η θαξδηά: 

                 Α. έρεη ην κέγεζνο ηεο γξνζηάο καο 

                 Β. έρεη ζρήκα θώλνπ 

                 Γ. είλαη κπο 

                 Γ. όια ηα πην πάλσ 

 

 Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ δίλεη αίκα: 

                 Α. ζηελ νκάδα αίκαηνο Α, Β, ΑΒ, Ο 

                 Β. ζηελ νκάδα αίκαηνο Α, Β, ΑΒ  

                 Γ. ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ, Ο 

                 Γ. ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ 

 

 Σν δεμηό κέξνο ηεο θαξδηάο ζηέιλεη ην αίκα: 

                 Α. ζηνπο πλεύκνλεο 

                 Β. ζε νιόθιεξν ην ζώκα 

                 Γ. ζην θεθάιη 

                 Γ. ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο θαξδηάο. 
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 Όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα είλαη: 

                 Α. Καξδηά, Αηκνθόξα Αγγεία, Βξνγρίδηα  

                 Β. Καξδηά, Φιέβεο, Σξηρνεηδή Αηκνθόξα Αγγεία, Αξηεξίεο 

                 Γ. Καξδηά, Αηκνθόξα Αγγεία, Κπςειιίδεο 

                 Γ. Καξδηά, Αξηεξίεο, Φιέβεο, Σξαρεία 

                                                                                                                                                                 (2,5 κνλ.) 

                  4.  α) Να εμεγήζεηε ηνλ κεραληζκό ηεο εηζπλνήο κε βάζε ηελ πην θάησ εηθόλα.                              

                                                                                                                             

 

 1. ……………………………………………………….… 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

                                                                                           (1,5 κνλ.) 

 

 

 

 

                                                                           

                   β) Να γξάςεηε 2 ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εηζπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.   

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

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

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

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

                                                                                                                                                               (1 κνλ.)  

ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν                

                       ζηηο ηξεηο (3). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη κνλάδεο.                                                                                                                                                                                  

 

1. Πην θάησ παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν αλζξώπηλνπ δνληηνύ.                                                    (1,75 κνλ.) 

 

                                                α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-7.                                                        

1.                                                

                                                   1.  .......................................................... 

                                                   2.  .......................................................... 

                                                   3.  .......................................................... 

                  4.  ..........................................................   

                                                   5.  .......................................................... 

                  6.  .......................................................... 

                                                   7.  .......................................................... 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



4 

 

           β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                    

 

 

Δίδε δνληηώλ 

 

πλνιηθόο αξηζκόο 

κόληκωλ δνληηώλ 

 

Λεηηνπξγία/ ρξεζηκόηεηα 

 

………………………….. 

 

……………………………. 

 

Σεκαρηζκόο ηξνθήο  

 

………………………….. 
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…………………………….. 

 

………………………….. 

 

……………………………. 

 

……………………………… 

 

…………………………. 

 

…………………………… 

 

Άιεζκα ηξνθήο  

                                                                                                                                                        (2,25 κνλ.) 

γ) Να γξάςεηε 4 ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο. 

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

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

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

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

                                                                                                                                                                              (2 κνλ.) 

      2.  αο δίλνληαη ηα πην θάησ κηθξόβηα: 

              ηξεπηόθνθθνο, Αλεκνβινγηά, Γξίπε, Κάληηηαο, αικνλέια, Σξηρόθπην, HIV, Σνμόπιαζκα                                                                                                                                                              

α) Να γξάςεηε ζηνλ θύθιν ηα βαθηήξηα, ζην ηεηξάγσλν ηνπο ηνύο, ζην ηξίγσλν ηνπο κύθεηεο θαη ζην 

ηξαπέδην ηα πξσηόδσα.                                                                                                                        (2 κνλ.) 

 

                   Βαθηήξηα                             Ινί                                Μύθεηεο                                  Πξωηόδωα         

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

β) Να γξάςεηε 2 ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ.                                                                                                                                         (2 κνλ.) 

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

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

Α  Β 

Γξακκή άκπλαο   Ρόινο /Λεηηνπξγία 

α. Πξώηε α.  ---- 1. Η γξακκή ησλ θαγνθπηηάξσλ  

β. Γεύηεξε β.  ----- 2. Η γξακκή ησλ αληηζσκάησλ 

 

γ. Σξίηε  

 

γ.  ----- 

3. Η γξακκή πνπ εκπνδίδεη ηνπο παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο λα εηζβάινπλ κέζα ζην ζώκα 

 

                                                                                                                                                          (1,5 κνλ.) 

δ) Να γξάςεηε έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην. 

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

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

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-10 ζην                                                                                               

      δηπιαλό ζρεδηάγξακκα , πνπ αθνξνύλ 

      όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο  

      ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ 

1:  ...................................................................... 

2:  ...................................................................... 

3:  ...................................................................... 

4:  ...................................................................... 

5:  ...................................................................... 

6:  ...................................................................... 

7:  ...................................................................... 

8:  ...................................................................... 

9:  ...................................................................... 

10:  .....................................................................                                                                              (2,5 κνλ.) 

1 

3 

6 

7 

10

0 

2 

4 

5 

8 

9 
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β) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε ηελ έλδεημε  ;  

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

γ) Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ. ε ηη εμππεξεηεί απηή ε 

θαηαζθεπή ηεο ηξαρείαο; (λα γξάςεηε 2 ιόγνπο ) 

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

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

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

δ) ε πνηα θνηιόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο βξίζθνληαη καδί πλεύκνλεο θαη θαξδηά; 

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

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

4. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.   

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1- 4 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

β) Να γξάςεηε 2 δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ. 

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

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

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

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

                                                                                                                                                               (1 κνλ.) 

 

3 

3.  ........................ 

2.  ....................... 

1.  ..................... 

4.  ................... 
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα δείρλνληαο ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαζώο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο  Λεηηνπξγία 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

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

 

                                                                                                                                                             (3 κνλ.) 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν κία (1). 

                       Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

1.α) Να γξάςεηε ηξεηο ηξόπνπο κεηάδνζεο ησλ κηθξνβίσλ. 

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

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

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

                                                                                                                                              (1,5 κνλ.)                                                      

β) Να εμεγήζεηε γηαηί ην ζαπνύλη βνεζά λα απνκαθξπλζνύλ πεξηζζόηεξνη κηθξννξγαληζκνί από ηα ρέξηα 

παξά από κόλν ηνπ ην λεξό. 

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

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

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

                                                                                                                                                       (2 κνλ.) 

γ) Να γξάςεηε δύν πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα πιέλνληαη ηα ρέξηα. 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 
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δ) Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα 

(Α,Β,Γ ή Γ) πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

 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                                         (1 κνλ.)  

                                                                                                                                                

           ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.                                    

  

Α  Β 

 

α. Δκβόιηα 

 

α.  ---- 

1. Πεξηέρνπλ έηνηκα αληηζώκαηα  

 

β. Φπζηθή αλνζία 

 

β.  ----- 

2. Πεξηέρνπλ λεθξά ή αλελεξγά κηθξόβηα ή 

αθόκα ηκήκαηα κηθξνβίσλ 

 

 

γ. Αληη-νξνί  

 

γ.  ----- 

3. Ο νξγαληζκόο δηαηεξεί κηα "αλάκλεζε" 

ηεο αζζέλεηαο πνπ ήδε πέξαζε. 

 

                                                                                                                                             (1,5 κνλ.) 

                  δ) - Ο όξνο AIDS αλαθέξεηαη ζηα αξρηθά γξάκκαηα ηνπ νλόκαηνο ηεο αζζέλεηαο ζηα αγγιηθά. Πνην είλαη  

                       ην όλνκα ηεο αζζέλεηαο ζηα ειιεληθά; 

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

                                                                                                                                                                          (0,25 κνλ.) 

-Σν AIDS απνηειεί ζήκεξα κηα παλδεκία.  Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

κεηαδνζεί.                                                                                         

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

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

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

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

                                                                                                                                                                    (2 κνλ.) 
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       ε) Οη δύν πην θάησ παξαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ αιιαγή ζηελ πνζόηεηα ησλ αληηζσκάησλ ζην αίκα            

            ελόο αλζξώπνπ. 

            Να επηιέμεηε ηε ζσζηή ιεδάληα θαη λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ζε θάζε θνπηί πνπ θαίλεηαη  

           ζηηο παξαζηάζεηο, ώζηε λα εμεγεζεί θάζε ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

- Η γξαθηθή παξάζηαζε Α παξνπζηάδεη πώο αιιάδεη ε πνζόηεηα ησλ αληηζσκάησλ, όηαλ θάπνην 

άηνκν δελ έρεη αλνζία θαη αζζελήζεη.                                                                         (2.75 κνλ.)                                                                   

 

   
 

 1 2 3 4 5 6 

 

Α 

Αηζζάλεηαη 

άξξσζηνο  

Έρεη κνιπλζεί 

από θάπνην 

κηθξόβην 

Σα κηθξόβηα 

θαηαζηξέθνληαη 

πνιύ γξήγνξα 

Αηζζάλεηαη 

θαιύηεξα 

Αηζζάλεηαη 

άξξσζηνο  

Κάπνηα πνζόηεηα 

αληηζσκάησλ 

παξακέλεη ζην 

αίκα 

 

- Η γξαθηθή παξάζηαζε Β παξνπζηάδεη πώο αιιάδεη ε πνζόηεηα ησλ αληηζσκάησλ όηαλ ην άηνκν 

έρεη απνθηήζεη αλνζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην. 

 

 
 1 2 3 4 5 

 

Β 

Κάπνηα 

αληηζώκαηα 

βξίζθνληαη ήδε 

κέζα ζην αίκα 

Κάπνηα πνζόηεηα 

αληηζσκάησλ 

παξακέλεη ζην 

αίκα 

Έρεη κνιπλζεί 

από θαπνην 

κηθξόβην 

Σν ζώκα παξάγεη 

αληηζώκαηα πνιύ 

γξήγνξα 

Σα κηθξόβηα 

έρνπλ 

θαηαζηξαθεί όια 
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2.α) ην πην θάησ ζρήκα λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1–12 πνπ δείρλνπλ ην εζσηεξηθό ηεο αλζξώπηλεο  

θαξδηάο. 

 

   

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                                                                                                                  (3 κνλ.) 

            β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά: 

 Η θαξδηά δηαηξείηαη ζε ........................................  θνηιόηεηεο. Απηέο πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 

ηνπο είλαη ν δεμηόο θόιπνο κε .......................................................................................  θαη  

...........................................................................  κε ........................................................................... 

 Σν αίκα θηλείηαη κνλόδξνκα από ηνπο θόιπνπο ζηηο θνηιίεο κε ηε βνήζεηα ..................................... 

 Η θαξδηά ραξαθηεξίδεηαη ζαλ δηπιή αληιία. Οη δύν αληιίεο ηεο θαξδηάο είλαη ε ............................. 

..................................................   πνπ ζηέιλεη αίκα ζηνπο πλεύκνλεο θαη ε ...................................... 

..................................................  πνπ ζηέιλεη αίκα ζε νιόθιεξν ην ζώκα. 

 Σν κεγαιύηεξν αγγείν ζηνλ νξγαληζκό καο, πνπ νδεγεί ην αίκα ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο 

είλαη  ............................................................... 

                                                                                                                                                 (2 κνλ.) 

γ) ε πνην κέξνο ηεο θαξδηάο ην κπνθάξδην έρεη πην παρύ ηνίρσκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο. 

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

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

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

                                                                                                                                                            (1 κνλ.) 

6.  ........................ 

7. .......................... 

8.  ......................... 

9.  ........................... 

10  .......................... 

11  .......................... 

12  ........................ 

1  .......................... 

2  .......................... 

3  ......................... 

4  ......................... 

5  ......................... 
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δ) Ο θ. Αλαμαγόξαο είλαη πξνπνλεηήο ζε νκάδα θαιαζόζθαηξαο Α΄θαηεγνξίαο. Μηα κέξα πξόζεμε πσο 

έλαο από ηνπο θαινύο ηνπ παίθηεο θαπλίδεη. Σνλ θάιεζε ηόηε πξνζσπηθά θαη ηνπ ηόληζε πσο αλ ζέιεη λα 

έρεη αληνρή ζηνπο αγώλεο πξέπεη λα θόςεη ην θάπληζκα. 

Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν ην θάπληζκα κεηώλεη ηελ αληνρή. 

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

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

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

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

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

ε) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο 

παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

   

                                                   

 Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα: 

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

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

 Να εμεγήζεηε πσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

 Να γξάςεηε 3 παζήζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ, αλ δελ αληηκεησπηζηεί ε πην πάλσ 

παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

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

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

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

                                                                                                                                                         (1,5 κνλ.) 
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 Να γξάςεηε 2 ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                         Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                                                       

                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                    Μαξία πκεσλίδνπ 
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  Να γξάςεηε 2 ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

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

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

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

 

 

 

   ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                                          Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                                                       

Κάξηζαθα Γηνιάληα 

Υαξαιακπίδνπ ύιβηα                                                                        Μαξία πκεσλίδνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΙΟΤ  Γ΄ -  ΠΛΑΣΤ                     ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 

           

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ:        ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΗΜΔΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/6/2014     ΒΑΘΜΟΣ: .................................. 

ΣΑΞΗ:                  Γ΄ 

ΥΡΟΝΟ:            2 ώρες       

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ: .............................................................       ΤΜΗΜΑ: ......     Αρ. .... 

 

                       

         ΤΟ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΔΛΔΙΤΑΙ ΑΠΟ EΠΤΑ  (7)  ΣΔΛΙΓΔΣ 

 

      ΜΔΡΟ Α΄ :  Aπνηειείηαη  από ηέζζερις (4) εξσηήζεηο ησλ  2,5 κνλάδσλ. 
                              Να απανηήζεηε ζε  ΟΛΔ ηις ερωηήζεις. 
 

           1. α) Σηε ζηήιε Γ λα αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ αληίζηνηρν όξν ηεο  ζηήιεο Β. 
 

          Σηήιε Α                     Σηήιε Β      Σηήιε Γ 

1. Δξπζξά αηκνζθαίξηα  α) Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα 1 ... 

2. Λεπθά αηκνζθαίξηα β) Μεηαθνξά νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο  2 ... 

3. Αηκνπεηάιηα γ) Μεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ 3 ... 

4. Πιάζκα δ) Πήμε αίκαηνο  4 ... 

                                                                                                                                 (μ. 2) 
     β) Να γξάςεηε ηη είδνπο αίκα κεηαθέξνπλ ηα πην θάησ αγγεία: 
 

 Πλεπκνληθή αξηεξία   .......................................................................... 
 Πλεπκνληθέο θιέβεο  ...........................................................................      (μ. 0.5) 

 
 2.  Να νλνκάζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                           
 
     α) Eμππεξεηνύλ δνκηθέο θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο ............................................       
     β) Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ... ……………………………..........    
     γ) Απνηακηεπηηθέο θαη ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο  νξγαληζκνύο…...................... 
      δ) Σπκπιεξσκαηηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία  ηνπ νξγαληζκνύ ..................... 
     ε) Δίλαη θαύζηκα πξώηεο επηινγήο γηα ην θύηηαξν ........................................... (μ. 2.5)                                      
 
3.   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...........................   (μ. 2.5) 

  

4.  α) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο : 
 Οκνηόζηαζε   .................................................................................................... 

        ........................................................................................................................                        
        Λνίκσμε   ......................................................................................................... 

................................................................................................................... (μ. 2)     

ΒΑΘΜΟΣ   

Αριθμητικά …………………….….… 

Ολογράφως:  ………..………….……  

Τπ. Καθηγητή/τριας:……………..…… 
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     β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                             

 Η είζνδνο  ηεο ηξνθήο ζην ιάξπγγα  εκπνδίδεηαη από κηα πξνεμνρή , πνπ νλνκάδεηαη 
.......................................... 

 Οη θσλεηηθέο  ρνξδέο  βξίζθνληαη ζην   .................................                  (μ. 0.5) 
     

 
 

ΜΔΡΟ Β΄ :   Απνηειείηαη από ηέζζερις (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6)κνλάδσλ.    
             Από ηις ηέζζερις (4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3). 

 
 

1. α) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα κέξε ηεο θαξδηάο. Να νλνκάζεηε  ηα  κέξε  1-5. 
                                                                                                                              (μ. 2.5) 

 
 
 
 
                                                               3 
 

                                         4 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

                                            5 

 
 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

 
β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο.                              (μ. 0.5) 
          

..................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................... 
                                                                                                                                               
γ) Σην πην θάησ  πίλαθα  λα γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ.   (μ. 2)                                                                                                          

 

Α/
Α 

               Αρηηρίες                       Φλέβες 

1   

2   

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

    Αξηζηεξή θνηιία  Ανξηή   ............... ..............    ................ (ηζηώλ)  ............... 

 
 ..................  ..................  Γεμηόο θόιπνο                                                  (μ. 1)    

                                
 



3 

 

                                                                           
            

   2. α) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο .                                  
Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.          

                                                                                                                            (μ. 2 ) 
     

                        
       

1.  ..................................  

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

 

 

1                                                   2 
 
 
 
                                                       3 
 
 
 
                                                        4 

 
                                     
    β) Πώο εμαζθαιίδεηαη θαη ηη εμππεξεηεί ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;               (μ. 1) 

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

 
    γ) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο αλαπλνήο.                                
 

Α/Α            Αερόβια Αναπνοή              Αναερόβια Αναπνοή 

1   

2   

                                                                                                                            (μ. 2) 
 

    δ)  Να γξάςεηε δύν επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ησλ θαπληζηώλ.               (μ .1)   
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
 
3. α) Σηε ζηήιε Γ λα αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ αληίζηνηρν όξν ηεο ζηήιεο Β.     
                                                                                                                               (μ. 3) 
    

   Σηήιε Α’                            Σηήιε Β’   Σηήιε Γ 

1. Σηνκάρη α) Δθηόο από ηελ ακπιάζε παξάγεηαη θαη ιπζνδύκε 1 ... 

2. Μάηηα β) Με ηνλ ηδξώηα εκπνδίδεη ηελ είζνδν κηθξνβίσλ ζηνλ 
    νξγαληζκό 

2 ... 

3. Μύηε γ) Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη βιεθαξίδεο 3 ... 

4. Τξαρεία δ) Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη ηξηρίδηα 4 ... 

5. Γέξκα ε) Παξάγεη νμέα  πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα 5 ... 

6. Σηόκα ζη) Τα δάθξπα πεξηέρνπλ ιπζνδύκε  6 ... 
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  β) Να εμεγήζεηε ηνπο  δύν ηξόπνπο ηερλεηήο αλνζίαο:                                              (μ. 2)                                                                     
 
     Αληη-νξνί  ……………………………………………………………………………………………………….............. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Δκβόιηα……………………………………………………………………………………………………………………..…
……...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεύηεξε γξακκή 

άκπλαο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ελαληίνλ ησλ κηθξνβίσλ.                                   (μ. 1) 
   
     Έλα ..................... αξρηθά πεξηβάιιεη κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε έλα βαθηήξην θαη ην 

ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ. Αθνινύζσο δηαζπά ηα ................... ηνπ βαθηεξίνπ ζε  
     ......................... Η όιε πην πάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη  ............................................ 
      
         
4. α)To πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ ηνκή ελόο αλζξώπηλνπ δνληηνύ.                               

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4 ηνπ δνληηνύ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα.           (μ. 2) 
 

 

                                                  1 

 

                                                   2 

 

                                                      3 

 

                                                        4 

                   

1. ………………….. 

2. ………………….. 

3. ………………….. 

4. ………………….. 

 

 

 

    β) Να εμεγήζεηε γηαηί ε ζπρλή θαηαλάισζε γιπθώλ θαη ε έιιεηςε ζπρλνύ βνπξηζίζκαηνο ησλ 
δνληηώλ επηδεηλώλνπλ ηελ πγεία ηνπ ζηόκαηόο καο.    

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

.......................................................................................................................................  
     ....................................................................................................................................... 
 
 
   γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο  
       ζηε δηαηξνθή καο.                                                                                              (μ. 1) 
   .......................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................... 
    
    δ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 
 
      Τν αζπξάδη ηνπ απγνύ πεξηέρεη ..........................., πνπ είλαη θπξίσο δνκηθέο  ζξεπηηθέο 

νπζίεο  γηα ηνλ νξγαληζκό. Γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο ρξεζηκνπνηνύκε ην αληηδξαζηήξην 
............................., πνπ έρεη ρξώκα ....................... θαη κεηά ηελ επαθή ηνπ κε ην αζπξάδη 
ηνπ απγνύ παίξλεη ρξώκα ...............................                                                       (μ. 2)      
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ΜΔΡΟ Γ΄ :  Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 
                                 Από ηις δύο (2) ερωηήζεις λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ ζηε  ΜΙΑ 
 

1. α) Να εμεγήζεηε γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έληνλεο ζσκαηηθήο άζθεζεο απμάλνληαη  έληνλα:           
 Η θπθινθνξία ηνπ αίκαηόο  καο.                                                                                                                          

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

 Ο ξπζκόο ηεο αλαπλνήο  καο.                                                                                                           
                                                                            
      ................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................... 

                                                                                                                                 (μ. 2) 
               
 

β) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ν εηζπλεόκελνο  αέξαο , όηαλ πεξλά από ηελ κύηε:                                                                                                                       
(μ. 1.5)   

 
 Καζαξίδεηαη  ...................................................................................................... 

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

 Υγξαίλεηαη   ......................................................................................................  
                ........................................................................................................................ 
 

 Θεξκαίλεηαη  .................................................................................................... 
                ....................................................................................................................... 
 
 γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 
 
    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 ..........................., πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Ταπηόρξνλα παξάγεηαη  ............................. ηνπ 
.......................  θαη ............................. , ηα νπνία  απνβάιινληαη από ηνλ νξγαληζκό.                                                            

                                                                                                                                      (μ. 3) 
 
δ)  Ο θύξηνο Δπξηπίδεο θαπλίδεη έλα παθέην ηζηγάξα ηελ εκέξα. Έρεη παξαηεξήζεη όηη από ηόηε 

πνπ μεθίλεζε ην θάπληζκα θνπξάδεηαη εύθνια. Να εμεγήζεηε πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ηνπ 
θαπλίζκαηνο θαη ηεο εύθνιεο θνύξαζεο πνπ αηζζάλεηαη ν θύξηνο Δπξηπίδεο. 

     Σηελ απάληεζή ζαο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο : 
     Αηκνζθαηξίλε, ελέξγεηα, θπηηαξηθή αλαπλνή, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμπγόλν        (μ. 2.5)                                                     
     

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

........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
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    ε) Να  ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο πλεπκνληθήο 
         αλαπλνήο.                                                                                                       (μ. 3) 
 

        ΔΙΠΝΟΗ                              ΔΚΠΝΟΗ 

Κίλεζε πιεπξώλ ηνπ  ζώξαθα (άλνδνο-θάζνδνο)   

Κίλεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο       (άλνδνο-θάζνδνο)      

Φσξεηηθόηεηα  ησλ πλεπκόλσλ (αύμεζε-κείσζε)   

                                                                                                                                
2. α)Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                      (μ. 3) 

      Να νλνκάζεηε  ηα κέξε  1-6. 
          

 
 

 
           1 
 
 
 
 
 3 
         2                                             

                                              4 
 
        5                                             6        

 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

6. …………………………………………………… 

                                          
                                       
                                                                                                

           β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη  ζην πεπηηθό ζύζηεκα.                    
                                                                                                                                    (μ. 3.5) 
  

Όνομα 
Δκκρίμαηος 

Όργανο από ηο 
οποίο 
παράγεηαι ηο 
έκκριμα 

Γράζη εκκρίμαηος ζηον πεπηικό 
ζωλήνα 

1. Φνιή   

2. Παγθξεαηηθό 
   πγξό 

 α)                                                  
 
β) 

3. Υδξνρισξηθό 
    νμύ 
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γ) Να εμεγήζεηε  ηη είλαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε θαη λα γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ ηελ 
πξνθαινύλ.                                                                                                         (μ. 3) 

  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
δ) Να γξάςεηε  δύν (2) ηξόπoπο πξόιεςεο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ.                   (μ. 1)                            
  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ε) Ο θύξηνο Δπξηπίδεο έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ Rh- (αρνηηικό).                                    (μ.1.5) 

 Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα;                                                                                 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Σε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα;                                                                                

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Η Γηεπζύληξηα 
 
 
                                                                           
 

 Μαξία   Διεπζεξίνπ        
 

 

 

 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΟΜΔΣΙΟΤ       ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 
 
Μάζεκα: Βηνινγία - Υεκεία Σάμε: Γ΄ Ηκεξνκελία: 04/06/2014  Γηάξθεηα: 2 ώξεο 
 
Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………………  Σκήκα:……..    Αξ:…….  
 
Βαζκόο:…………  Οινγξάθσο:…………..……… Τπνγξ. Καζεγεηή:…………………..………… 
 
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (40 μονάδες)   Βαζκόο:………… 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην ηεο Βηνινγίαο απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε 
ηξία κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 

 
 
ΜΔΡΟ Α΄: (10 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 1-4. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 

κνλάδεο. 

 

 

1.  (α) 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.         (κ. 2) 
 
   Α     Β 
 
______ α. Βηηακίλεο    1. Οξγαληθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο. 

 
______ β. Ληπίδηα    2. Μεηαθέξεη νπζίεο ζε όια ηα κέξε ηνπ  
      νξγαληζκνύ. 

 
______ γ. Νεξό    3.Κιεξνλνληθά ραξαθηεξηζηηθά  
       νξγαληζκώλ. 

 
______ δ. Ννπθιετληθά νμέα   4. πκπιεξσκαηηθέο νπζίεο. 
 
 
(β) Να εμεγήζεηε ηνλ πην θάησ όξν:       (κ. 0,5) 

 

 Πέςε: ……………………………..………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  (α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία ηνπ αλζξώπνπ ζε ηνκή. Να νλνκάζεηε  

ηα αγγεία Α θαη Β θαζώο θαη ηηο θνηιόηεηεο Γ θαη Γ.     (κ. 1,6) 
 

 

 

 

A (αγγείν): …………………………… 

Β (αγγείν): …………………………… 

 

Γ (θνηιόηεηα): ……………………….. 

Γ (θνηιόηεηα): ……………………….. 

 
 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο επηιέγνληαο ην ζσζηό από ηνπο  

όξνπο πνπ δίλνληαη πην θάησ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά:       (κ. 0,9) 
 
 

Αηκνπεηάιηα,   αξηεξίεο,   εξπζξά αηκνζθαίξηα,   θαξδία,   ιεπθά αηκνζθαίξηα,   
ηξηρνεηδή αγγεία,   θιέβεο 

 
 

(1) Αγγεία πνπ απνκαθξύλνπλ ην αίκα από ηελ θαξδία: …………………………………. 

(2) Όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ αληιία θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο: ……….... 

(3) Κύηηαξα ηνπ αίκαηνο ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο: ………………..……...……. 

 

3.  (α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηνλ κλεκνληθό θαλόλα ζπκβαηόηεηαο ησλ νκάδσλ 

αίκαηνο. Να ηνπνζεηήζεηε ηελ θάζε νκάδα αίκαηνο ζηνλ θαηάιιειν θύθιν.  (κ. 1,6) 
 
 

 
 
 

 
(β) Έλαο πνιπηξαπκαηίαο κε νκάδα αίκαηνο Α θαη ξέδνπο αξλεηηθό, ν νπνίνο έρεη ράζεη  
πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. 
 

Να νλνκάζεηε ηηο νκάδεο αίκαηνο θαζώο θαη ηνλ παξάγνληα ξέδνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ  
νη ππνςήθηνη δόηεο. (λα αλαθέξεηε όιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηώζεηο)    (κ. 0,9) 

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

 

Γ 

Α 

Β 

Γ 
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4. (α) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν  

έλαλ κόλν αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε :    (κ. 1,8) 
 

 

(i) Να βάιεηε ζε θύθιν απηό πνπ δελ ηζρύεη γηα ηε ιπζνδύκε: 

 1. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ ππάξρεη ζην ζάιην. 

 2. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ ππάξρεη ζηα δάθξπα. 

 3. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζην ζηόκα. 

4. Δίλαη έλα έλδπκν πνπ εμνπδεηεξώλεη ηα παζνγόλα κηθξόβηα. 

 

 

(ii)  Να βάιεηε ζε θύθιν απηό πνπ ηζρύεη γηα ηηο ηξίρεο ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο: 

1. πγθξαηνύλ ηε ζθόλε θαη ηα μέλα ζσκαηίδηα. 

2. Καηαζηξέθνπλ ηα παζνγόλα κηθξόβηα. 

3. Θεξκαίλνπλ ηνλ αέξα. 

4. Τγξαίλνπλ ηνλ αέξα. 

 

 

(iii) Να βάιεηε ζε θύθιν ηελ πην ζσζηή απάληεζε γηα ηα εκβόιηα: 

1. Πεξηέρνπλ λεθξά κηθξόβηα. 

2. Πεξηέρνπλ αλελεξγά κηθξόβηα. 

3. Πξνθαινύλ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ. 

4. Ιζρύνπλ όια ηα πην πάλσ. 

 

 

(β) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία πνπ εθθξίλεηαη ζην ζηνκάρη θαη θαηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα 
πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή.         (κ. 0,7) 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β΄: (18 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο 3 από ηηο 4 εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 6 κνλάδεο. 
 

1.  (α) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε πξόζιεςε ηξνθήο 

από ηνπο νξγαληζκνύο.         (κ. 1,8) 
 

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

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

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

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

 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο γξάθνληαο ην όξγαλν / κέξνο ηνπ  
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν γίλνληαη νη πην θάησ δηαδηθαζίεο / ιεηηνπξγίεο. (κ. 1,6) 

  

1. Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ:……………………….…………………………………….… 

2. Απνζήθεπζε θαη πέςε ηξνθήο:………………………………………………………………. 

3. Απνβνιή άρξεζησλ νπζηώλ (αθόδεπζε):…………………………………………………… 

 4. Σεκαρηζκόο θαη πνιηνπνίεζε ηξνθήο: ……………………………………………………… 

 

(γ) Σν ήπαξ (ζπθώηη) είλαη έλαο αδέλαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ κεηαμύ άιισλ  
 είλαη ζεκαληηθόο γηα ηε δηάζπαζε ησλ ιηπηδίσλ.  
 

(i) Σηελ πην θάησ εηθόλα: 
 

  
1. Να δείμεηε κε βέινο θαη λα νλνκάζεηε ην 
ήπαξ (ζπθώηη).                                   (κ. 0,4) 

 
2. Πνηα όξγαλα δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α  
θαη Β;                                                  (κ. 0,8) 
 

Α. ……………………………………………… 

Β. ……………………………………………… 

 

 (ii) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία πνπ εθθξίλεη ην ήπαξ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πέςε ησλ  
 ιηπηδίσλ.           (κ. 0,4) 
 ………………………………………………………………………….…………………………… 

  
(δ) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα δηαηεξήζεη ηα  
δόληηα ηνπ πγηή.            (κ. 1) 
 

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

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

Α 

Β 
ηνκάρη 
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2. (α) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ  

νξγαληζκνύ:    
ηξηρνεηδή αγγεία , αξηεξίεο θαη θιέβεο. 

 
(i) Να γξάςεηε πνην είδνο αηκνθόξνπ αγγείνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2 θαη 3. 

(κ. 1,2) 
 

 

 
1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

 
(ii) Να γξάςεηε κηα δνκηθή δηαθνξά κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.   (κ. 0,5) 
 

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

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

  

(β) Πνηνο είλαη ό ξόινο ησλ ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ;   (κ. 0,9) 

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

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

 

 (γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε δηαδξνκή ηνπ  
 αίκαηνο θαηά ηε Μεγάιε ή πζηεκαηηθή θπθινθνξία:    (κ. 2) 
 

Αξηζηεξόο θόιπνο               ………………………………………………               

………………………………………..                      Αξηεξίεο                          

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

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

 

(δ) Να γξάςεηε δύν ζπλήζεηεο πνπ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή  
έηζη ώζηε λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο.   (κ. 1,4) 

 

 

 

 

 

1. ……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Αγγείν κε αξηεξηνζθιήξπλζε 

 

3 

2 1 
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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;  
                                                                               (κ. 1) 
 
……………………………………………………………… 
 
(ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο  
έλα ιόγν πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.           (κ. 1) 
 
…………………………………………………………….… 

…………………………………………………………….… 

 

 

 

 
 

 

 

(β) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ θπςειίδαο θαη  
αηκνθόξνπ αγγείνπ. 

 
 

 

Να νλνκάζεηε ηα αθόινπζα:          (κ. 2) 

(i) Σν αέξην Α: ………………………… 

 

(ii) Σν αέξην Β: …………...……………. 

 

(iii) Σν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο αξ. 1: 

………………………………………….. 

 

(iv) Σν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο αξ. 2: 

………………………………………….. 

 

 (γ) Γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο ζπλεξγάδνληαη  
ηξία νξγαληθά ζπζηήκαηα, ην πεπηηθό, ην θπθινθνξηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό.  
Να κειεηήζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

« Σα κηθξνκόξηα ηεο γιπθόδεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ 
θηάλνπλ ζηα θύηηαξα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ, ην νπνίν επίζεο θηάλεη ζηα 
θύηηαξα, δηαζπώληαη απειεπζεξώλνληαο ελέξγεηα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λεξό. » 

 

 Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξζεθε  
πην πάλσ ώζηε ν νξγαληζκόο λα εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ  
ρξεηάδεηαη.             (κ. 2) 
 
Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα:………………………………………………………………….……… 

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα:……………………………………………..……………………….…… 

Πεπηηθό ζύζηεκα:………………………………………………………………………………… 

Κπςειίδα 

Αηκνθόξν 
αγγείν 

Α 

Β 

1 

2 

Σχήμα Α Σχήμα Β 

Διάφραγμα 

Δθπλεόκελνο 
αέξαο 

Δηζπλεόκελνο 
αέξαο 
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4.  (α) Σν πην θάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο 

αληηκεησπίδεη ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ εηζβάινπλ ζην ζώκα καο θαη καο 
αξξσζηνύλ. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

Οη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ζηελ νκνηόζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ, κε 
απνηέιεζκα ν νξγαληζκόο λα εθδειώζεη θάπνηα αζζέλεηα. Ο αλζξώπηλνο 
νξγαληζκόο έρεη αλαπηύμεη ηξεηο (3) γξακκέο άκπλαο απέλαληη ζηα κηθξόβηα. 

  

Γεύηεξε γξακκή άκπλαο Σξίηε γξακκή άκπλαο 

 
(i) Να εμεγήζεηε ηνλ πην θάησ όξν:          (κ. 1) 

 

  Οκνηόζηαζε: ………………………………………………………………………………. 

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

  

(ii) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε δεύηεξε γξακκή 
άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαη λα πεξηγξάςεηε πσο εμνπδεηεξώλνπλ ηα 
παζνγόλα κηθξόβηα.           (κ. 1,5) 

 

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

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

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

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

(iii) Να νλνκάζεηε ηηο νπζίεο πνπ παξάγνπλ ηα εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα ζηελ ηξίηε 
γξακκή άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηα παζνγόλα 
κηθξόβηα.               (κ. 1) 
 

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

1. ………………………………………… 2. ……………………………………… 
 
(ii) Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV;     (κ. 0,5) 
 

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

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

1. ………………………………………… 2. ……………………………………… 
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ΜΔΡΟ Γ΄: (12 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηε 1 από ηηο 2 εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 12 κνλάδεο. 
 

1. (α) (i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-6 ζην 

πην θάησ ζρήκα.              (κ. 3) 
 

  
 
1. ………………………………………..…… 

2. …………………………………………….. 

3. ……………………………..……………… 

4. …………………………………..………… 

5. ……………………………..……………… 

6. …………………………………..………… 

 

 

(ii) Να γξάςεηε δύν δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην παρύ έληεξν πνπ θαίλεηαη  
ζηελ πην πάλσ εηθόλα θαη αθνξνύλ ηα πιηθά ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηό. (κ. 2) 
 

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

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

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

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

 

(β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη ζε πνην κέξνο ηνπ 
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη.        (κ. 1,4) 

 

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

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

 

 (γ) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα.         (κ 4) 
  

Πεπηηθό 
Έλδπκν 

Όξγαλν όπνπ 
παξάγεηαη 

Όξγαλν 
όπνπ δξα 

Μαθξνκόξην 
πνπ δηαζπά 

Μηθξνκόξηα πνπ 
παξάγνληαη 

Νουκλέαση Πάγκρεας Λεπτό έμτερο DNA, RNA Νουκλεοτίδια 

 ηεινγόλνη αδέλεο 
(ηόκα) 

ηόκα 
 

  

Πεςίλε   
 

  

 Πάγθξεαο   Γιπθεξόιε θαη 
ιηπαξά νμέα 

 (Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

3 

5 

4 

1 

Παράδειγμα 

2 

6 

Παρύ έληεξν 

Ρηληθέο 
θνηιόηεηεο 
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 (δ) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη θάπνηνο ζηελ θαζεκεξηλή  
ηνπ δσή γηα λα κελ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα δπζθνηιηόηεηαο.    (κ. 1,6) 

 

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

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

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

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

 

 

 

2. (α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 
 

 
 

(i) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα δείμεηε ηε ζσζηή πνξεία ηνπ αέξα από ηηο 
ξηληθέο θνηιόηεηεο κέρξη ηηο θπςειίδεο ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:    (κ. 2,5) 

 
Ρηληθέο θνηιόηεηεο                     ………………………                   ……………………… 

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

………………………….………                     θπςειίδεο 

 

(ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο πνπ θαίλεηαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα;     (κ. 1) 

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

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

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

 

(β) Η ηξαρεία παξακέλεη πάληνηε αλνηθηή γηα λα θπθινθνξεί ειεύζεξα ν αέξαο. 
Πσο εμαζθαιίδεηαη απηό;              (κ. 1) 
 
……………………………………………………………………………….……………………… 

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

 

Κπςειίδεο 

Ρηληθέο 
θνηιόηεηεο 

Δπηγισηηίδα 
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(γ) Να γξάςεηε ηνπο κεραληζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζηε κύηε γηα λα ζεξκαίλνπλ θαη λα  
πγξαίλνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα πξηλ απηόο θηάζεη ζηνπο πλεύκνλεο.      (κ. 2) 
 

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

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

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

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

  

(δ) Πνηα επίπησζε έρεη ην θάπληζκα ζηνλ κεραληζκό αληηκεηώπηζεο ησλ παζνγόλσλ  
κηθξννξγαληζκώλ πνπ δηαζέηεη ε ηξαρεία θαη πνηα ζπλέπεηα έρεη απηό ζηελ πγεία ησλ  
αηόκσλ πνπ θαπλίδνπλ;               (κ. 0,5+0,4=0,9) 
  

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

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

 
(ε)(i) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ εμίζσζε ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε  
ρεκηθή αληίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο πνπ γίλεηαη  
ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.        (κ. 1,5) 

 
 
(ii) Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε πην πάλσ ρεκηθή  
αληίδξαζε.            (κ. 0,5) 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(iii) Η γιπθόδε αλήθεη ζηνπο πδαηάλζξαθεο. Να νλνκάζεηε δύν άιιεο νξγαληθέο νπζίεο  
από ηηο νπνίεο ν νξγαληζκόο καο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ελέξγεηα.      (κ. 1) 

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

 
(iv) Να γξάςεηε κία νκνηόηεηα θαη κία δηαθνξά  πνπ έρεη ε αεξόβηα από ηελ αλαεξόβηα  
θπηηαξηθή αλαπλνή.          (κ. 1,6) 

 
Οκνηόηεηα:………………….……………………………………………………………………… 

Γηαθνξά: ………….………………..……………………………………………………………… 

 
 

 

 

Η Δηζεγήηξηα             Ο Γηεπζπληήο 

 

Μ. Αξγπξίδνπ       Γεκήηξεο Υαλδξηώηεο 

Γιπθόδε Νεξό 



1 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΘΟΤΠΟΛΔΩ                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ             :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    ΒΑΘΜΟ                                                            

   ΣΑΞΗ                    :  Γ΄                                                 ΑΡΙΘΜΟ:         _____________ 

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

   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    :  12.06.2014                       ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ/TΡΙΑ  :  __________   

  

  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/TΡΙΑ: _____________________________________ 

  ΣΜΗΜΑ : __________                                                  ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ : _____ 

    

   Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 13 ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 

    Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ύνολο μονάδων: 40 

                                                                          
ΜΔΡΟ  Α (10 μονάδερ) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 
Να απαληήζεηε  ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ.  
Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 μονάδερ. 
 
1. α) Να γξάςεηε ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί 
ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ηξνθή. 
 
(i) ………………………………………………………………………………………. 

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

(iii) ……………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:1,5) 

β) Να νλνκάζεηε δύν ηξνθέο πνπ είλαη θύξηεο πεγέο θπηηθώλ ηλώλ. 

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

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

(κνλάδεο:1) 

 

2. α) Να νλνκάζεηε δύν αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ. 

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

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

(κνλάδεο:1) 
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β) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ πνπ 

θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο:1,5) 

 

3. α) Οη κηθξννξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο. Να ηηο 

νλνκάζεηε. 

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

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

(iii) ……………………………………………………………………………………... 

(iv) ……………………………………………………………………………………... 

(κνλάδεο: 2) 

β) Οη επηζηήκνλεο δελ θαηαηάζζνπλ ηνπο ιούρ ζε θαλέλα από ηα πέληε 

Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Να εμεγήζεηε γηαηί. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο:0,5) 

4. α) ην πην θάησ ζρήκα, κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 3, θαίλνληαη νη ηξεηο 

θαηεγνξίεο θπηηάξσλ ηνπο αίκαηνο. Να ηηο νλνκάζεηε. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ……………………………………… 

 

2. ……………………………………… 

 

3. ……………………………………… 

      (κνλάδεο:1,5) 

 

1 

2 

   3 

1 

2 

3 
1. ……………………………………. 

 

2. ……………………………………. 

 

3. ……………………………………. 
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β) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο;  Δμεγείζηε γηαηί; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 (κνλάδεο: 1) 

 

 

ΜΔΡΟ  Β (18 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.                                                                          

Από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε μόνο ζηιρ ΣΡΔΙ (3).  

Η θάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 μονάδερ.  

 

1. α) ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν πνπ αλαθέξεηαη 

(ηήλη Α) κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ (ηήλη Β). 

 

(κνλάδεο: 2) 

 

 

 

 

ηήλη Α ηήλη Β 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 

Α.  ηόκα 1. Οινθιήξσζε  ηεο πέςεο 

ηεο ηξνθήο θαη απνξξόθεζε 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ.  

 

   A. …………… 

B. …………… 

Γ. …………… 

   Γ. …………… 

Β. Λεπηό 

έληεξν 

2. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

άπεπησλ πιηθώλ ησλ ηξνθώλ, 

απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ 

θαη πξσηετλώλ, ζρεκαηηζκόο 

θνπξάλσλ. 

Γ. πθώηη 3. Καηαηεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο 

θαη δεκηνπξγία βισκνύ 

 

Γ. Παρύ 

έληεξν 

4. Έθθξηζε ρνιήο θαη 

απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ 

από ηνμηθέο νπζίεο. 
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β) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ απνηεινύληαη από καθξνκόξηα ηα νπνία ν 

νξγαληζκόο δηαζπά ζε απινύζηεξα κόξηα (κηθξνκόξηα) γηα λα κπνξέζεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα αλάινγα. 

 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

Τδαηάλζξαθεο 
 

 

 
Ννπθιενηίδηα 

 

Ληπίδηα 
 

 

 
Ακηλνμέα 

 

 

(κνλάδεο: 2) 

γ) ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

ΟΡΓΑΝΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 

1. Ρηβόζσκα Α. Δπηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζε 

νξηζκέλεο νπζίεο λα εηζέξρνληαη 

θαη λα εμέξρνληαη από ην 

θύηηαξν 
        1…………… 

2…………… 

3…………… 

4…………… 

2. Ππξήλαο Β. Απνηειεί απνζήθε λεξνύ, 

αιάησλ θαη άιισλ νπζηώλ ηνπ 

θπηηθνύ θπηηάξνπ 

3. Κπηηαξηθή  

    κεκβξάλε 

Γ. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό 

DNA πνπ ειέγρεη όιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

4. Υπκνηόπην Γ. ε απηό γίλεηαη ε ζύλζεζε 

πξσηετλώλ  

 

 

(κνλάδεο: 1) 
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δ) Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε σολή ζηνλ νξγαληζκό; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 1) 

 

2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη 

ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ ρεκηθή εμίζσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ. 
  
 
  
 
 

(κνλάδεο: 1) 

γ) Πώο κεηαθέξεηαη ην νμπγόλν ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ νξγαληζκνύ; 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 0,5) 

δ) ε πνηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο; 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 0,5) 

 

1 

2 

3 

4 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

                        (κνλάδεο: 2) 

 

νμπγόλν 
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ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επιγλωηηίδαρ ζηνλ νξγαληζκό; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 (κνλάδεο: 1) 

ζη) Να νλνκάζεηε δύν παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

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

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

(κνλάδεο: 1) 

 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο: 2) 

 

 
 
 

ΘΡΔΠΣΙΚΔ ΟΤΙΔ 

ΣΡΟΦΔ 

 
Ννπθιετληθά 

νμέα 
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β) Οη εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ δελ είλαη ίδηεο ζε όινπο. 

Να αλαθέξεηε δύν παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο επεξεάδνληαη νη 

ελεξγεηαθέο καο αλάγθεο. 

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

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

(κνλάδεο: 1) 

γ) ύγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ππνζηεξίδνπλ όηη ε θαηαλάισζε 

θπηηθώλ ηλώλ ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο. Δμεγήζηε 

γηαηί.  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 1) 

 

δ) ύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ρξεηάδνληαη 

πεξηζζόηεξεο πξσηεΐλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο. Γηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 (κνλάδεο: 1) 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ωζηό ή Λάθορ δίπια 

από θάζε πξόηαζε. 

 

Ππόηαζη ωζηό / Λάθορ 

Η νζηενπόξσζε νθείιεηαη ζηε πξόζιεςε 

ηξνθώλ θησρώλ ζε αζβέζηην. 

 

Οη βηηακίλεο ρξεηάδνληαη ζηνλ νξγαληζκό ζε 

πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο. 

 

Οη πδαηάλζξαθεο απνηεινύλ θαύζηκα πιηθά 

πξώηεο επηινγήο γηα ηνλ νξγαληζκό. 

 

Ο νξγαληζκόο καο δηαζέηεη ηξία είδε αδέλσλ, 

ηνπο ελδνθξηλείο, ηνπο εμσθξηλείο θαη ηνπο 

κεηθηνύο. 

 

 

(κνλάδεο: 1) 



8 

 

4. α) ην εξγαζηήξην Βηνινγίαο έγηλε δηεξεύλεζε κέζσ πεηξάκαηνο, θαηά 

πόζν είλαη αξθεηό λα πιέλνπκε ηα ρέξηα καο κε λεξό ή αλ ρξεηάδεηαη θαη 

ζαπνύλη γηα λα απνθύγνπκε ηε κεηάδνζε κηθξνβίσλ. 

 

 

 

 

 

 

(i) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην πείξακα.  

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΚΡΑΣΗΑΜΔ ΣΑΘΔΡΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ 

ΑΛΛΑΞΑΜΔ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ 

ΜΔΣΡΗΑΜΔ 

1. 

 

   

2.  

 

 

(κνλάδεο: 2) 

(ii) ε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήμακε όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζαπνπληνύ γηα ην 

πιύζηκν ησλ ρεξηώλ καο αλ ζέινπκε λα απνθύγνπκε ηε κεηάδνζε κηθξνβίσλ; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο: 1) 

β) Ο Κώζηαο είλαη άξξσζηνο κε γπίπη. Έρεη πνλνθέθαιν, πνλόιαηκν θαη 

ππξεηό. Η κύηε ηνπ ηξέρεη ζπλέρεηα θαη θηαξλίδεηαη. Ο γηαηξόο ηνπ έδσζε 

αληηππξεηηθά θαη ηνπ ζπλέζηεζε λα κείλεη ζην θξεβάηη θαη λα πίλεη πνιιά πγξά. 

Η κεηέξα ηνπ όκσο επηκέλεη πσο πξέπεη λα πάξεη αληηβίσζε. 

Δίλαη ζσζηή ε άπνςε ηεο κεηέξαο ηνπ ή όρη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 (κνλάδεο: 1) 
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γ) Η αζζέλεηα ηνπ AIDS είλαη αλίαηε κέρξη θαη ζήκεξα.  

(i) Να νλνκάζεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο απηήο. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο: 1) 

(ii) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ην AIDS. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 (κνλάδεο: 1) 

     

ΜΔΡΟ  Γ: (12 μονάδερ ) 

Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.                                                              

Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε μόνο ζηη ΜΙΑ (1).  

Η ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 μονάδερ.  

 

1. α) ην πην θάησ ζρήκα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ θαίλνληαη 

κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα αλαθέξνληαο ηξεηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη ηηο θιέβεο. 

ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο: 3) 

1 

2 

4 

    5 

    6 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 

(κνλάδεο: 3) 

 

 

3 
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γ) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν παξεκπνδίδεηαη 
ε ξνή αίκαηνο ιόγσ κηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(iii) Να νλνκάζεηε κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ηελ νπνία κπνξεί λα 

ζεξαπεπηεί απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

………………………………………………………………………………………….. 

   (κνλάδεο: 0,5) 

 

δ) ηελ Κύπξν, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία 

ζαλάηνπ αλάκεζα  ζηνλ πιεζπζκό. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα κπνξνύζακε λα αληηκεησπίζνπκε απηό ην ζνβαξό πξόβιεκα. 

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

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

(κνλάδεο: 2) 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζεκεηώλνληαο √ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ κπνξεί λα γίλεη ε κεηάγγηζε αίκαηνο. 

 

Α/Α 

Οκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο 
ξέδνπο δέκηη 

Α   Β+ ΑΒ+ Ο+ 

Οκάδα αίκαηνο θαη 
παξάγνληαο  
ξέδνπο δόηη 

Α+     

Β       

Ο       

ΑΒ+     

 

(κνλάδεο: 2) 

(i) Να νλνκάζεηε απηή ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε: 

…………………………………………………………….. 

                                                         (κνλάδεο: 0,5) 

 

(ii) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

νθείιεηαη απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε: 

 …………………………………………………… 

 ……………………………………………………  

                                                               (κνλάδεο: 1) 
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2. α) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 
 
(i) Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό 

νλνκάδεηαη: …………………………………………………………………………… 

(ii) Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ 

θαηάζηαζε αλεμάξηεηα από ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθό 

ηνπο πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη: ……………………………………………………….. 

(iii) Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ 

ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό νλνκάδεηαη: ……………………………………………… 

(iv) Σα ινηκώδε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή 

νλνκάδνληαη: ………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 2) 

β) Να εμεγήζεηε πόηε έλαο νξγαληζκόο απνθηά: 

(i) θπζηθή αλνζία: …………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 1) 

(ii) ηερλεηή αλνζία: …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 1) 

γ) Να αλαθέξεηε έλαλ εξωηεπικό μησανιζμό πνπ δηαζέηνπλ ηα πην θάησ 

όξγαλα κε ηνλ νπνίν εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ 

ζηνλ νξγαληζκό. 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 

Μύηε 

 

 

ηνκάρη  

 

 

Μάηηα 

 

 

ηόκα 

 

 

(κνλάδεο: 2) 
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δ) Η δεύηεπη γπαμμή άμςναρ ηνπ νξγαληζκνύ, βαζίδεηαη ζηε δξάζε ησλ 
θαγνθπηηάξσλ. Οη πην θάησ εηθόλεο, αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 
δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο. Να αληηζηνηρίζεηε θαζεκηά από ηηο εηθόλεο  κε ην 
θείκελν πνπ ηελ πεξηγξάθεη. 
 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Α Β Γ Γ 

Σν θαγνθύηηαξν 
δηαζπά ην 
βαθηήξην πνπ έρεη 
εγθισβίζεη.  

Σν θαγνθύηηαξν 
πεξηβάιιεη θαη 
ελζσκαηώλεη ην 
βαθηήξην ζην 
εζσηεξηθό ηνπ. 

Σν θαγνθύηηαξν 
εληνπίδεη βαθηήξην, 
ην νπνίν δηαπέξαζε 
ηελ πξώηε γξακκή 
άκπλαο θαη 
θαηεπζύλεηαη πξνο 
απηό. 

Μηθξόβηα από ην 
εμσηεξηθό 
πεξηβάιινλ 
εηζβάινπλ ζε ηζηνύο 
ηνπ ζώκαηνο ή 
αθόκε θαη ζην αίκα. 

 

1. ………… 2. ………… 3. …………. 

                                

4. …………. 

 

 

(κνλάδεο: 2) 

ε) (i) Ση είλαη ηα εκβόιηα; 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 0,5) 

(ii) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ εκβνιίσλ γηα ηελ αλζξσπόηεηα; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο: 0,5) 
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ζη) Οη πην θάησ εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηελ ηπίηη γπαμμή άμςναρ ηνπ 

νξγαληζκνύ. Να πεξηγξάςεηε ηα ζηάδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε εηθόλα 

κε ηα νπνία ν νξγαληζκόο θαηαπνιεκά ηα κηθξόβηα. 

        

   

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

 

 

 

 

 

  

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

 

(κνλάδεο: 3) 

 

Οη Δηζεγήηξηεο:      Η Γηεπζύληξηα 

Μαπξηθίνπ Έιιε Β.Γ. 

Κξαζηά Παλαγηώηα 

        Σακάκε ηέιια 



 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ: ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ                          

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

 

ΒΑΘ. : ………………………… 

ΟΛΟΓΡ. : ……………………… 

ΤΠΟΓΡ. : ……………………… 

ΣΑΞΖ : Γ΄ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 04/06/2014 

ΜΑΘΖΜΑ : ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ : 2 ΧΡΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ………………………………………………… ΣΜΖΜΑ: ………  ΑΡ.: ……… 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10 ) ΔΛΗΓΔ 

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

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΄:          Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο ηωλ δπόκηζε (2.5) κνλάδωλ. 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1 

Να ζπκπιεξώζεηε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο ζσζηό, εάλ ζπκθσλείηε, ή ιάζνο, εάλ δηαθσλείηε:    

α) Ζ ηξνθή ζην ζηόκα κεηαηξέπεηαη ζε βισκό θαη νδεγείηαη ζηνλ θάξπγγα.  ………………  

β) Ζ επηγισηηίδα βξίζθεηαη κέζα ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.  ………………  

γ) Τν πδξνρισξηθό νμύ δηαζπά ηηο ιηπαξέο νπζίεο ζην ζηνκάρη.  ………………  

δ) Ζ ρνιή απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ζηε ρνιεδόρν θύζηε.  ……………… 

ε) Σην ρνληξό έληεξν γίλεηαη ε απνξξόθεζε όισλ ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ.  ……………… 

            (κνλάδεο 2.5) 

ΔΡΧΣΖΖ 2 

Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί:           

Οη κηθξννξγαληζκνί, πνπ νλνκάδνληαη θαη αιιηώο θαη κ _ _ _ ό _ _ α, είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο  

κ _ _ _ θ _ _ _ _ _ _ η  νξγαληζκνί. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είλαη σθέιηκνη, ελώ θάπνηνη άιινη 

είλαη βιαβεξνί γηα ηνπο αλζξώπνπο, δειαδή είλαη π _ _ _ _ _ λ _ _.  Σπλήζσο νη άλζξσπνη 

θαηαηάζζνπλ ηνπο  ηνύο ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο, παξόιν πνπ δελ είλαη νξγαληζκνί αιιά 

αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο. Απηέο νη κνξθέο δσήο δξνπλ σο «ππνρξεσηηθά π _ _ _ _ _ _ α», όπνπ 

κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε έλα μέλν θύηηαξν, πνπ ιέγεηαη μ _ _ _ _ _ ήο, κπνξνύλ λα 

πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη ηειηθά λα θαηαζηξέςνπλ απηό ην μέλν θύηηαξν.   

(κνλάδεο 2.5) 
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 ΔΡΧΣΖΖ 3 

Σαο δίλνληαη ζε εηθόλα ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κεηά από κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε.      

            

…………… 1 . Αηκνπεηάιηα 

 2 . Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

 3 . Πιάζκα αίκαηνο 

 4 . Λεπθά αηκνζθαίξηα  

 

 

Πνην από ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά:       

( Σημείυζη: Ένα ζςζηαηικό μποπεί να σπηζιμοποιηθεί υρ απάνηηζη πεπιζζόηεπο από μία θοπά ή και καθόλος ) 

(1) βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ; …………………………………….  

(2) κεηαθέξεη ην νμπγόλν από ηνπο πλεύκνλεο ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ; ………………………………  

(3) βνεζά ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο; …………………………………….  

(4) απνηειείηαη θαηά 90% από λεξό; ……………………………………. 

(5) δηαζέηεη ππξήλα; ……………………………………. 

(κνλάδεο 2.5) 

ΔΡΧΣΖΖ 4 

α) Πνηα αλαπλεπζηηθή θίλεζε ιέγεηαη εηζπλνή; (Οξηζκόο)                                    

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

            (κνλάδεο 0,5) 

β) Πνηα εηθόλα από ηηο δύν (Α ή Β) καο δείρλεη ηελ εηζπλνή; Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά 

ζηελ πην θάησ πξόηαζε.     

 

Ζ εηθόλα ………., δηόηη ζηελ εηθόλα απηή ην 

δηάθξαγκα …………………..  θαη νη πιεπξέο 

θηλνύληαη πξνο ηα  …………...  θαη έμσ κε 

απνηέιεζκα ηελ …………………. ηεο 

ρσξεηηθόηεηαο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο θαη 

ησλ πλεπκόλσλ.     

          (κνλάδεο  2) 
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ΜΔΡΟ Β΄:        Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο ηωλ έμη (6) κνλάδωλ. 
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΣΡΔΗ (3). 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1 

α) Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1-6 ηεο ηνκήο ελόο δνληηνύ.                         

 
1 ..................................... 

2 ..................................... 

3 ..................................... 

4 ..................................... 

5 ..................................... 

6 ..................................... 

    

          (κνλάδεο  3) 

β) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.     

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

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

            (κνλάδα  1) 

γ) Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα είδε κόληκσλ δνληηώλ θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πην θάησ πίλαθα.   

    

    

  

 
 
 
 

(κνλάδεο  2) 
 
ΔΡΧΣΖΖ 2 

α) Σηνλ θύξην Ζιία ε δηαηξνθνιόγνο εμεγεί ηε ζεκαζία ηεο ηξνθήο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

Να γξάςεηε ηξεηο ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ γηαηί νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ηξνθή.     

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

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

(3)………………………………………………………………………………………………………  

            (κνλάδεο  1.5) 

Α/Α Δίδε δνληηώλ Υξεζηκόηεηα  

1   

2   

3   

4   
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Θξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ 

  

 
Άιαηα 

 
Νεξό 

 
Υδαηάλζξαθεο 

 
Βηηακίλεο 

 
Ννπθιετληθά νμέα 

 
Πξσηεΐλεο 

 
Ληπαξέο νπζίεο 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηα δύν θελά ηνπ ελλνηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο ηελ νλνκαζία ησλ δύν 

κεγάισλ θαηεγνξηώλ ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ. 

  
 
 
 
 
 

 
 
            (κνλάδα  1) 
γ) Να γξάςεηε πνηα από ηηο πην πάλσ επηά (7) ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ ρξεζηκεύεη σο:  

(Σημείυζη: Μια θπεπηική οςζία μποπεί να σπηζιμοποιηθεί υρ απάνηηζη πεπιζζόηεπο από μία θοπά ή και καθόλος) 

(1) απνηακηεπηηθή ελεξγεηαθή νπζία ζηα θπηά: ………………………………  

(2) νξγαληθή ζπκπιεξωκαηηθή νπζία: ………………………………       

(3) ε πινπζηόηεξε ( 9 Kcal/g ) ελεξγεηαθή νπζία: ………………………………  

(4) θαύζηκα πξώηεο επηινγήο γηα ηνλ άλζξωπν: ………………………………  

            (κνλάδεο  2) 

δ) Να γξάςεηε ηξεηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ 

αλζξώπσλ κε βάζε ηελ πην θάησ εηθόλα.         

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

1νο Παξάγνληαο: ……………………………………………….……….. 

2νο Παξάγνληαο: ………………………………………….…………….. 

3νο Παξάγνληαο: ………………………….…………………………….. 

            (κνλάδεο  1.5) 
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ΔΡΧΣΖΖ 3 

α) Να πξνζπαζήζεηε λα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ην θαηάιιειν γξάκκα ζηε ζηήιε γηα αληηζηνίρηζε.   

Α/Α ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

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. Απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ  
πξσθηό. 

3 - …… 

4.  Αθόδεπζε 
Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην έληεξν  
ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

4 - …… 

            (κνλάδεο  2) 

β) Να γξάςεηε ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ καθξνκνξηαθώλ νπζηώλ πνπ αθνινπζνύλ:       

Υδαηάλζξαθεο                                                 …………………………………. 

Πξσηεΐλεο                                                 …………………………………… 

Ληπαξέο νπζίεο                                    …………………………  θαη  ………………………….. 

       (κνλάδεο  2) 

γ) Να απαληήζεηε ζηα ηέζζεξα (4) πην θάησ εξσηήκαηα, γξάθνληαο ζε πνην κέξνο ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο γίλνληαη νη πην θάησ δηαδηθαζίεο θαη δίπια λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ηεο 

έλδεημεο πνπ δείρλεη ην κέξνο απηό ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα: 

  
 
 

I. Πνύ γίλεηαη ε αξρηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ; 

      ……………………………   Αξ. : ………  

II. Πνύ παξάγεηαη ε ρνιή; 

……………………………   Αξ. : ……… 

III. Πνύ παξάγεηαη ην παγθξεαηηθό πγξό; 

……………………………   Αξ. : ……… 

IV. Πνύ γίλεηαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ θνπξάλσλ; 

………..……………………   Αξ. : ……… 

        

       (κνλάδεο  2) 
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ΔΡΧΣΖΖ 4 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο 

αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.         

 

       (κνλάδεο 2.5) 

β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ηεο αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο. 

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

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

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

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

            (κνλάδεο 2) 

γ) Να απαληήζεηε ζηηο 3 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν κόλν έλα από ηα 

γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.    

(Η) Ζ 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. Ώζκσζε 

(ΗΗ) Ζ αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή γίλεηαη:  

                 Α. ζην θπηηαξόπιαζκα 

                 Β. ζηνπο ρισξνπιάζηεο  

                 Γ. ζηα ξηβνζώκαηα 

                 Γ. ζηα κηηνρόλδξηα 

(ΗΗΗ) Ζ 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 

       (κνλάδεο 1.5) 
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ΜΔΡΟ Γ΄:        Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ. 
   Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ (1). 

ΔΡΧΣΖΖ 1 

α) Να παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη κε βάζε απηό λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα 

πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 
β) Να εμεγήζεηε γηαηί νη αζιεηέο ζηαδηαθά απνθηνύλ κεγάιε ζε κέγεζνο θαξδία; 

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

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

        (κνλάδα  1) 

γ) Σηε δηπιαλή εηθόλα θαίλνληαη ηα ηξία (Α, Β, Γ) είδε αγγείσλ.  

Να απαληήζεηε ζηα δύν (2) εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

     (1) Να νλνκάζεηε ηα ηξία αγγεία. 

           Α. ……………………………. 

           Β. ……………………………. 

           Γ. ……………………………. (κνλάδεο 1.5)  

     (2) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ. 

 
(κνλάδεο 1.5) 

Α/Α ΑΡΣΖΡΗΔ ΦΛΔΒΔ 

1   

2   

3   

(1) Να νλνκάζεηε ηνπο 4 ρώξνπο (Β, Γ, Ζ, 

Θ) ηεο θαξδίαο: 

Β : ……………………………………… 

Γ : ……………………………………… 

Ζ : ……………………………………… 

Θ : ……………………………………… 

    (κνλάδεο 2) 

(2) Σε πνην από ηα δύν αγγεία Γ ή Ε ην 

αίκα είλαη πινπζηόηεξν ζε νμπγόλν;  ……. 

           (κνλάδα  0.5) 

(3) Πνηα βαζηθή θπθινθνξία δείρλνπλ ζε 

ζεηξά ηα γξάκκαηα Β, Γ, Γ, Δ, Ε θαη Ζ; 

………………………………………………… 

        (κνλάδα  0.5) 
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δ) Με βάζε ηνλ πην θάησ πίλαθα λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Ο Υ άληξαο είλαη παληξεκέλνο κε ηελ Φ γπλαίθα θαη έρνπλ απνθηήζεη δύν παηδηά, ηε Ε 

θόξε θαη ηνλ Χ γηό.  Πνην άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο πνπ είλαη 

Παλδόηεο ;  ………………………………. 

Παλδέθηεο ; ………………………………. 

           (κνλάδα  1)  

(2) Με δεδνκέλν όηη ε Φ γπλαίθα είλαη ξέδνπο ζεηηθή θαη ε Ε θόξε ηεο είλαη ξέδνπο αξλεηηθή, 

κπνξεί, αλ ρξεηαζηεί, ε Φ γπλαίθα λα δώζεη αίκα ζηε Ε θόξε ηεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

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

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

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

           (κνλάδα  2) 

ε) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ κνληέιν θαη λα θάλεηε κηα πξόβιεςε όζνλ αθνξά ηε ρξσκαηηθή 

αιιαγή ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ: (Α) ζην πγξό κέζα ζηελ πιαζηηθή ζαθνύια θαη (Β) ζην πγξό κέζα 

ζην δνρείν δέζεσο, έμσ από ηε ζαθνύια. Να αηηηνινγήζεηε ηελ πξόβιεςή ζαο. 

 

 

 

 

 

 
Α. Φξσκαηηθή αιιαγή ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ ζην πγξό κέζα ζηελ πιαζηηθή ζαθνύια: 

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

Αηηηνιόγεζε:……………………………………………………………………………………………..…….

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

Β. Φξσκαηηθή αιιαγή ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ ζην πγξό πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην δνρείν δέζεσο, 

έμσ από ηελ πιαζηηθή ζαθνύια:  

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

Αηηηνιόγεζε:........................................................................................................................................ 

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

            (κνλάδα  2) 

Αληηγόλα ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

 
           Υ                    Φ                  Ε                   Χ 
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ΔΡΧΣΖΖ 2                                                    

α) Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο είλαη σθέιηκνη γηα ηνλ άλζξσπν. Να αλαθέξεηε δύν 

παξαδείγκαηα πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη νη άλζξσπνη αμηνπνηνύλ ηνπο σθέιηκνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

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

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

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

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

            (κνλάδεο 2) 

β) Να απαληήζεηε ζηα ηξία (3) εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ:  

Πνηνη από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ιέγνληαη πξνθαξπσηηθνί (δειαδή ην κνλαδηθό ηνπο θύηηαξν δελ 

έρεη ππξήλα);  ………………………………….. 

Σε πνηα θαηεγνξία κηθξννξγαληζκώλ αλήθνπλ νη κνύριεο θαη ε καγηά;  ………………………………. 

Σε πνηεο δύν ιεηηνπξγίεο ησλ Πξσηόδσσλ ρξεζηκεύνπλ νη βιεθαξίδεο, ηα καζηίγηα θαη ηα 

ςεπδνπόδηα;  ………………………………..  θαη  ……………………………….. 

            (κνλάδεο 2) 

γ) Να θαηαγξάςεηε θαηά ζεηξά κεγέζνπο από ην κεγαιύηεξν ζην κηθξόηεξν ηηο ηέζζεξηο (4) 

θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ πνπ δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  

βαθηήξηα, ηνί, κνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξωηόδωα. 

    

           (κνλάδεο 2) 

δ) Οη πνιπθύηηαξνη κύθεηεο παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο έηνηκε από ην πεξηβάιινλ ηνπο. Οη 

πεξηζζόηεξνη δνπλ πάλσ ζε λεθξνύο νξγαληζκνύο θαη ηξέθνληαη από απηνύο. Γηαηί ηόζν νη 

πνιπθύηηαξνη κύθεηεο όζν θαη θάπνηνη κνλνθύηηαξνη κύθεηεο ζεσξνύληαη επεξγεηηθνί γηα ην 

πεξηβάιινλ;  

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

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

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

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

            (κνλάδεο 2) 

ε) Να αλαθέξεηε δύν κεραληζκνύο άκπλαο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα 

εηζέιζνπλ κέζσ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.  

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

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

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

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

            (κνλάδεο 2) 
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ζη) Σην πην θάησ κνληέιν παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ελόο πεπηηθνύ ελδύκνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Η) Να αλαθέξεηε έλα (1) ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξείηε λα θαηαιήμεηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ηα έλδπκα θαηαιύνπλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο. 

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

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

            (κνλάδα 0.5) 

(ΗΗ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα όπσο ην παξάδεηγκα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΔΠΣΗΚΟΤ ΔΝΕΤΜΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑ 

1 Σαθραξάζε Σαθραξόδε 

2  Πξσηεΐλεο 

3 Παγθξεαηηθή ιηπάζε  

             (κνλάδα 1) 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε κε ηνλ θαηάιιειν όξν. 

Τν ζύλνιν ησλ βηνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ νξγαληζκό γηα ηε δηάζπαζε ζύλζεησλ 

νξγαληθώλ κνξίσλ ζε απινύζηεξα, θαζώο θαη γηα ηε ζύλζεζε νξγαληθώλ κνξίσλ από απινύζηεξα, 

νλνκάδεηαη  ……………………………… 

             (κνλάδα 0.5) 

 
 
 
 
ΔΗΖΓΖΣΔ                                                         Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
Μηράιεο Φξηζηνδνπιίδεο 
Αλζνύια Κνκλελνύ 
                                 
                                                  

      Παξζελόπε Βπξίδνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ               ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014    

              

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ:    ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    06.06.2014              ΒΑΘΜΟ: .................................. 
 
                                                                                            

ΣΑΞΗ:    Γϋ                                             ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………………………………………. 

 

ΧΡΟΝΟ:  2 ϊρεσ (Βιολογία + Χθμεία)           ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ................................................... 
 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ......................................................................  ΣΜΗΜΑ: ...... Αρ. .... 

 

 
ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ. ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ Ή 

ΜΑΤΡΟ ΣΤΛΟ.  

                  ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΣΕΚΑ (11) ΕΛΙΔΕ 

 
 

 

 

 

1.  α)  Να αναφζρετε ηέζζεξηο (4) ηρόποσς πρόληψης αζθενειών ηων δονηιών  

                                                                                                                            (μονάδεσ 2)                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

ΜΕΡΟ Α': Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των 2,5 μονάδων. Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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β)  Πόςθ περίπου είναι θ διάμετροσ του λεπτοφ εντζρου ςε cm;    (μονάδεσ 0,5)                                                     

               

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

 

2.  Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β ςτον 

πιο κάτω πίνακα, για να ανακαλφψετε και να μάκετε περιςςότερα για τισ κρεπτικζσ 

ουςίεσ των τροφϊν.                                                                                   (μονάδεσ 2,5)    

                                          

τιλθ Α ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ τιλθ 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. 

 

Πρωτεΐνεσ ςυναντοφμε ... 

 

4-………. 

 

   Δ. 

...ςε όλουσ τουσ 

ηωικοφσ και φυτικοφσ 

οργανιςμοφσ, κακϊσ 

και ςτα προϊόντα 

τουσ, όπωσ τα αυγά, 

το γάλα, τα όςπρια, 

τουσ ξθροφσ καρποφσ 

κ.λπ. 

5. 

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

5-………. Ε. ... υδατάνκρακεσ 
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3.  Να αναφζρετε πζντε (5) κατθγορίεσ πρόςκετων τροφίμων.       

                                                                                                                       (μονάδεσ 2,5)                                                     

                                     

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

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

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

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

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

 

4.  α)  Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί 

ρξεηάδνληαη, απαξαίηεηα, ηξνθή.                                            (μονάδεσ 2)                                                     

   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

β)  Να υπογραμμίςετε από τισ πιο κάτω ουςίεσ μόνο αυτζσ που ανικουν ςτισ 

ανόργανεσ ουςίεσ.                                                                                     (μονάδεσ 0,5)                                                                                                                                                                                                                                                                     

       

                                                                                                                       

        
  Τδαηάνθρακες        Πρωηεΐνες       Άλαηα           Βιηαμίνες          Νερό       Λιπαρές οσζίες     
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1.  Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα, βάηοντασ ζνα √ ςτο αντίςτοιχο κουτί, 

για να δείξετε ποφ μπορεί να οφείλεται το κακζνα από τα πιο κάτω προβλιματα.    

                                                                                                                            (μονάδεσ 6)                                                     

                                                                                                                  

2.  α)  Πνην γεσκεηξηθό ζηεξεό ζαο ζπκίδεη ε κνξθή ηεο θαξδίαο;   

                                                                                                                            (μονάδεσ 2)  

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

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

β)  Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο θαξδίαο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό;    (μονάδεσ 2) 

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

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

A/A Πρόβλθμα 

Πρόςλθψθ 
πάρα 

πολλισ 
τροφισ 

Πρόςλθψθ 
τροφϊν 

πλοφςιων 
ςε ηωικά 

λίπθ 

Πρόςλθψθ 
τροφϊν 

χωρίσ 
φυτικζσ 

ίνεσ 

Πρόςλθψθ 
ελάχιςτθσ 

τροφισ 

Πρόςλθψθ 
τροφϊν 

φτωχϊν ςε 
αςβζςτιο 

1. Παχυςαρκία      

2. Ανορεξία      

3. 
 

Βουλιμία 
 

     

4. 
 

Δυςκοιλιότθτα 
 

     

5. 
Καρδιαγγειακζσ 

πακιςεισ 
     

6. 
 

Οςτεοπόρωςθ 
 

     

ΜΕΡΟ Β': Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των ζξι (6) μονάδων. Από 

τισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ να απαντιςετε μόνο τισ τρεισ (3). 
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γ)   Πνύ εληνπίδεηαη ε θαξδία ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό;              (μονάδεσ 2) 

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

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

3.   α)     Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω ενδείξεισ που αφοροφν ςτα διάφορα όργανα του 

κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ.                               (μονάδεσ 2)                                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  Να αναφζρετε μία λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ. (μονάδεσ 2) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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γ)  Να ονομάςετε μία ουςία που μεταφζρεται από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ ιςτοφσ 

και μία ουςία που μεταφζρεται από τουσ ιςτοφσ ςτουσ πνεφμονεσ.  (μονάδεσ 2) 

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

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

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

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

4)    Σα πιο κάτω ςχιματα δείχνουν τα αποτελζςματα των πειραμάτων του Άγγλου 

επιςτιμονα Ρόμπερτ Μπόυλ (Robert Boyle) (1627-1691) 

 

 

                           

τα δφο πιο πάνω πειράματα τόςο θ φλόγα του κεριοφ όςο και το ηωντανό ποντίκι  

απελευκερϊνουν ενζργεια (κερμότθτα). 

α) Σι άλλο είναι απαραίτθτο εκτόσ από το οξυγόνο για τθν απελευκζρωςθ τθσ 

ενζργειασ από το κερί;                                                           (μονάδεσ 1,5)   

 

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

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

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

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

β) Σι άλλο είναι απαραίτθτο εκτόσ από το οξυγόνο για τθν απελευκζρωςθ τθσ 

ενζργειασ από το ποντίκι;                                                                         (μονάδεσ 1,5)   

                                                                                                  

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

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

 

Αφαίρεςθ 
αζρα 
Αφαίρεςθ 
αζρα 

Πείραμα Α 

Αφαίρεςθ 
αζρα 

Πείραμα Β 
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γ)  Με πνην κέζν κεηαθέξεηαη ην νμπγόλν ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

δσήο;                                                                                 (μονάδεσ 1,5)   

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

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

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

δ)  ε πνην νξγαλίδην ησλ θπηηάξσλ γίλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο;                     (μονάδεσ 1,5)   

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

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

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

 

 

1.  α)  Να γράψετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 6.                                           (μονάδεσ 3) 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ':    Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ των δϊδεκα (12) μονάδων. 

Από τισ δφο ερωτιςεισ να απαντιςετε μόνο ςτθ μία (1). 

 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

ρίηα 
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β)  Να γράψετε τισ ενδείξεισ 1 ζωσ 12.                                               (μονάδεσ 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)  Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον πιο κάτω πίνακα.                           (μονάδεσ 3) 

Α/Α 
Όνομα εκκρίμαηος 
ποσ δρα ζηο λεπηό 

ένηερο 

Όργανο 
ζηο οποίο 
παράγεηαι 
ηο έκκριμα 

Γράζη εκκρίμαηος ζηο λεπηό ένηερο 

1. 

Χνιή 
(πξάζηλν πγξό πνπ 

απνζεθεύεηαη 
πξνζσξηλά ζηε 

ρνιεδόρν θύζηε) 

 
 Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε (κεηαηξέπεη ηε 

κεγάιε κάδα ιίπνπο ηεο ηξνθήο, πνπ θηάλεη 
ζην ιεπηό έληεξν, ζε κηθξά ζθαηξίδηα) 

2.  Πάγθξεαο 

 Ρπζκίδεη ηελ νμύηεηα ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ 

 Πεξηέρεη έλδπκα γηα: 
α. ηε ζπλέρηζε ηεο πέςεο ακύινπ θαη 

πξσηετλώλ 
β. ηελ έλαξμε θαη νινθιήξσζε ηεο 

δηάζπαζεο ιηπώλ θαη λνπθιετληθώλ νμέσλ 

3. 

 
 

Εληεξηθό πγξό 
 
 

Λεπηό έληεξν  

1 

2 

9 

8 

  
  10 

11 

12 

7 

6 

5 

4 

3 
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2.  α)  Να γράψετε τισ πιο κάτω ενδείξεισ του ςχιματοσ.                      (μονάδεσ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  ε ποιο οργανικό ςφςτθμα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ανικει θ καρδία; 

                                                                                             (μονάδεσ 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

γ)  Γιατί οι αρτθρίεσ, οι φλζβεσ και τα τριχοειδι ονομάηονται αιμοφόρα αγγεία;  

                                                                                    (μονάδεσ 1) 

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

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

 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

 Αξηζηεξή θνηιία 

6 

7
7

8
7

9 

10 
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δ)  Ποιεσ επιμζρουσ κοιλότθτεσ τθσ καρδίασ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ;  

                                                                                             (μονάδεσ 1) 

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

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

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

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

 

ε)  Ποιεσ επιμζρουσ κοιλότθτεσ τθσ καρδίασ δεν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ; 

                                                                                             (μονάδεσ 1) 

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

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

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

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

 

ςτ)  Σο  αίμα  μζςα  ςτισ  κοιλότθτεσ  τθσ  καρδίασ  κινείται  από  τουσ κόλπουσ 

προσ τισ κοιλίεσ ι αντίκετα;  

                                                                                    (μονάδεσ 1) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………   
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η)  Μεταξφ των κόλπων και των κοιλιϊν τθσ καρδίασ υπάρχουν βαλβίδεσ, όπωσ και 

ςτα ελαςτικά των αυτοκινιτων ςασ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων; 

                                                                                             (μονάδεσ 2) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

     Η ειςθγιτρια                                                   Η Διευκφντρια 

 

Δζςποινα Χριςτοδοφλου                                   Ήβθ Αργυρίδου 

 

 

 

 



1 

 

 
Οδηγίερ:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε και ζηιρ ηέζζεπιρ  εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε 2,5 κνλάδεο. 

 

1. Να νλνκάζεηε θαζέλα από ηα πην θάησ:   [ κ. 2,5 ] 

 Σα μικπομόπια ησλ πξσηετλώλ : …………………………………..  

 Σα μακπομόπια ησλ λνπθιενηηδίσλ : ………………………………. 

 Σν νξγαλίδην πνπ πξνκεζεύεη κε ελέξγεηα νιόθιεξν ην θύηηαξν : 

……………………………………. 

 Σν ιεπηό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη θάζε είδνπο θύηηαξν: …………………….. 

 Σν νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ απνηειεί απνζήθε λεξνύ θαη αιάησλ: 

…………………………………. 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.  [ κ. 2,5 ] 

 

 Ο εηζπλεόκελνο αέξαο θαζαξίδεηαη από μέλα ζσκαηίδηα ζηε κύηε κε 

………….................... θαη ζεξκαίλεηαη από ηα πνιιά ………………….  ………… 

πνπ θαιύπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο ξηληθήο θνηιόηεηαο. 

 Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο γίλεηαη πξόζιεςε ……………………………. 

θαη απνβνιή …………………………………………………. 

 ηε κεηαθνξά ησλ αλαπλεπζηηθώλ αεξίσλ , βαζηθό ξόιν παίδεη ε ……………... 

ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. 

 

 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2013 - 2014 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΞΗ: Γ΄                                                             Βαθμόρ: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙA: 04 / 06/2014                             Απιθμηηικώρ:  ........................................ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώπερ (Βιολογία – Υημεία)                      Ολογπάθωρ:   ........................................ 
                                                                            Τπογπαθή:     ......................................... 
 

 
Όλνκα: ................................................................................. Σκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
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3. α. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α , κε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Β θαη λα 

γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε  Γ.             [ κ. 1 ] 

 

                         ηήιε  Α               ηήιε  Β    ηήιε  Γ 

1. Γξνπλ σο «ππνρξεσηηθά παξάζηηα». 

 

2. Έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη δελ  

    δηαζέηνπλ ρισξνπιάζηεο 

      Α.  Βαθηήξηα 

 

      Β.  Μνλνθύηηαξνη  

           κύθεηεο 

      

       Γ.  Ινί 

      

1 ............... 

 

2 ............... 

 

β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο.          

                                                                                                                  [ κ. 1,5 ]          

 Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο όηαλ πξνζβάινπλ έλαλ άιιν 

νξγαληζκό νλνκάδνληαη ……………………………… κηθξννξγαληζκνί. 

 Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ νη κηθξννξγαληζκνί όηαλ εηζέιζνπλ ζην θύηηαξν 

μεληζηή νλνκάδνληαη ……………………………… λνζήκαηα. 

 Η ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία νη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο νλνκάδεηαη ………………………………… 

 

4. α. « Οη εκεξήζηεο αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο ».   

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ πην πάλσ πξόηαζε, κε βάζε ηα όζα έρεηε κάζεη γηα ηηο 

πξσηεΐλεο.  [ κ. 0,5 ] ................................................................................................. 

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

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

 

β.  Να γξάςεηε ην όλνκα ηεο νπζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζεκηά από ηηο πην θάησ 

πξνηάζεηο:   [ κ. 2 ] 

  Δίλαη ε θύξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ νξγαληζκό  ……………………………....... 

  Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ ……………………… 

  Απνηεινύλ ζεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δώσλ ………………………. 

  Δίλαη απαξαίηεην γηα ηε κεηαθνξά νπζηώλ ζε όια ηα κέξε ηνπ νξγαληζκνύ θαη 

επηπιένλ βνεζά ζην λα δηαηεξνύλ νη νξγαληζκνί ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζώκαηόο ηνπο ………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

1. α. Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 . [ κ.  1 ] 

 

       1 ……………………………………… 

       2 …………………………………....... 

       

       β. Να αλαθέξεηε κηα ιεηηνπξγία πνπ   

       εθηειεί θαζέλα από ηα θύηηαξα 1 θαη 2.    

                                                         [ κ. 1 ]   

       1 ………………………………………. 

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

 

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

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

                                                                                                                                  

γ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα. [ κ. 2 ]    

 

  Οκάδα αίκαηνο  Οκάδεο ζηηο νπνίεο δίλεη αίκα Οκάδεο από ηηο νπνίεο δέρεηαη αίκα 

             Α   

             Β   

          

 

δ.  Να αληηζηνηρίζεηε ην είδνο ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο ηεο ζηήιεο Α κε ην πξόβιεκα 

πγείαο ηεο ζηήιεο Β γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή 

ζαο ζηε ζηήιε Γ. [ κ. 2 ] 

 

ηήιε Α: Δίδνο ηαηξηθήο εμέηαζεο ηήιε Β:  Πξόβιεκα πγείαο      ηήιε Γ 

Α. Μέηξεζε πίεζεο 1. Φειή ρνιεζηεξόιε Α …………. 

Β. ηεθαληνγξάθεκα 2. Σαρπθαξδία Β …………. 

Γ. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 3. ηέλσζε αξηεξίαο Γ ………….. 

Γ. Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 4. Τπέξηαζε Γ ………….. 
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2. α.  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα  πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6. [ κ. 3 ] 

 

 

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

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

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

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

                           5 ……………………………………… 

                           6 ………………………………………    

 

                    β.  Να εμεγήζεηε γηαηί ε ηξαρεία ζην  

                    αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από  

                                                                  ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ  

                                                                  θξίθνπ.   [ κ. 1 ] 

Υόλδξηλνη δαθηύιηνη: ……………………………………………………………………………… 

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

ρήκα κηζνύ θξίθνπ: ………………………………………………………………………………. 

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

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

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε: 

 Καηά ηελ εηζπλνή ην δηάθξαγκα ( αλεβαίλεη / θαηεβαίλεη ) …………………….. , νη 

πιεπξέο ηνπ ζώξαθα θηλνύληαη πξνο ηα ( πάλσ / θάησ ) ………………………….. θαη  

έηζη εμαζθαιίδεηαη ( αύμεζε / κείσζε )………………………… ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο  

ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο ησλ πλεπκόλσλ κε απνηέιεζκα ηελ  (είζνδν / έμνδν) 

……………………… αέξα ζηνπο πλεύκνλεο. [ κ. 2 ] 

 

 

3. α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ.  [ κ. 1 ] 

Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην ηνπ νξγαληζκνύ θηηάρλεη …………………….. πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηα ………………………………… ηνπ κηθξνβίνπ. 

 

β.  Να θπθιώζεηε ηνλ παξάγνληα πνπ δεν ρξεηάδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί γηα λα 

αλαπηπρζνύλ.   [ κ. 1 ] 

                       ηποθή  ,          ηλιακή ακηινοβολία  ,            οξςγόνο 

                                                                    

                                                                      Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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γ.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β θαη λα 

γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.    [ κ. 4 ] 

       ηήιε Α                              ηήιε Β     ηήιε Γ 

1. Οκνηόζηαζε Α. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 

ηνπ  παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ 

άιιν νξγαληζκό.  

1 ………… 

2. Φπζηθή αλνζία Β. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ  

κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό μεληζηή.    

2 …………. 

4.  3. Λνίκσμε Γ. Όηαλ ν νξγαληζκόο αζζελήζεη από θάπνην  

κηθξόβην δηαηεξεί κηα «αλάκλεζε» θαη έηζη  

ζπκάηαη πώο λα θηηάμεη γξήγνξα αληηζώκαηα 

αλ κνιπλζεί μαλά από ην ίδην κηθξόβην. 

3 ………….. 

5.  4. Μόιπλζε Γ. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά 

ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

4 ………….. 

          

 

4. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2, θαη 3             [ κ. 1,5  ] 

 

    1 ………………………………………….. 

    2 ………………………………………….. 

    3 …………………………………………..      

  

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:   

i. ην ιεπηό έληεξν νινθιεξώλεηαη       

    ε …………………………… ησλ ηξνθώλ 

    θαη γίλεηαη  ε ……………………………........... 

    ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ.   [ κ. 1 ]     

    ii. Η κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ  

    ιεπηνύ εληέξνπ νθείιεηαη ................................. 

                                                             [ κ. 0,5 ]                                                                                                                                                                         

iii. Να νλνκάζεηε ηξία εθθξίκαηα πνπ δξνπλ ζην ιεπηό έληεξν.                [ κ. 1,5]   

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………............. 

                                                          Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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γ. i. Να γξάςεηε πνύ νθείιεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζηνκάρνπ λα δηεπξύλεηαη.        

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

…………………………………………………………………………………………[ κ. 0,5 ] 

ii. Να αλαθέξεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνκάρνπ. 

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

 ………………………………………………………………………………………. [ κ. 1 ] 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηη μια από ηηο δπν εξσηήζεηο. Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 12 κνλάδεο. 
 
 
1. α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία ηνπ αλζξώπνπ.  

Να νλνκάζεηε  μόνο ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2 ,4, 6 θαη 7.   [κ. 2,5] 
 

 
1 ………………………………. 
 
2 ………………………………. 
 
4 ………………………………. 
 
6 ………………………………. 
 
7 ………………………………. 
 
 
 
 
   
 
 

 
β.  Να νλνκάζεηε ηελ θνηιόηεηα ηεο θαξδίαο πνπ εθηειεί θαζεκηά από ηηο παξαθάησ 
ιεηηνπξγίεο:                                                                                                [ κ. 2 ]              
 

 Γέρεηαη αίκα από ηνπο πλεύκνλεο ...............................................................  
 

 Χζεί ην αίκα πξνο ηελ ανξηή ....................................................................... 
   

 Γέρεηαη αίκα από όιν ην ζώκα ( εθηόο από ηνπο πλεύκνλεο ) ................................ 
 

 Έρεη ην παρύηεξν ηνίρσκα  ………………………..................................................... 
 
γ. i. «Σν αίκα ζηηο θιέβεο ξέεη κνλόδξνκα πξνο ηελ θαξδία». Να εμεγήζεηε πώο 
επηηπγράλεηαη απηό.  
……………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………................[ κ. 1 ]   
                                                            Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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ii. Να γξάςεηε γηαηί νη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξα κπτθά ηνηρώκαηα από ηηο θιέβεο.  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. [ κ. 1 ] 
 
δ. Να γξάςεηε πέληε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθύγεη ηα 
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα      

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………[ κ. 2,5 ] 
 
ε.  Έλα εξπζξό αηκνζθαίξην κόιηο έρεη απειεπζεξώζεη ην νμπγόλν ηνπ ζηα θύηηαξα 
ησλ θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη ην αηκνζθαίξην γηα λα θηάζεη ζηα όξγαλα πνπ ζα ην εθνδηάζνπλ μαλά 
κε νμπγόλν.( Να αλαθέξεηε ηα αγγεία θαη ηηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο πνπ ιακβάλνπλ 
κέξνο ζηε δηαδξνκή). [ κ. 3 ]  
 
Κύηηαξα θάησ άθξσλ ………………         ……………………        ………….. …. 

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

 
2.  α. Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β θαη λα   
γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.  [ κ. 4 ] 

        ηήιε Α                                   ηήιε Β     ηήιε Γ 

1. ηνκάρη Α. Οη βιεθαξίδεο ησλ θπηηάξσλ ζπξώρλνπλ ηα 
κηθξόβηα πξνο ηα πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ  
από ην ζηόκα. 

1 ................. 

2. Γέξκα Β.  Τγξό πνπ παξάγεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ  
νξγάλσλ απηώλ πεξηέρεη ην έλδπκν ιπζνδύκε 
πνπ θαηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα. 
 

2 .................. 

3. Σξαρεία Γ. Ομέα πνπ βξίζθνληαη ζην όξγαλν απηό 
θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα. 

3 .................. 

4. Μάηηα 
 

Γ.  Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη 
παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ησλ κηθξνβίσλ ζηνλ 
νξγαληζκό. 

4 ................. 

 

β. «ην λεζί καο ζπλερώο απμάλνληαη ηα θξνύζκαηα ηνπ AIDS». Να αλαθέξεηε 

η.  δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS. [ κ. 2 ] 

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

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

ii. δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο κπνξεί λα πξνθπιαρζεί από ηνλ ηό 

ηνπ AIDS.                                                                                                [ κ. 2 ] 

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

 .....................................................................................................................                                       
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γ.  Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα πιέλνπκε πάληα ηα ρέξηα καο κε ζαπνύλη θαη 

όρη κόλν κε λεξό. ............................................................................................................. 

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

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

.......................................................................................................... [ κ. 1 ] 

δ.  Οη πην θάησ εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο 

άκπλαο.  [ κ. 2]  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Με ηε βνήζεηα ησλ εηθόλσλ απηώλ ,  λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πην πάλσ ιεηηνπξγία.    
 
Έλα .................................................... αξρηθά πεξηβάιιεη κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ 
κεκβξάλε έλα βαθηήξην. ηε ζπλέρεηα ην ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ. 
Αθνινύζσο δηαζπά ηα ........................................ ηνπ βαθηεξίνπ ζε .......................... 
( ελδνθπηηαξηθή πέςε ) 
Η όιε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ............................................................. 
 
 
ε. Να γξάςεηε πνην από ηα δύν, ην εκβόιην  ή ν αληη- νξόο, έρεη πην άκεζα 
απνηειέζκαηα.  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.     [ κ.1] 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

                                         

 

 

 

 

 

Η  εηζεγήηξηα                                                                 Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
Λνπθία Καινγήξνπ 
 
                                                                                      Μαξία  Υξηζηνύδηα                   
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 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

 

Μάθημα:             ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Σάξη:                  Γ΄ 

Ημεπομηνία:      04 Ιοςνίος 2014 

Γιάπκεια:           2 ώπερ (με ηη Υημεία) 

ΒΑΘΜΟ 

Απιθμηηικώρ: ……………………………………. 

Ολογπάθωρ: ……………………………………. 

Τπογπαθή Καθηγηηή: ………………………… 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................................. Σμήμα : .......... Απ. : …...... 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο θαη ηξία κέξε Α΄, Β΄θαη Γ΄. 

 Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε κπιε ή καύξνπ κειαληνύ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ (10 κνλάδεο) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο.   

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2,5) κνλάδεο. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:  

 

α) Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζην βαζίιεην Μνλήξε νλνκάδνληαη θαη  ..…………………. 

                                                                                                          (0,5 κ.) 

 

β) Η ζνβαξόηεξε πάζεζε ηελ νπνία πξνθαιεί ην θάπληζκα ζηνπο πλεύκνλεο νλνκάδεηαη 

…..………………………..                                                                      (0,5 κ.) 

 

γ)Σα …………………  αηκνζθαίξηα  είλαη ε άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ.                                            (0,5 κ.) 

 

δ)  Η …………………………  αλαπλνή γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή νμπγόλνπ.                     (0,5 κ.) 

 

ε)  Η νκάδα αίκαηνο, πνπ δίλεη αίκα ζε όιεο ηηο άιιεο νκάδεο νλνκάδεηαη …………………......   (0,5 κ.) 

 

 

2. α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη αξηεξίεο θαη νη θιέβεο.                       (1,5 κ. ) 

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

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

iii)…….………………………………………………………………………………………………………… 

 

    β)  Να γξάςεηε δύν (2) αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ςειή αξηεξηαθή πίεζε.                                                (1 κ.) 

i)……………………………………………………………………………………………………………… 

ii)……………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Να αληηζηνηρίζεηε βάδνληαο ηνλ αξηζκό ηεο ζηήιεο Β κπξνζηά από ην γξάκκα ηεο ζηήιεο Α. ηε ζηήιε 

Α πεξηζζεύνπλ 2 όξνη.                                                                                                                            (2,5κ.) 

              Α                                        Β 

α) παρύ έληεξν                           1.δηάζπαζε πξσηετλώλ  

β ) αθόδεπζε                             2.δηάζπαζε ηνπ ακύινπ 

γ) γαζηξίλε                    3. ξύζκηζε ηεο έθθξηζεο ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ 

δ) ζηεινγόλνη αδέλεο                   4.κεηώλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα  

ε)  πξσηεΐλεο           5.εδώ δηνρεηεύεηαη ην παγθξεαηηθό πγξό  

ζη) ακπιάζε         6.θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα 

δ) ιπζνδύκε         7.πξώηε επηινγή δνκηθό πιηθό 

ε)  θάξπγγαο         8. παξαγσγή βηηακίλεο Κ  

ζ) δσδεθαδάθηπινο        9. απνξξόθεζε ησλ ρξήζηκσλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

η)  ηλζνπιίλε         10.απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ 

ηα) αθνκνίσζε 

ηβ) πεςίλε 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

     α) Μέζα από ηνλ …………………………………………….  ζσιήλα κεηαθέξεηαη 

ν………………………………..κε ηε βνήζεηα ησλ ……………………………………………..θηλήζεσλ. 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθνξάο παξάγεηαη βιέλλα από ην …………………………………            (1κ.)                                                                                                         

      β) Μέζα ζηε ……………………………………. θνηιόηεηα ε ηξνθή θαηαηεκαρίδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

…………………………………. Αλακεηγλύεηαη κε ην ζάιην πνπ παξάγεηαη από ηνπο …………………    

……….………………….θαη ζρεκαηίδεηαη ν ………………………………                                          ( 1κ.) 

      γ) Σν γαζηξηθό πγξό παξάγεηαη από …………………………..  ……………………….θαη κέζα ηνπ 

ππάξρεη …………………………..νμύ.                                                                                                   ( 0,5κ.) 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ (18 κνλάδεο) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  Να απαληήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3)εξσηήζεηο.   

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

  1.   α) Πνηα αζζέλεηα πξνθαιεί ην βαθηήξην ηεο θπκαηίσζεο;                                                             (0,5 κ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..                          
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          β) Να ζπκπιεξώζεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζηελ θπςειίδα.                                                             (1 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      γ) Πώο νλνκάδεηαη ε πην πάλσ δηαδηθαζία;                                                                                          (1 κ.) 

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

      δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο;                                                                                           (0,5 κ.) 

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

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

    ε) Πνηα είλαη ε ηξίηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ; Να πεξηγξάςεηε πώο ιεηηνπξγεί.                 (1,5 κ.) 

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

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

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

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

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

   ζη) Πνηα είλαη ε πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ; Να πεξηγξάςεηε ηε δξάζε ελόο νξγάλνπ πνπ 

εθηειεί απηή ηε δηαδηθαζία.                                                                                                                     (1,5 κ.) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα.                   (2,5 κ.)                                                                                                                      

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

                                                                                     2................................................ 

                                                                                     3................................................ 

                                                                                     4................................................ 

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

 

 

β ) Ση κεραληζκόο ππάξρεη ζηελ ηξαρεία γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αέξα  ;                                                   (1 κ.)                                                                                                    

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

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

γ) Πώο επηηπγράλεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                                                                    (0,5 κ.) 

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

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

δ) Πνηεο είλαη νη αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εθπλνή;                                                 (1 κ.) 

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

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

ε) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε:                              ( 1κ.) 

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

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

 

3. α) Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                            (1 κ.) 

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

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

    β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ηεξεδόλα θαη πνηεο είλαη νη αηηίεο εκθάληζήο ηεο.                                    (1,5 κ.) 

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

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

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

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

1 

2 

3 

4 

5 
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  ε) Να γξάςεηε ηξεηο (3) αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο θίξξσζεο ηνπ ήπαηνο.                                        (1,5κ.) 

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

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

iii) ……………………………………………………………………………………………………………. 

   στ) Γηαηί ζηα πεηξάκαηα γηα αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ρξεζηκνπνηνύκε ζεηηθό κάξηπξα;               ( 1κ.) 

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

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

      ε) Να γξάςεηε δύν (2) αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο.                                                (1 κ.) 

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

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

 

4.α) Πνηνο ηξόπνο άκπλαο θαηά ησλ κηθξνβίσλ ππάξρεη:                                                                      ( 1,5 κ.) 

i) ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα…………………………………………………………………………………… 

ii) ζην ζηνκάρη………………………………………………………………………………………………….. 

iii) ζην αίκα……………………………………………………………………………………………………. 

 

         β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα:                     (1  κ.) 

 

1. ……………………………………… 

 

2. ……………………………………… 

 

3. ……………………………………… 

 

4. ……………………………………… 

 

 

 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεξώλ 1 θαη 2 ηνπ θπηηάξνπ ζην πην πάλσ ζρήκα;                                (1 κ.) 

 

i) Μέξνο 1: ………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

ii) Μέξνο 2: ………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

δ) Να νλνκάζεηε δύν(2) αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζην πεπηηθό ζύζηεκα.                                   (1 κ.) 

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

4 

3 

1 

2 
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   ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ξηβνζσκάησλ;                                                                                            (0,5 κ.) 

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

   ζη) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θαγνθπηηάξσζε.                                                                                         (1 κ.) 

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

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

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

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

 

 
ΜΔΡΟ Γ΄ ( 12 μονάδερ) 

Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  Να απαληήζεηε μόνο ζηη μια (1) εξώηεζε.   

Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο:                                                       (3 κ.) 

 
1. ……………………………………….… 

 
2. …………………………………………. 

 
3. …………………………………………. 

 
4. ….……………………………………… 

 
5. ….……………………………………… 

 
6. ….……………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
β)Πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 6 ζην πην πάλσ ζρήκα;               (1 κ.) 

      Όξγαλν 2 …………………………………………………………………………………………….. 

      Όξγαλν 6 ……………………………………………………………………………………………… 

γ) i) Πνηνο πξνζαξηεκέλνο αδέλαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο εθθξίλεη ηε ρνιή; Να ηνλ νλνκάζεηε θαη 

λα ηνλ δείμεηε κε βέινο ζην πην πάλσ ζρήκα.                                                                      (1 κ.) 

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

1 

4 

3 

2 

6 

5 
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ii) Πνηα είλαη ε δξάζε ηεο ρνιήο;                                                                                                    (0,5 κ.) 

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

iii) ε πνην κέξνο νινθιεξώλεηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο;                                                                   (0,5 κ.) 

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

 δ) i) Ση είλαη ν δηαβήηεο ηύπνπ Ι;                                                                                                              (1 κ.) 

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

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

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

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

ii) Να γξάςεηε ηη είλαη ε γαζηξίηηδα θαη ηξεηο (3) αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ.                                           (2 κ.) 

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

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

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

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

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

(3) …………………………………………………………………………………………………… 

  ε)  Πώο επηηπγράλεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ;.                              (1,5κ.) 

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

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

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

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

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

      ζη) Πνηα ρεκηθή νπζία ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ:                                                        (1 κ.)  

i) απιώλ ζαθράξσλ ……………………………………………………………………………………………      

ii) πξσηετλώλ ………………………………………………………………………………………………….. 

     ε)  Πόηε ζρεκαηίδεηαη ην πεξηνδνληηθό απόζηεκα;                                                                            (0,5κ.) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 8 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο:                   (4 κ.) 

 
1. ......................................................... 

 
2. ......................................................... 

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

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

 
5. ......................................................... 

 
6. ……………………………….……….. 

 
7. ………………………………………… 

 
8. ………………………………………… 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     β) Πνηα θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο παξνπζηάδεη ε πην πάλσ εηθόλα;                                                   (0,5 κ.) 

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

     γ) Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ησλ πην θάησ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο:                             (1,5 κ.) 

 

i) εξπζξά αηκνζθαίξηα: ……………………………………………………………………………….. 

 

ii) ιεπθά αηκνζθαίξηα: ………………………………………………………………………………… 

 

iii) αηκνπεηάιηα ……………………………………………………………………………………….. 

 

δ) Να νλνκάζεηε ηα  αηκνθόξα αγγεία ζην αλζξώπηλν ζώκα:                           (1,5 κ.) 

 

i) πνπ έρνπλ βαιβίδεο: ………………………………………………………………………………… 

 

ii) πνπ κεηαθέξνπλ ην αίκα από ηελ θαξδηά πξνο ηα ππόινηπα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο:  

 

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

iii) πνπ κεηαθέξνπλ ην αίκα πξνο ηελ θαξδηά:         

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

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

1 

2 
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ε) Να εμεγήζεηε: 

i) ηη είλαη ην Ρέδνπο (Rhesus)                                                                                                                ( 1 κ.) 

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

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

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

ii ) ηη είλαη ε αζεξνζθιήξσζε                                                                                                              (1 κ.) 

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

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

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

 

        ζη) Πνύ παξάγνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;                                                              (0,5 κ.) 

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

        ε) Άηνκν νκάδαο αίκαηνο Β+ έρεη αλάγθε κεηάγγηζεο αίκαηνο.  Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο  

κπνξεί λα δερζεί αίκα;………………………………………………………………………          (1 κ.) 

 

        δ) Να εμεγήζεηε γηαηί νη θαπληζηέο θνπξάδνληαη πην εύθνια. Να ζπκάζηε όηη ζην θαπλό ησλ ηζηγάξσλ 

ππάξρεη  κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα.                                                                                                              (1 κ.) 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εισηγήτρια         Η Διευθύντρια  
 
Ρουμιάνα Λίλλη                                                                                            Χριστούλλα Συρίμη
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Οδηγίες:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε και ζηις ηέζζερις  εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

2,5 κνλάδεο. 

 
1. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζηε ζηήιε Β.             (κνλ. 1,5) 

Σηήιε Α: Θξεπηηθέο νπζίεο  Σηήιε Β: Λεηηνπξγίεο  

1…… 

2……. 

3……. 

 

1. Υδαηάλζξαθεο  Α. Δμππεξεηνύλ ελεξγεηαθέο θαη δνκηθέο 
αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ 

2. Ληπίδηα Β. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή 
πξσηετλώλ 

3. Πξσηεΐλεο  Γ. Απνηεινύλ ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο 
ελεξγεηαθέο νπζίεο 

 Γ. Δμππεξεηνύλ θπξίσο δνκηθέο αλάγθεο ηνπ 
νξγαληζκνύ 

 

β) Να αλαθέξεηε δπν θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βάζε ηελ ππξακίδα δηαηξνθήο. 

(κνλ. 1) 

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

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

 

2.α) Τα είδε ησλ δνληηώλ είλαη:                                                      (κνλ. 2) 

i………………………………………………… ii ………………………………………………… 

iii………………………………………….……. iv ………………………………………………. 

 

β) Μηα πάζεζε ησλ δνληηώλ είλαη ε   …………………………………….     (κνλ. 0,5)  

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΙΑΝΔΛΛΟΤ ΚΑΙ ΘΔΟΓΟΣΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΞΗ: Γ΄                                                             Βαθμός: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014                                   Αριθμηηικώς:  .......................................... 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώρες (Βηνινγία – Φεκεία)            Ολογράθως:   .......................................... 
                                                                            Τπογραθή:     .......................................... 
 
Όλνκα: ................................................................................. Τκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
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3. α) Γπν αηκνθόξα αγγεία είλαη:       (κνλ. 1) 

i…………………………………… 

ii………………………………….. 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε 

ζηήιε Β.             (κνλ. 1,5) 

Σηήιε Α: Σπζηαηηθά αίκαηνο  Σηήιε Β: Λεηηνπξγίεο  

1…… 

2……. 

3……. 

 

1. Δξπζξά αηκνζθαίξηα Α. Μεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

2. Λεπθά αηκνζθαίξηα Β. Καηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ 

3. Πιάζκα Γ. Σεκαληηθόο ξόινο ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 

 Γ. Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο 

 

4. α) Να αλαθέξεηε ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ν ηόο ηνπ AIDS. 

(κνλ. 1,5) 

i…………………………………………………….……………………………… 

ii………………………………………………………………………….……….. 

iii………………………………………………………………………………….. 

 

β) Να αλαθέξεηε δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS.  (κνλ. 1) 

i…………………………………………………….……………………………… 

ii………………………………………………………………………….……….. 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηρεις από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

1. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα ζηε ζηήιε Α κε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο 

πνπ αληρλεύνπλ ζηε ζηήιε Β.  (κνλ. 1,5) 

  

Σηήιε Α: Φεκηθά αληηδξαζηήξηα  Σηήιε Β: Θξεπηηθέο νπζίεο πνπ αληρλεύνπλ  

1…… 

2……. 

3……. 

 

1. Γηάιπκα Benedict Α. Βηηακίλε C 

2. Γηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ Β. Απιά ζάθραξα 

3. Αηζαλόιε Γ. Πξσηεΐλεο  

 Γ. Ληπαξέο νπζίεο 
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β) Τν δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ παξνπζία δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ όηαλ έξζεη 

ζε επαθή κε ………………………….. αιιάδεη ρξώκα θαη από …………………………… 

γίλεηαη ……………………..       (κνλ. 1,5) 

 

γ) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2, 3, 4.      (κνλ. 2) 

 

 

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

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

 

 

 

 

δ)  Γπν αδέλεο ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ είλαη:             (κνλ. 1) 

i ………………………………………………….………… 

ii …………………………………………………………… 

 

2. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5, 6. (κνλ.3) 

 

 

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

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

5……………………………………….. 

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

 

 

β) Πνύ βξίζθεηαη (κνλ. 0,5)  θαη πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία (κνλ. 0,5)ηεο επηγισηηίδαο;  

Η επηγισηηίδα βξίζθεηαη ζηνλ ………………………………… 

Λεηηνπξγία:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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γ) Γπν παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νθείινληαη ζε κηθξόβηα είλαη:    

(κνλ. 1) 

i………………………………………………… 

ii……………………………………………….. 

 

δ) Γπν αξξώζηηεο από ηηο νπνίεο θηλδπλεύεη έλαο θαπληζηήο είλαη:     (κνλ. 1) 

i………………………………………………… 

ii……………………………………………….. 

 

3. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα  θπηηθό θύηηαξν. Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4.     (κνλ.2) 

 

 

 

1 …………….……………………………… 

2 ………………….………………………… 

3 …………………………………………... 

4 …………………………………………… 

 

 
 

β) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληδίσλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 4.    (κνλ. 1) 

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

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

 

γ) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο πνπ αηηηνινγνύλ όηη ην πην πάλσ θύηηαξν είλαη θπηηθό. 

(κνλ.1) 

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

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

 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα καθξνκόξηα ζηε ζηήιε Α κε ηα κηθξνκόξηα ζηε ζηήιεο Β.(κνλ. 2) 

Σηήιε Α: Μαθξνκόξηα Σηήιε Β: Μηθξνκόξηα  

1………… 

2………… 

3………… 

4…………. 

1.  Υδαηάλζξαθεο Α. Γιπθεξόιε θαη 3 ιηπαξά νμέα 

2.  Πξσηεΐλεο Β. Ννπθιενηίδηα 

3.  Ληπίδηα Γ. Γιπθόδεο 

4.  Ννπθιετληθά νμέα Γ. Ακηλνμέα 
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4. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ. 

 Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ. 2) 

        

 

 

1 ………………………..……………………… 

2 ………………………..……………………… 

3 …………………………………..…………… 

4 ……………………………………………..… 

 

 

β) Τξεηο ηξόπνη πξόιεςεο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ είλαη:     (κνλ. 1,5) 

i…………………………………………………….……………………………… 

ii………………………………………………………………………….……….. 

iii………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Τξεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε αξηεξίεο θαη θιέβεο:     (κνλ. 1,5) 

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

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

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

 

δ) Παλδόηεο είλαη ε νκάδα αίκαηνο …………. θαη παλδέθηεο ε νκάδα αίκαηνο ………… 

(κνλ. 1) 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηη μια από ηηο δπν εξσηήζεηο. Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 12 κνλάδεο. 
 

1.α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα αλζξώπηλν δόληη.   Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4.       (κνλ. 2) 

 

 

 

       1………………………………………. 

2……………………………………….

3……………………………………….

4………………………………………. 

                                                                               

 

 

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

ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηε ζηήιε Β.   (κνλ. 2) 

Όξγαλα πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο Λεηηνπξγίεο νξγάλσλ   

1…….… 

2………. 

3……….. 

4……….. 

1. Παρύ έληεξν  Α. Παξαγσγή ρνιήο 

2. Σηνκάρη  Β. Απνξξόθεζε λεξνύ 

3. Σπθώηη  Γ. Μεηαθνξά ηξνθήο 

4. Οηζνθάγνο Γ. Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ 

 Δ. Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ 

 

γ) Γπν ζεκαληηθέο παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηνκάρη είλαη:  (κνλ. 1) 

i…………………………………………………….… 

ii……………………………………………………… 

Γπν ηξόπνη πξόιεςεο αζζελεηώλ ηνπ ζηνκαρηνύ είλαη:       (κνλ. 1) 

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

ii……………………………………………………………………………………….….……….. 
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δ) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.  

 Να νλνκάζεηε ηα 1,2,3. (κνλ.1,5) 

        

 

1 ………………………..……………………… 

2 ………………………..……………………… 

3 …………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

ε) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο κε ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:  (κνλ. 1,5) 

Γέρεηαη ην αίκα από ηνπο πλεύκνλεο:……………………….………………………………… 

Ωζεί ην αίκα πξνο ηελ ανξηή:………………………………………………………………….. 

Γέρεηαη ην αίκα από όιν ην ζώκα εθηόο από ηνπο πλεύκνλεο:……………………………… 

 

ζη) Οη νκάδεο αίκαηνο είλαη: ……, ………, ………, ……….  (κνλ. 2) 

 

δ) Η αξηεξηνζθιήξπλζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπζζώξεπζε …………………………….. 

ζηηο αξηεξίεο  θαη κπνξεί λα νδεγήζεη  ζε ……………………………………………(κνλ. 1) 

 

 

2. α) Να νλνκάζεηε ην πην θάησ νξγαλίδην (κνλ. 0,5) θαη λα αλαθέξεηε ηε βαζηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία. (κνλ. 0,5) 

 

 

Οξγαλίδην:………………………………. 

Βαζηθή ιεηηνπξγία:…………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
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β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο. Γίλνληαη νη όξνη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: γιπθόδε, δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, ελέξγεηα, λεξό, νμπγόλν.       (κνλ. 2,5) 

 

 

γ) Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο αλαπλνήο. (κνλ. 2) 

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

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

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

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

 

δ) Οη ηνί  αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ;  

Ναη ή όρη  (κνλ. 0,5) θαη γηαηί; (κνλ. 0,5) 

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

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

 

ε) Να αλαθέξεηε ηέζζεξα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ  πνπ κε ηε δξάζε ηνπο 

παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα (πξώηε γξακκή άκπλαο – 

εμσηεξηθνί κεραληζκνί).  (κνλ. 2) 

i………………………………………………… ii ………………………………………………… 

iii………………………………………….……. iv ………………………………………………. 

 

ζη) Πνηα θύηηαξα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ:                                      (κνλ. 1) 

 δεύηεξε γξακκή  άκπλαο – θαγνθπηηάξσζε; ……………………………………………. 

ηξίηε γξακκή άκπλαο – παξαγσγή αληηζσκάησλ;………………………………………… 

 

δ) Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλαο άλζξσπνο έρεη αλνζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κηθξννξγαληζκό;      (κνλ. 1) 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ε) Να γξάςεηε δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη 

αλνζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξννξγαληζκό.     (κνλ. 1) 

 i…………………………………………………….………… 

ii……………………………………………………………… 

  

 ζ)  Γελ ρξεζηκνπνηνύκε αληηβηνηηθά γηα ην θξπνιόγεκα επεηδή ηα αληηβηνηηθά δελ 

ζθνηώλνπλ ηνπο ………………………..….. πνπ πξνθαινύλ ην θξπνιόγεκα.     (κνλ. 0,5) 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ο Γηεπζπληήο                                                       

 

 

                                                                                                     Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΣΙΩΝ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 
 

 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 
ΙΟΤΝΙΟΤ  2014 

 
ΒΑΘΜΟ: ………………………... 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:…………………... 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: …………………….. 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 2 ώξεο 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………..................... 
 

 
ΣΜΗΜΑ: ………….   ΑΡ.: …….. 

 

TΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2,5 κνλάδσλ. 
                      Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1.  (α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ κε βάζε ηνπο αξηζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ κνληέιν:   

             (1 κ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

4. ………………………………….. 

 

(β)  Πόζα είλαη ηα δόληηα ελόο ελήιηθα; ……………………………………………………………………  (0,5 κ.) 

 

(γ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                                                    (1 κ.) 

 

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

         

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. (α)  Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ιέμεηο ηεο  ζηήιεο ‘Α’ κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο ‘Β’.                           (1,5 κ.) 

 
ηήιε Α 

 

 
Αληηζηνίρηζε  

 
ηήιε Β 

 
α. Παξάζηηα 

 
α.  ---- 

 
1. Δίλαη  αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο θαη δε 
    ζεσξνύληαη δσληαλνί νξγαληζκνί. 

 
β. απξόθπηα 

 
β.  ----- 

 
2. Πξνζβάιινπλ δσληαλνύο νξγαληζκνύο.  
 

 
γ. Ινί  

 
γ.  ----- 

 
3. Πξνζβάιινπλ λεθξνύο νξγαληζκνύο 
 

 

(β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο:      

                                                                                                                                                                      (1 κ.) 

Η ………………………………………… είλαη ε είζνδνο ηνπ κηθξνβίνπ ζε έλα νξγαληζκό ελώ ε εγθαηάζηαζε 

θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ νλνκάδεηαη …………………………………………… 

 

3. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θπθιώλνληαο έλα κόλν γξάκκα Α,Β,Γ,Γ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε:                                                                                                (2,5 κ.) 

 

(α)  Σα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο είλαη: 

 

Α.  Πιάζκα, αηκνπεηάιηα, ιεπθά αηκνζθαίξηα. 

Β.  Δξπζξά αηκνζθαίξηα, ιεπθά αηκνζθαίξηα, αηκνπεηάιηα. 

Γ.   Δξπζξά αηκνζθαίξηα, ιεπθά αηκνζθαίξηα, αηκνπεηάιηα, πιάζκα. 

Γ.  Πιάζκα  

 

(β)  ην αξηζηεξό κέξνο ηεο θαξδίαο ην ηνίρσκα ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη πην παρύ δηόηη: 

 

Α.  Σν αξηζηεξό κέξνο ηεο θαξδίαο ζηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα. 

Β.  Σν αξηζηεξό κέξνο ηεο θαξδίαο ζηέιλεη ην αίκα πξώηα ζηνπο πλεύκνλεο θαη κεηά ζε όιν ην ζώκα. 

Γ.   ηέιλεη κεγάιεο πνζόηεηεο αίκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο γηα λα νμπγνλσζεί. 

Γ.   Όια ηα πην πάλσ.  

 

(γ)   Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ δίλεη αίκα ζηηο πην θάησ νκάδεο: 

 

Α.  ηηο νκάδεο αίκαηνο Α, Β, Ο. 

Β.  ηηο νκάδεο αίκαηνο Β, ΑΒ. 

Γ.   ηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ. 

Γ.  ε θακία.  
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(δ)   Οη θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο είλαη: 

 

Α.  Γεμηόο θόιπνο θαη αξηζηεξή θνηιία. 

Β.  Γεμηόο θόιπνο θαη αξηζηεξόο θόιπνο. 

Γ.  Γεμηόο θόιπνο θαη δεμηά θνηιία. 

Γ.  Αξηζηεξόο θόιπνο θαη δεμηά θνηιία.  

 

(ε)   Η κνλόδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο ξπζκίδεηαη από: 

 

Α.  Σηο θιέβεο. 

Β.  Σηο βαιβίδεο. 

Γ.  Σηο αξηεξίεο. 

Γ.  Σα ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία.  

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα:               (2,5 κ.) 

 

Η …………………………… απνηειείηαη από ………………………..δαθηύιηνπο θαη ζπλδεηηθό ηζηό. Οη δαθηύιηνη 

ηεο έρνπλ ζρήκα κηζνύ ……………………. γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ θαηά ηελ 

θαηάπνζε.  Γηαζέηεη .……………………………….. θαη .……………………………….. πνπ ζπγθξαηνύλ ηα 

κηθξόβηα θαη ηε ζθόλε πνπ ππάξρνπλ ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα.   

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ.  
                    Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3). 

 

1. (α) Να θπθιώζεηε σζηό ή Λάζνο δίπια από θάζε πξόηαζε.                                                               (4 κ.) 

 

 
(i)   Γε ρξεηάδεηαη λα νινθιεξώζνπκε ηε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά από ηε ζηηγκή πνπ   
      ληώζνπκε θαιύηεξα. 
 

 
σζηό 

 
Λάζνο 

 
(ii)  Σα αληηβηνηηθά είλαη απαξαίηεηα γηα λα ζθνηώλνπλ ηνπο ηνύο. 
 

 
σζηό 

 
Λάζνο 

 
(iii)  Η ρξήζε αληηβηνηηθνύ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπληαγή γηαηξνύ γηαηί ε ιήςε ηνπ  
      πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηνλ αζζελή θαη ηε ινίκσμε. 
 

 
σζηό 

 
Λάζνο 

 
(iv)  Μηθξόβηα αλζεθηηθά ζε όια ηα δηαζέζηκα αληηβηνηηθά εκθαλίδνληαη όιν θαη πην  
       ζπρλά γεγνλόο πνπ απεηιεί ηε δεκόζηα πγεία. 
  

 
σζηό 

 
Λάζνο 
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(β)  Να εληνπίζεηε ην ιάζνο πνπ έθαλε ν Παλαγηώηεο ζην πην θάησ θείκελν. Να δώζεηε εμήγεζε. (2 κ.)  

Σν απόγεπκα θαη ν 7ρξνλνο Παλαγηώηεο επαίδε έμσ ζηελ απιή κε ην ζθύιν ηνπ. Όηαλ ε κεηέξα ηνπ, ηνπ 

θώλαμε γηα λα θάεη, έπιπλε ηα ρέξηα ηνπ κε λεξό, πήξε ην ζάληνπηηο ηνπ θαη ην θαηαβξόρζηζε γξήγνξα γηα λα 

ζπλερίζεη ην παηρλίδη. 

 
Λάζνο: …………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

Δμήγεζε: ………………………………………………………………………………………………………………...… 

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

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

 

2. (α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                                    (1,75 κ.) 

 

 

Α/Α 

 

Θξεπηηθέο νπζίεο 

 

 

Οξγαληθέο 

 

Αλόξγαλεο 

1. Πξσηεΐλεο   

2.    

3. Λίπε   

4. Άιαηα   

5. Ννπθιετληθά Ομέα   

6.    

7. Βηηακίλεο   

 

(β)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ:                       (2 κ.) 

 

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

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

 

(ii) Τδαηαλζξάθσλ ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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(γ)   Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                                   (2,25 κ.) 

 

 
Θξεπηηθή 

Οπζία 

 
Αληηδξαζηήξην γηα αλίρλεπζε 

ζξεπηηθήο νπζίαο 
 

 
Αξρηθό ρξώκα 

 
Σειηθό ρξώκα 

άθραξα    

Λίπε    

Πξσηεΐλεο Θεητθόο Xαιθόο + Καπζηηθό Νάηξην 

(CuSO4 + NaOH) 

  

Βηηακίλε C  Μσβ  Άρξσκν 

 

3. (α) Να γξάςεηε πνηα από ηηο δύν πην θάησ εηθόλεο ‘Α’ θαη ‘Β’ αλαπαξηζηά ηελ εηζπλνή θαη πνηα ηελ  
     εθπλνή:                                                                                                                                                   (1 κ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα Α      Δηθόλα Β   
 
 
(β)  Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ εηθόλα ‘Α’ θαη ζηελ εηθόλα ‘Β’ δίλνληαο έηζη ην κεραληζκό ηεο  
      εηζπλνήο θαη ηεο εθπλνήο.                       (3 κ.) 
 

 

Δηζπλνή: 

i. ……………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………… 

iii. ……………………………………………………… 

 

 

Δθπλνή: 

i. ……………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………… 

iii. ……………………………………………………… 
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(γ)  Να αλαθέξεηε ηέζζεξα επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία ζα πξνζπαζνύζαηε λα πείζεηε έλαλ θίιν ζαο λα  
      ζηακαηήζεη ην θάπληζκα.                                                                                                                     (2 κ.) 
 

i. ………………………………………………………………….. 

ii. ………………………………………………………………….. 

iii. ………………………………………………………………….. 

iv. ………………………………………………………………….. 

 
 

4. (α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ηα αηκνθόξα αγγεία  
       ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο:                                                                                                        (2 κ.) 
 
 
 
                   1. …………………….………… 

                    2. …………………….………… 

                    3. …………………….………… 

                    4. …………………….………… 

 

 
 
 
(β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ δείρλεη δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ:  
                                                                                                                                                                      (3 κ.) 
 
 

   
Αξηεξίεο 

 
Φιέβεο 

 

1.  Σνίρσκα   

2.  Γηάκεηξνο απινύ   

3.  Βαιβίδεο   

4.  θπγκόο   

5.  Πίεζε   

6.  Απαγσγά αγγεία/ 
πξνζαγσγά αγγεία 

  

 
(γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ;                                                                                   (1 κ.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ.  
                   Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε κηα (1). 

 
1. (α) (i) Να εμεγήζεηε ζηα ειιεληθά ηνλ όξν AIDS.        (1 κ.) 

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

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

 

          (ii) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνθπιαρζεί θάπνηνο από ηνλ  

               ηό HIV.                 (2 κ.) 

A. ……………………………………………………………..…………………………………………….….. 

B. ……………………………………………………………..………………………………………….…….. 

Γ.   …………………………………………………………….……………………………………………..….. 

Γ.   ……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

      (β) ηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλεηαη ε 2ε γξακκή άκπλαο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

         Δηθόλα Α                            Δηθόλα Β             Δηθόλα Γ         Δηθόλα Γ 

 

(i) Να πεξηγξάςεηε κε απιά ιόγηα ηη ζπκβαίλεη ζηελ θάζε εηθόλα.     (2 κ.) 

    

Δηθόλα Α Δηθόλα Β Δηθόλα Γ Δηθόλα Γ 
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(ii) Να βάιεηε ηηο εηθόλεο Α-Γ ζηε ζσζηή ζεηξά.             (1κ.) 

 

    

 

 

(iii) Πώο νλνκάδεηαη αιιηώο ε 2ε γξακκή άκπλαο;                    (1 κ.) 

 

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

. 

(γ)  Να γξάςεηε κε πνηνπο ηξόπνπο εκπνδίδνληαη ηα κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ:    (2 κ.) 

 

i. ηα κάηηα: ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ii. ην ζηνκάρη: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

(δ)    Να θπθιώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε.         (1 κ.) 

 

Ο αληη-νξόο ηεηάλνπ πεξηέρεη: 
 
Α.  Δμαζζελεκέλα κηθξόβηα ηεηάλνπ. 

Β.  Έηνηκα αληηζώκαηα γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ην κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ. 

Γ.   Λεπθά αηκνζθαίξηα γηα λα θάλνπλ αληηζώκαηα. 

 

(ε)  Ση νλνκάδνπκε νκνηόζηαζε ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό;  Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα. (2 κ.) 

 

Οκνηόζηαζε είλαη:  

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

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

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

Έλα παξάδεηγκα είλαη:  

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

……………………………………………………………………………………………………………….………..  
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2. (α)  Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1-11 πνπ δείρλνπλ ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ: 

          (5,5 κ.) 

 

 

(β) (i) Πνύ βξίζθεηαη ε επηγισηηίδα;           (1 κ.) 

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

 

(ii) ε ηη ρξεζηκεύεη ε επηγισηηίδα;           (1 κ.) 

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

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

 

 

 

 

 

 

1. ………………………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

6. …………………………. 

7. …………………………. 

8. …………………………. 

9. …………………………. 

10. …………………………. 

11. …………………………. 
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 (γ)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο ‘Α’ κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο ‘Β’.                (3 κ.) 

 

 
ηήιε Α 

Όλνκα εθθξίκαηνο πνπ δξα ζην ιεπηό 
έληεξν 

 

 
 

Αληηζηνίρηζε 

 
ηήιε Β 

Λεηηνπξγία εθθξίκαηνο 

α. Υνιή  
α.  ---- 

1. Απμάλεη ηνλ όγθν θαη ηε ξεπζηόηεηα ηνπ 
εληεξηθνύ ρπινύ  
 

β. Δληεξηθό Τγξό  
β.  ----- 

2. Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 
 

γ. Παγθξεαηηθό Τγξό   
γ.  ----- 

3. Ρπζκίδεη ηελ νμύηεηα ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ 
θαη πεξηέρεη έλδπκα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 
πέςεο ακύινπ θαη πξσηετλώλ  

 

(δ)  (i) Πνύ παξάγεηαη ε ρνιή;            (1 κ.) 

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

 

 (ii) Πνύ απνζεθεύεηαη ε ρνιή;                    (0,5 κ.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                                                     Δηξήλε Θενράξνπο 
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      ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΛΑΚΑΣΑΜΔΗΑ 
 
      ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

Βαζκόο: ……………………………. 

Οινγξάθσο: ………………………. 

Τπνγξαθή: ………………………… 

 

                   ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

     ΜΑΘΖΜΑ : ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΥΖΜΔΗΑ                                           ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  4 /6/2014 

     ΣΑΞΖ: Γ΄                                                                                ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 

  Όλνκα: ……………………………………………………………….... Σκήκα: …… Αξηζκόο: …… 

                                                   ΒΗΟΛΟΓΗΑ (Μνλάδεο 40) 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε: Α, Β, Γ θαη πεξηιακβάλεη ΔΝΝΔΑ (9) 

ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α ( κνλάδεο 10) 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2.5  

κνλάδεο. 

 

1.Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ηήιεο Β.   

              

ηήιε Α ηήιε Β ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ 

1. Πξσηεΐλεο  Α. Καύζηκα πιηθά πξώηεο επηινγήο 1 ...... 

2. Λίπε Β. Απαξαίηεηεο ζε κηθξέο πνζόηεηεο, γηα ηε  
    ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ    

2 ...... 

3. Βηηακίλεο Γ. Θεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δώσλ 3 ...... 

4. Τδαηάλζξαθεο Γ. Βαζηθά δνκηθά πιηθά ζηα δόληηα θαη ζηα νζηά 4 ..... 

5. Άιαηα Δ. Κύξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ην θξέαο, ςάξη,    
    γάια, μεξνί θαξπνί 

5 ..... 

    

                                                                                                                                       (κ .2,5) 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο ζσζηό αλ ζπκθσλείηε ή ιάζνο αλ δηαθσλείηε. 

Α) Ο ιάξπγγαο είλαη ην όξγαλν πνπ βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο καο ρνξδέο.  ...................... 

Β) Η επηγισηηίδα αλνίγεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε. ........................ 

Γ) Ο θάξπγγαο είλαη όξγαλν κόλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. .................... 

Γ) Καηά ηελ εηζπλνή ην δηάθξαγκα θηλείηαη πξνο  ηα πάλσ. ........................ 

Δ) Καηά ηελ εθπλνή νη πιεπξέο θηλνύληαη πξνο ηα θάησ. .......................... 

                                                                                                                                     (κ .2,5) 

 3.Α) Να αλαθέξεηε ηξεηο ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV πνπ πξνθαιεί ην AIDS.                                

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

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

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

                                                                                                                                    (κ .1,5) 

   Β) Πόηε έλα άηνκν νλνκάδεηαη θνξέαο ηνπ ηνύ HIV ;                                                                                                                

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

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

                                                                                                                                      (κ .1) 

                                                                                                                                    

 
  4.Α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ, κε βάζε ηνπο αξηζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην 
        θάησ κνληέιν.                                                                                                    
 

 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

                                                              (κ .2) 
 

 
     Β) Να νλνκάζεηε κία πάζεζε ησλ δνληηώλ.                                                
 
         .............................................................             
                                                                      (κ.0,5)                                                     
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ΜΔΡΟ Β΄ ( κνλάδεο 18) 
Να απαληήζεηε ζε ΣΡΔΗ από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Ζ θάζε ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 
 
1.Α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηελ πνξεία ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 
        αέξα από ηε ξηληθή καο θνηιόηεηα κέρξη ηηο θπςειίδεο. 
 

Ρηληθή θνηιόηεηα                      ..................................                      ιάξπγγαο 

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

.......................................  θπςειίδεο 

                                                                                                                             (κ.2) 
  
  Β) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ  παξνπζηάδεη  
    ηε δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.                                                  (κ.2,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή; 

 ....................................................................                                                                (κ.0,5) 

 Να γξάςεηε δύν  δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αεξόβηα θαη αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή   
 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                        (κ.1) 
 

ΑΔΡΟΒΗΑ  ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ  ΑΝΑΠΝΟΖ ΑΝΑΔΡΟΒΗΑ  ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ  ΑΝΑΠΝΟΖ 

1. 1. 

2. 2. 

 
 
2.Α) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα πην θάησ όξγαλα παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν 
        κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα καο.                                                                          (κ.2) 

        Γέξκα: ........................................................................................................................... 

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

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

       Σξαρεία: ........................................................................................................................ 

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

        ........................................................................................................................................ 
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 Β) αο δίλνληαη ηα πην θάησ θείκελα πνπ πεξηγξάθνπλ πσο ιεηηνπξγεί ε <<Σξίηε Γξακκή    
      Άκπλαο>> ηνπ νξγαληζκνύ καο. Να βάιεηε ηα γεγνλόηα ζε ρξνληθή ζεηξά.           (κ.1,5) 
 
Α. Σα αληηζώκαηα 
αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα ησλ 
κηθξνβίσλ κε ηα νπνία 
ηαηξηάδνπλ θαη ζπλδένληαη καδί 
ηνπο. 

Β. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην 
θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ζα 
ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ 
κηθξνβίνπ. 

Γ. Σα αληηζώκαηα παξακέλνπλ 
ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, 
έηνηκα λα θαηαζηξέςνπλ θαη 
πάιη κηθξόβηα κε ηα ίδηα 
αληηγόλα. 

Γ. Σν κηθξόβην ιόγσ ηεο 
ζύλδεζεο αληηγόλνπ – 
αληηζώκαηνο θαηαζηξέθεηαη. 

Δ. Μηθξόβην πνπ εηζέξρεηαη 
ζηνλ νξγαληζκό έρεη 
ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα ζηελ 
επηθάλεηά ηνπ. 

Σ. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην 
εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ 
αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ ηνπ. 

 

                    Δ→ ........ →   Β    → .......... →    Γ    → .......... 

      1            2             3              4                5              6 
 
 
  Γ) Η ηερλεηή αλνζία επηηπγράλεηαη κε δύν ηξόπνπο, κε ηα εκβόιηα θαη ηνπο αληη-νξνύο. 

     i Ση πεξηέρνπλ;                                                                                                          (κ.1)    

      Σα εκβόιηα: .................................................................................................................... 

      Οη αληη-νξνί: ...................................................................................................................     

  ii Πνηνο από ηνπο πην πάλσ ηξόπνπο, εκβόιηα ή αληη-νξνί                                     (κ.1,5)    

     α) ρνξεγείηαη γηα άκεζε δξάζε; ....................................................................... 

     β) έρεη  πξνζσξηλή δξάζε; .............................................................................. 

     γ) ρνξεγείηαη ζηελ παηδηθή ζπλήζσο ειηθία; .................................................... 

                                                                                                                                      
 
 3.Α) ην εξγαζηήξην βηνινγίαο ππάξρνπλ ηα  αληηδξαζηήξηα: Αηζαλόιε, Θεηηθόο ραιθόο, 
     Τπεξκαγγαληθό θάιην, Τδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη Benedict, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε 
     γηα λα αληρλεύζνπκε ηηο αθόινπζεο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ  ππάξρνπλ ζηηο ηξνθέο: απιά     
     ζάθραξα, πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο θαη βηηακίλε C. Να επηιέμεηε από ηα πην πάλσ    
     δεδνκέλα γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα παξαηεξήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ    
     αθνινπζεί.                                                                                                               (κ.3) 
 
 
Γείγκα ηξνθήο 

 
Αληηδξαζηήξην 

Αξρηθό ρξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
 

Σειηθό ρξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ 
επαθή κε ηελ ηξνθή 

 
Θξεπηηθή νπζία 
 

 
Υπκόο ιεκνληνύ 

   
Απνρξσκαηίδεηαη 

 

 
Υπκόο ζηαθπιηνύ 

  
Γαιάδην 
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 Β) i Η θπξία Αιεμία ππνθέξεη από δπζθνηιηόηεηα θαη ν γηαηξόο ηεο ζπλέζηεζε λα απμήζεη    

    ηελ θαηαλάισζε ηξνθώλ κε θπηηθέο ίλεο. Να εμεγήζεηε πσο νη θπηηθέο ίλεο ζπκβάιινπλ  

    ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο.                                                                     (κ.1)                             

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

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

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

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

                                                                                                                                      

   ii Να εηζεγεζείηε ζηελ θπξία Αιεμία έλα ηξόπν, ν νπνίνο λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηε  

     δηαηξνθή, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ηεο.                                                  (κ.0,5)                                                    

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

                                                                                                                                                                                      

    Γ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη  << Ιζνξξνπεκέλε Γηαηξνθή>>  θαη κε πνην ηξόπν  

      επηηπγράλεηαη.                                                                                                       (κ.1,5) 

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

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

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

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

                                                                                                                                     

 
4.Α) Να ζπκπιεξώζεηε κε βέιε ηνλ πην θάησ πίλαθα αηκνδνζίαο (έηζη ώζηε λα δείρλεη ηηο    
   επηηξεπηέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο), όπσο δείρλεη ην παξάδεηγκα θαη αθνινύζσο λα γξάςεηε    
   πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα παλδέθηεο.                                 (κ.3)                  
 
 

                                                         Ο 
                                             Α                     Β 
                                                         
                                                       ΑΒ 
  
 
  Παλδόηεο: .......                                                                          Παλδέθηεο: ....... 
 
                                                                                                                                       
  Β) Γλσξίδνληαο ηε δνκή αξηεξηώλ θαη θιεβώλ λα δώζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε    

    αηκνιεςία γίλεηαη από θιέβα θαη όρη από αξηεξία.                                                   (κ.1)                                                                             

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

    ............................................................................................................................................   
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  Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή (πνξεία) ηνπ 
αίκαηνο θαηά ηε Μηθξή ή Πλεπκνληθή θπθινθνξία:                                                   (κ.2)                                         
                                                                                                                                                                                   
Γεμηόο  θόιπνο → ................... .................... → ....................  ................... → 

 → ....................  ................ (πλεπκόλσλ) → .........................  ................. → Αξηζηεξόο 

θόιπνο                                                                                                                          

                                                                                                                                      
ΜΔΡΟ Γ΄ (κνλάδεο 12). 

           Να απαληήζεηε ζε ΜΗΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο. Ζ θάζε ζσζηή απάληεζε    
           βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 
1.Α ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ 
        ζπζηήκαηνο.                                                                                                         (κ.3) 

     
  Β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.         (κ.2,5)                                                                                                                                                                         
 

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ 

Α. ηόκα 1. ρεκαηηζκόο ησλ θνπξάλσλ Α→ ............ 

Β. Λεπηό έληεξν 2. Οδεγεί ηελ ηξνθή ζην ζηνκάρη Β→ ............ 

Γ. Παρύ έληεξν 3. Γαιαθηνκαηνπνηεί ην ιίπνο  Γ→ ............ 

Γ. Οηζνθάγνο 4. Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ Γ→ ............ 

Δ. Υνιή 5. Καηαηεκαρίδεηαη ε ηξνθή  Δ→ ............ 

 

 
 

1…………………………………………….. 

 

2…………………………………………….. 

 

3…………………………………………….. 

 

4…………………………………………….. 

 

5…………………………………………….. 

 

6……………………………………………. 
6 

4 

5 

3 

2 

1 
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 Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηάιιεια.                                               (κ .2) 
 

Λεηηνπξγία ζηνκαρηνύ Γξαζηηθή νπζία 

1.  Αληηκηθξνβηαθή δξάζε ..................................................................... 

2. .................................................   Πεςίλε 

3.Πξνζηαζία ζηνκαρηνύ ...................................................................... 

4.Ρπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ ...................................................................... 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
 Γ)  i  Από πνύ παξάγεηαη ην ζάιην; .........................................................................  (κ.0,5)                                                                                                                 

      ii Πνηα  δύν έλδπκα πεξηέρεη ην ζάιην θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο;                      (κ. 2) 

     Έλδπκν 1: ................................... Ρόινο: .......................................................................... 

     Έλδπκν 2: ................................... Ρόινο: .......................................................................... 

                                                                                                                                       

 
Δ) Γηα λα κπνξέζνπλ νη ζξεπηηθέο νπζίεο λα απνξξνθεζνύλ από ηνλ νξγαληζκό, ζα    
  πξέπεη λα πξνεγεζεί ε ιεηηνπξγία ηεο πέςεο. Η ιεηηνπξγία ηεο πέςεο δηαθξίλεηαη ζε δπν                      
  ζηάδηα ηε κεραληθή πέςε θαη ηε ρεκηθή πέςε. Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζην θάζε  
  ζηάδην.                                                                                                                         (κ. 2)                                                
  Μεραληθή πέςε 

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

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

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

   Υεκηθή πέςε 

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

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

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

   
2.Α) i αο δίλνληαη ηα ηξία είδε ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο:                   (κ.1,5) 

       εξπζξό αηκνζθαίξην, ιεπθό αηκνζθαίξην θαη αηκνπεηάιην.   

       Πνην είλαη ππεύζπλν γηα ηε πήμε ηνπ αίκαηνο; ................................................. 

       Πνην είλαη εκπύξελν; .......................................................... 

       Πνην είλαη ππεύζπλν γηα ηε κεηαθνξά νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο; ...................................... 

    ii Πώο νλνκάδεηαη ην πγξό κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ    

       αίκαηνο; .................................                                                                               (κ.0,5)        
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 Β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο θαη ηα αηκνθόξα αγγεία, κε βάζε ηνπο αξηζκνύο 1-4   
   πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ  ζρεδηάγξακκα.                                                                                                                
        

   

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

                                                 (κ. 2)                                                   

 
 
 
Γ) Με πνην/α  αγγείν/α  ή βαιβίδα ην αίκα εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη από ηηο πην θάησ    
  επηκέξνπο θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο; Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.             (κ. 2) 
   

Αγγείν/α ή βαιβίδα από όπνπ ην αίκα 
εηζέξρεηαη ζηελ επηκέξνπο θνηιόηεηα 
ηεο θαξδηάο 

Δπηκέξνπο 
θνηιόηεηα ηεο 
θαξδηάο 

Αγγείν/α ή βαιβίδα από όπνπ ην 
αίκα εμέξρεηαη από ηελ 
επηκέξνπο θνηιόηεηα ηεο θαξδηάο 

 Γεμηόο 
θόιπνο 

 

 Αξηζηεξή 
θνηιία 

 

                 
 
 
Γ) ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο θπθινθνξίεο ηνπ αίκαηνο: 
   Μεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία,  Μηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία θαη  Καξδηαθή   
  ή ζηεθαληαία θπθινθνξία. 
  Να γξάςεηε ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη: 
  Ζ Μεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία: 

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

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

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

                                                                                                                                       (κ. 1) 
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Δ) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο  
παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.        
 
                                         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
i Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 

............................................................................                                                         (κ.0,5)      

ii Να γξάςεηε ηξεηο ηξόπνπο πξόιεςεο θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ.                        (κ.1,5)              

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

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

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

 

Ε) Να αληηζηνηρίζεηε ην είδνο ηεο εμέηαζεο κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο.                (κ. 2) 

ΔΗΓΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΞΔΣΑΖ 

Α. Μέηξεζε πίεζεο 1.Φειή ρνιεζηεξόιε   ................... 

Β. Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 2.Σαρπθαξδία  ............... 

Γ. ηεθαληνγξάθεκα 3.Τπέξηαζε  ..............  

Γ. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 4.ηέλσζε ζηεθαληαίαο αξηεξίαο  ................ 

                                                                                                                                          
 
 Ζ) ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηνμηθέο νπζίεο. Μηα ηέηνηα ηνμηθή νπζία  
   είλαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Να γξάςεηε πνπ νθείιεηαη ε ηνμηθή ηνπ δξάζε.      (κ. 1) 

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

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

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

                                                                                                                             
                                                          ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
 
                                                                                                    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
                                                                       
 
 
                                                                                                  ηπιηαλόο Σζηαθθαξήο                                                              
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 40 μονάδερ 
 
ΟΓΗΓΙΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε πένα. 
  Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 
  Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηα μέπη Α, Β και Γ. 
  Να απανηήζεηε ζε ΟΛΑ ηα μέπη. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α: (Μονάδερ 10) 

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1                                                                                                                                         (3Υ0,5κ) 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νη ηξνθέο.   

 

Β. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                                           (2Υ0,5κ) 

i. Οξγαληθέο νπζίεο νλνκάδνληαη νη ελώζεηο, πνπ ζην κόξην ηνπο πεξηέρνπλ ην ρεκηθό ζηνηρείν.….................  

ii. Να γξάςεηε αλ ε ζάχαρη ή/θαη ην αλάτι είλαη νξγαληθέο νπζίεο:.................................................................... 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 
ΒΑΘ.:............................................ 
 

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

 
ΤΠΟΓΡ.: ...................................... 
 

ΣΑΞΗ: Γ΄ 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ...................... 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΗ   

         ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΥΗΜΔΙΑ 

2 ΩΡΔ 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................... 
 

ΣΜΗΜΑ: ...............   ΑΡ.: ............ 

Δίδορ ηποθήρ Μακπομόπιο Μικπομόπιο 

Φσκί   
Τδαηάλζξαθαο – άκπιν 

 

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

 

Κξέαο   
......................................... 

 

 
Ακηλνμέα 

 
Βνύηπξν 

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

 
  Γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηνλ πην κηθξό, ηνπο αθόινπζνπο όξνπο πνπ ζαο 

δίλνληαη αιθαβεηηθά: άηομο, βιοκοινόηηηα, οικοζύζηημα, πληθςζμόρ                                       (4Υ0,25κ) 

 

 
Β. Να γξάςεηε ηη νλνκάδνπκε νηθνζύζηεκα.                                                                                               (1κ) 

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

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

Γ. Να αλαθέξεηε ηε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θπηά θαη ηα δώα όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηξνθήο ηνπο.                                                                                                                                             (0,5κ) 

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

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

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                                                              (2,5κ) 

1. Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα βνεζνύλ ζηελ .................................. ηνπ νξγαληζκνύ. 

2. Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ................................... ζηα θύηηαξα. 

3. Σα αηκνπεηάιηα ζπκβάιινπλ ζηελ .................................. ηνπ αίκαηνο. 

4. Σν πγξό ηνπ αίκαηνο, ην νπνίν πεξηέρεη ζε κεγάιν πνζνζηό λεξό, νλνκάδεηαη …………. ................. . 

5. Σν αίκα θηλείηαη από ην δεμηό θόιπν ηεο θαξδηάο πξνο ....................................................................... . 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.                                  (10Υ0,25κ)                        

Α. Σα απιά ζάθραξα αληρλεύνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ ....... 
Α ............. 1 4 ζεξκίδεο ελέξγεηα 

Β. Σν αζπξάδη ηνπ απγνύ πεξηέρεη ....... Β ............. 2 βηηακίλε C 

Γ. Σν βνύηπξν πεξηέρεη ...... Γ ............. 3 πξσηεΐλεο 

Γ. Σν άκπιν είλαη πδαηάλζξαθαο. Κάζε 1 γξακκάξην 

πνπ θαίγεηαη ζηνλ νξγαληζκό καο παξάγνληαη ....... 
Γ ............. 4 9 ζεξκίδεο ελέξγεηα 

Δ. Ζ νζηενπόξσζε είλαη κηα πάζεζε πνπ ζπρλά 

νθείιεηαη ζηελ πξόζιεςε ηξνθώλ θησρώλ ζε ..... 
Δ ............. 5 ιηπαξέο νπζίεο 

Σ. Όηαλ ηα ιηπίδηα (π.ρ 1 γξακκάξην) νμεηδσζνύλ ζην 

ζώκα καο ζα δώζνπλ ...... 
Σ............. 6 αζβέζηην 

Ε. Σν αληηδξαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο, είλαη ην ππεξκαγγαληθό θάιην. 
Ε............... 7 benedict (βελεδηθηίλε) 

Ζ. ην πείξακα γηα ηελ αλίρλεπζε ιηπαξώλ νπζηώλ 

δεκηνπξγείηαη έλα ιεπθό ίδεκα όηαλ πξνζζέζνπκε….. 
Ζ.............. 8 αηζαλόιε 

Θ. Σν γάια πεξηέρεη ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο θαη …. Θ………….. 9 ν ρπκόο ζηαθπιηνύ 

Η. Πινύζηνο ζε βηηακίλε C είλαη ….. Η…………… 10 απιά ζάθραξα 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 
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ΜΔΡΟ Β: (Μονάδερ 18) 

Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ, να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3).  Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 Α. ην ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε ηνκή ελόο δνληηνύ. 

 

Να γξάςεηε ζε ηη αληηζηνηρνύλ ηα κέξε 1-4.                 (4Υ0,5κ) 

1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

4............................................... 

Β. Να αλαθέξεηε 2 παζήζεηο ησλ δνληηώλ.                  (2Υ0,5κ) 

1............................................................................... 

2............................................................................... 

Γ. Να γξάςεηε 2 ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ παζήζεσλ  ησλ 

δνληηώλ.                                                                        (2Υ0,5κ) 

1................................................................................................. 

2................................................................................................. 

Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                  (4Υ0,5κ) 

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

είλαη ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά ζηελ πάλσ θαη θάησ ζηαγόλα. Οη πξνγόκθηνη θαη νη γνκθίνη είλαη ηα είδε ησλ 

δνληηώλ ηα νπνία βνεζνύλ ........................................................... ηεο ηξνθήο. Ο θαηαηεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο 

ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ηνπ αλζξώπνπ κε ηε βνήζεηα ησλ δνληηώλ νλνκάδεηαη ................................. πέςε. 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. Να αλαθέξεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ κέζα ζηα νπνία γίλεηαη:                                                 (3Υ0,5κ) 

i.  ε θσηνζύλζεζε: ……......................................................................................................................... 

ii. ε πξσηετλνζύλζεζε: .......................................................................................................................... 

iii. ε παξαγσγή ελέξγεηαο: ....................................................................................................................       

Β. Πνηνο ν ξόινο ηνπ ππξήλα ζε έλα θύηηαξν;                                                                                        (0,5κ) 

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

Γ. Πνηνο ν ξόινο ησλ βηηακηλώλ ζην ζώκα καο; (0,5κ) 

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

Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ:                                                      (6Υ0,25κ) 

Ζ πεςίλε, ε ζξπςίλε θαη ε λνπθιεάζε είλαη πεπηηθά  .............................. ηα νπνία δξνπλ ζηνλ 

γαζηξεληεξηθό ζσιήλα. ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο παξάγεηαη ε .................................... ε νπνία δηαζπά ην 

1 

2 

3 

4 
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άκπιν ζε ................................... . Έλα άιιν όξγαλν, ην ..............................., παξάγεη ηελ παγθξεαηηθή 

.................................. ε νπνία δηαζπά ηα ιηπίδηα. Ζ δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα κε ηε 

βνήζεηα ησλ πην πάλσ νπζηώλ νλνκάδεηαη .................................  πέςε.   

Γ. αο δίλεηαη ε αθόινπζε δήισζε 

«Ζ Σερλεηή Αλνζία ζηνλ άλζξσπν επηηπγράλεηαη κε εκβόιηα θαη αληη-νξνύο». 

Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα εκβόιηα;                                                                                                             (0,5κ) 

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

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

Δ. Πώο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε Φπζηθή Αλνζία ζηνλ άλζξσπν; (0,5κ) 

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

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

η. Να αλαθέξεηε έλα (1) Δμσηεξηθό Μεραληζκό, κε ηνλ νπνίν ην ζώκα καο αληηκεησπίδεη ηνπο παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο θαη λα εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ην πεηπραίλεη.                                                            (1κ) 

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

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

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Α. Αθνύ παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρήκα λα ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό (1-9) πνπ αληηζηνηρεί ζηα αθόινπζα 

όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                                            (9Υ0,5κ) 

 

 

Όπγανο Απιθμόρ 

Γηάθξαγκα  

Πλεύκνλαο  

Σξαρεία  

Ρηληθή θνηιόηεηα  

Λάξπγγαο  

Βξνγρίδην  

Βξόγρνο  

Φάξπγγαο  

Κπςειίδεο  

  

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                                                  (3Υ0,5κ) 

i. Oη θσλεηηθέο ρνξδέο βξίζθνληαη .................................................................................................................... 

ii Ζ είζνδνο ηεο ηξνθήο ζην ιάξπγγα εκπνδίδεηαη από κηα κηθξή πξνεμνρή, ηελ ............................................. 

Πποζοσή! Ζ εξώηεζε 3Β ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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iii. Δηζπλνή νλνκάδνπκε ηε δηαδηθαζία εηζόδνπ ηνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. πγθεθξηκέλα, ην 

..........................................  θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ θαη ε ζσξαθηθή θνηιόηεηα κε ηηο ………………………… 

θηλνύληαη πξνο ηα έμσ θαη πάλσ.  

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Α. Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα, λα γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο εκεξήζηεο 

αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ ζε ελέξγεηα.                                                                                                         (1κ) 

  

 

1................................................................................. 

 

 
2................................................................................. 

 

Β. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο αλαπλνήο.                                                                                   (1κ)                                                                              

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

Γ. Έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο έλα θαιά εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην βηνινγίαο.  

i. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνύζαηε, γξάθνληαο ηη πιηθά ή όξγαλα ζα 

ρξεζηκνπνηνύζαηε, γηα λα δηεξεπλήζεηε αλ έλα ηξόθηκν πεξηέρεη πξσηεΐλεο.                                           (1κ) 

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

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

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

ii. Πνηόο είλαη ν ξόινο ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ζηα πεηξάκαηά ηνπ έλαο 

επηζηήκνλαο;                                                                                                                                            (0,5κ) 

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

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

iii. Aλ ζην πείξακά ζαο βγεη ζεηηθό ην απνηέιεζκα, δειαδή ην ηξόθηκν πνπ ζαο δόζεθε έρεη πξσηεΐλεο, 
πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή ζα παξαηεξνύζαηε;                                                                                              (1κ) 

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

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

Γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο.                                                                    (1κ) 

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

Δ. Να εμεγήζεηε γηαηί νη γηαηξνί καο ζπκβνπιεύνπλ λα έρνπκε πάληα ζην δηαηηνιόγην καο, ηξνθέο πνπ 
πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο.                                                                                                                            (0,5κ) 

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

........................................................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Γ: (Μονάδερ 12) 

Να απανηήζεηε  μόνο ηη μία (1) από ηιρ δύο επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με  
δώδεκα (12) μονάδερ. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο:                                                              (8Υ0,25κ)                                              

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. i. Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ ζηνκαρηνύ ζην αλζξώπηλν ζώκα.            (0,5κ) 

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

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

    ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) νπζίεο – εθθξίκαηα ηνπ ζηνκαρηνύ (0,5κ) 

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

Γ. Να νλνκάζεηε ηε Λεηηνπξγία ηνπ Πεπηηθνύ πζηήκαηνο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε θάζε πξόηαζε.    (1,5κ) 

1. ηαδηαθή δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ηεο ηξνθήο ζηα κνλνκεξή ηνπο ή   

    ηνπο δνκηθνύο ηνπο ιίζνπο. 
..................................... 

2. Μεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ηεο πέςεο από ην έληεξν πξνο ην αίκα. ..................................... 

3. Απνβνιή ησλ άπεπησλ νπζηώλ. ..................................... 

 

Γ. Πνύ νθείιεηαη ε κεγάιε απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ καο εληέξνπ; Να νλνκάζεηε δύν (2) 

αλαηνκηθέο δνκέο πνπ απμάλνπλ ηελ πην πάλσ ηθαλόηεηά ηνπ.                                                               (1,5κ) 

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

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

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

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

9. θσιεθνεηδήο απόθπζε 

1

2 
8 

9

6
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Δ. Να πεξηγξάςεηε κε πνην ηξόπν ηα θαγνθύηηαξα θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα πνπ ζα κπνπλ ζην ζώκα 

καο.                                                                                                                                                             (1κ) 

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

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

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

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

 

η. Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά (1-6) ηηο αθόινπζεο δειώζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηελ Σξίηε Γξακκή Άκπλαο 

ηνπ νξγαληζκνύ.                                                                                                                                   (5Υ0,5κ) 

 
Α. 

Σα αληηζώκαηα αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα ησλ κηθξνβίσλ κε ηα νπνία ηαηξηάδνπλ θαη 
ζπλδένληαη καδί ηνπο. 
 

 

 
Β. 

Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ 
κηθξνβίνπ. 
 

 

 
Γ. 

Σα αληηζώκαηα παξακέλνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο έηνηκα λα θαηαζηξέςνπλ θαη 
πάιη κηθξόβηα κε ηα ίδηα αληηγόλα. 
 

 

 
Γ. 

Σν κηθξόβην ιόγσ ηεο ζύλδεζεο αληηγόλνπ – αληηζώκαηνο θαηαζηξέθεηαη. 
 

 

 
Δ. 

Μηθξόβην πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό έρεη ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ. 
 

π.σ 1 

 
η. 

Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ 
ηνπ. 
 

 

 
 Ε. Έλαο άλζξσπνο ηξαπκαηίζηεθε κε ζθνπξηαζκέλν θαξθί θαη έρεη κνιπλζεί κε ην βαθηήξην Clostridium 

tetani, πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ ηεηάλνπ. Με ηε βνήζεηα ηεο πην θάησ γξαθηθήο παξάζηαζεο λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  

  

Π
ο

σ
ό

τη
τα

 Α
ντ

ισ
ω

μ
ά

τω
ν 

σ
το

 Α
ίμ

α
  

Χρόνος (μέρες)  

Α 

Β 

Γ 
Δ 

5 10 15 20 25 30 0 
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1. Να γξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηηο πξώηεο δέθα κέξεο (πεξηνρή ΑΒ). 

                                                                                                                                                     (0,5κ)  

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

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

2. ε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν άλζξσπνο απηόο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκείνπ Β;                        (0,5κ) 

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

3. ε πνηα πεξηνρή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ηα αληηζώκαηα άξρηζαλ λα 

κεηώλνληαη θαη πώο εμεγείηαη απηό;                                                                                                 (1κ) 

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

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

4. Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν ν αξηζκόο ησλ αληηζσκάησλ δελ θηάλεη ζην κεδέλ.                        (0,5κ) 

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

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

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα αλνηθηήο θαξδίαο λα νλνκάζεηε:  

 

i.Σα αηκνθόξα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 7,8,9:                                                                           

                                                                  (1,5κ) 

7............................................................... 

8.............................................................. 

9.............................................................. 

 

ii. Σηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο κε ηνπο αξηζκνύο 

4,6:                                                               (1κ) 

 

4.............................................................. 

6.............................................................. 

 

  

iii.  Να γξάςεηε Σωστό ή Λάθος ζηηο αθόινπζεο δειώζεηο:                                                                                        (2κ) 

 

1. Ο ρώξνο 2 ηεο θαξδίαο ελώλεηαη κε ην ρώξν 6 ηεο θαξδίαο.    .................................... 

2. Ζ πλεπκνληθή αξηεξία κεηαθέξεη ην νμπγνλσκέλν αίκα ζε όιν ην 

ζώκα 

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

3. Ζ κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο νλνκάδεηαη θαη πλεπκνληθή .................................... 

4. Σν ηνίρσκα ηεο θνηιόηεηαο 5 είλαη παρύηεξν από όηη ζηηο άιιεο 

θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο: 

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



9 
 

Β. ηελ εηθόλα θαίλνληαη ηα αηκνθόξα αγγεία. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.           

 1. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 3.                                                                                  
                                                                                             (1κ) 

Αγγείν 1................................................................................ 
 
Αγγείν 2................................................................................ 
 

2.Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία είλαη ε θιέβα; Να γξάςεηε 2 

ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                 (1,5κ) 

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

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

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

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

Γ. Να πεξηγξάςεηε ηε Mεγάιε Kπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.                                                                         (1,5κ) 

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

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

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

Γ. Έλα άηνκν, κε ζνβαξή κνξθή αλαηκίαο θαη νκάδα αίκαηνο ΑΒ, ρξεηάδεηαη άκεζα κεηάγγηζε. Από 

πνηα/πνηεο νκάδεο αίκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα ρνξεγήζνπλ αίκα ζηνλ πην πάλσ αζζελή; Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                                                        (0,5κ) 

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

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

Δ. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε ε Aζεξνζθιήξσζε.                                                                                (0,5κ) 

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

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

η. Να γξάςεηε κία επηζηεκνληθή έλδεημε όηη ην θάπληζκα ΓΔΝ είλαη θαιό γηα ηελ πγεία καο.                (0,5κ) 

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

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

Ε. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα.                                                                                                                                                    (2κ) 

1......................................................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................................................... 

  
Ο Γηεπζπληήο 

 
 
 
 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ 
 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΦΙΑ! 

1 

2 

3 
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Β. ηελ εηθόλα θαίλνληαη ηα αηκνθόξα αγγεία. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.           

 2. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 3.                                                                                  
                                                                                             (1κ) 

Αγγείν 1................................................................................ 
 
Αγγείν 2................................................................................ 
 

2.Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία είλαη ε θιέβα; Να γξάςεηε 2 

ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                 (1,5κ) 

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

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

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

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

Γ. Να πεξηγξάςεηε ηε Mεγάιε Kπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.                                                                         (1,5κ) 

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

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

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

Γ. Έλα άηνκν, κε ζνβαξή κνξθή αλαηκίαο θαη νκάδα αίκαηνο ΑΒ, ρξεηάδεηαη άκεζα κεηάγγηζε. Από 

πνηα/πνηεο νκάδεο αίκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα ρνξεγήζνπλ αίκα ζηνλ πην πάλσ αζζελή; Να εμεγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                                                        (0,5κ) 

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

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

Δ. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε ε Aζεξνζθιήξσζε.                                                                                (0,5κ) 

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

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

η. Να γξάςεηε κία επηζηεκνληθή έλδεημε όηη ην θάπληζκα ΓΔΝ είλαη θαιό γηα ηελ πγεία καο.                (0,5κ) 

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

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

Ε. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα.                                                                                                                                                    (2κ) 

1......................................................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................................................... 

 
Οη εηζεγήηξηεο 

 
Έιελα Ρνθόπνπ 
 
 
Γσξίηα Γεκεηξίνπ 

 

 
Ο Γηεπζπληήο 

 
 
 
 
 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ 
 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΦΙΑ! 

1 

2 

3 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΡΗΟΤ                                            ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

ΗΩΝΑ & ΚΟΛΟΚΑΖ 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΖΜΑ :- ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                             
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 10.06.2014                                     ΒΑΘΜΟ : …...…………………….. 
ΣΑΞΖ : Γ΄ 
ΥΡΟΝΟ : 2 ώρες (Βηνινγία - Χεκεία)                     ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ …………………... 
  

 
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: ..........................................................  ΣΜΖΜΑ: .....   AΡ: ….. 
 

   
ΟΔΗΓΙΕΣ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλλα. 
                   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. 
                   Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9)ζειίδεο θαη  

                   ρωξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε, Α', Β' θαη Γ'.                                                                            
 

Μ Δ Ρ Ο    Α'( κολάδες 10) 
 

Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δςόμιζι (2.5) μονάδερ. 
 
Δρώηεζε 1. 
 
Να γξάςεηε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο ην γξάκκα Σ (ζσζηό) άλ ε πξόηαζε είλαη νξζή 
θαη ην γξάκκα Λ (ιάζνο) άλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε: 
                                
 (i) Ο αξηζηεξόο θαη ν δεμηόο θόιπνο ηεο θαξδίαο δελ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο .......... 
 
(ii) Τν κπνθάξδην ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο θαξδίαο είλαη πην παρύ απ’ όηη ζηε δεμηά  
 
      πιεπξά .......... 
 
(iii) Τα αηκνπεηάιηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ ........... 
 
(iv) Οη αξηεξίεο έρνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο βαιβίδεο .......... 
 
(v) Έλαο ηξαπκαηίαο πνπ έρεη νκάδα αίκαηνο Ο αξλεηηθό κπνξεί λα κεηαγγηζηεί κε αίκα 
 
      νκάδαο Α ζεηηθό .......... 
                                                                                                                               (5×0.5κ) 
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Δρώηεζε 2. 
 
(α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο   
      ηεο ζηήιεο Β: 
 

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β 
 

 

1. Πέςε  Α. Χξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα  θηηάμεη  
      ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο.            

 
.......... 

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

 
.......... 

3. Αθνκνίσζε Γ. Απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ  
    πξσθηό. 

 
.......... 

4. Αθόδεπζε Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην  
     έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.  
     

 
.......... 

                                                                                                                             (4×0.25κ) 
 
(β) Να βάιεηε ζε θύθιν ηελ νξζή απάληεζε ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 
 

- Τα ακηλνμέα είλαη ηα πξντόληα ηεο δηάζπζζεο ησλ: (i) πξσηετλώλ 
   

                                                                                       (ii) πδαηαλζξάθσλ 
                                                                                          
                                                                                            (iii) ιηπαξώλ νπζηώλ 
 
 

- Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ ζην ςσκί ρξεζηκνπνηνύκε: (i) αηζαλόιε 
   
                                                                                                       (ii) δηάιπκα  
                                                                                                            Βελεδηθηίλεο 
 
                                                                                                       (iii) δηάιπκα ησδίνπ 
 
 

- Ο αξηζκόο ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζε έλαλ ελήιηθα είλαη: (i) 24 
   
                                                                                                  (ii) 32                                                                                                              
 
                                                                                                  (iii) 20                   (3×0.5κ) 
 
Δρώηεζε 3. 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν δείρλεη ηε ρεκηθή          
     αληίδξαζε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ρξεζηκνπνηώληαο  
     ηνπο πην θάησ όξνπο πνπ δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: 
 
     Γιπθόδε, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, Δλέξγεηα, Νεξό, Ομπγόλν. 
 
    ......................... + ...................                 ...................  + ....................   + .................... 

  (5×0.5κ) 
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Δρώηεζε 4. 
 
Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα πιεζπζκνύ (αξηζκνύ ησλ 
νξγαληζκώλ). 
 
 

 
 
 
(α) Να εμεγήζεηε γηαηί ν πιεζπζκόο ησλ νξγαληζκώλ κεηώλεηαη από επίπεδν ζε  
  
     επίπεδν, πξνρσξώληαο από ηε βάζε ηεο ππξακίδαο πξνο ηελ θνξπθή: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1×1κ) 
 

(β) Nα ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 
 

(i) Οη θνξπθαίνη ζεξεπηέο βξίζθνληαη ζηελ .............................. ηεο νηθνινγηθήο  
 
     ππξακίδαο. 

 
(ii) Σηε βάζε ηεο νηθνινγηθήο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη παξαγσγνί, δειαδή νη  
 
     νξγαληζκνί πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ................................ ελέξγεηα ζε ρεκηθή 
 
     ελέξγεηα. 

 
(iii) Ζ ζπλνιηθή κάδα ελόο δσληαλνύ νξγαληζκνύ άλ από απηόλ αθαηξεζεί ην λεξό  
 
     νλνκάδεηαη .......................                                                                                                                                     
                                                                                                                          (3×0.5κ) 
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Μ Δ Ρ Ο    Β'( κολάδες 18) 
 
Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ. 

 
Δρώηεζε 1. 
 

(α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 
 
     Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 7: 
 

 

 
 

(7×0.25κ) 
 
 

(β) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο αθόινπζεο έλλνηεο ώζηε λα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ 
      αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ: 
 
Φάρσγγας, βρόγτοη, ρηληθή θοηιόηεηα, ιάρσγγας, θσυειίδες, ηρατεία, βρογτίδηα. 
 
.........................                 .....................                 ...................                 ....................  
 
               ..........................                 ....................                 ........................ 

(7×0.25κ) 
 
 

(γ) Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
 
(i) Με πνηό κέζν ην αίκα κεηαθέξεηαη ζηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ; 

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

(ii) Σε πνηό κέξνο ησλ πλεπκόλσλ γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ; 
    
........................................................................................................................................... 
 
(iii)Σε πνηό νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο; 

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

(3×0.25κ) 
 
 

4 

1 

2 

3 

6 

5 

7 
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(iv) Πνηά από ηηο δύν αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο αληηζηνηρεί ζηηο πην θάησ εηθόλεο, εηζπλνή 
      ή εθπλνή; 
 

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

 
(2×0.5κ) 

 
(δ) Να νλνκάζεηε ηξεηο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: 
 
(i)…………………………………… 
 
(ii)…………………………………... 
 
(iii)…………………………………...                                                                      (3×0.25κ) 
 
 
Δρώηεζε 2. 
 
Να αξηζκήζεηε ηηο πην θάησ δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ηξίηε γξακκή άκπλαο  
 ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ώζηε λα θαίλεηαη ε ζσζηή ζεηξά κε ηελ νπνία γίλνληαη:  
          

- 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 κε ηα ίδηα αληηγόλα. ................ 

 
- Τν κηθξόβην ιόγσ ηεο ζύλδεζεο αληηγόλνπ-αληηζώκαηνο θαηαζηξέθεηαη. .............. 

 
- Μηθξόβην πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό έρεη ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ. .......... 
 

- Τν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ 
αληηγόλσλ ηνπ. .........                                                                                     

 
                                                                                                                   (6×1κ) 
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Δρώηεζε 3. 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ: 

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

(5×0.5κ) 
 
(β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ  
     δηαηξνθή καο: 
 
(i)…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
(ii)…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(2×1κ) 
 

(γ) Να νλνκάζεηε ηξεηο παζεζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κή ηζνξξνπεκέλε  
     δηαηξνθή: 

 
    (i)…………………………………… 
 
    (ii)…………………………………... 
 
    (iii)…………………………………...                                                                    (3×0.5κ) 

 
 

Δρώηεζε 4. 
 
Πην θάησ δίλνληαη νη παξάγνληεο πνπ κειεηνύλ νη Βηνιόγνη ζε έλα νηθνζύζηεκα: 
 
Φσηά, Μηθρά δώα, Μηθρά δώα εδάθοσς, Έληοκα, Θερκοθραζία, Βροτόπηφζε. 
 
Να γξάςεηε δίπια από θάζε όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Βηνιόγνη ηνλ αληίζηνηρν 
παξάγνληα πνπ κειεηνύλ: 
 
Απόρε ....................................                                                 
 
Βξνρόκεηξν ........................... 
 
Αλαξξνθεηήο ......................... 
 
Παγίδα ................................... 
 
Θεξκόκεηξν ........................... 
 
Πιαίζην ..................................                                                                                   (6×1κ) 

http://4.bp.blogspot.com/_sdLtFgTLLyw/TSsZ-2XrSsI/AAAAAAAAAB8/qhTDM9Alv6A/s1600/%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1+3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_a0WZy3Tjee8/TQoVgXqdtSI/AAAAAAAAAfE/CLS4b3KWP3w/s1600/6065.jpg
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Μ Δ Ρ Ο    Γ '( κολάδες 12) 
 
Απνηειείηαη από  δύν (2) εξωηήζεηο.Nα απαληήζεηε μόνο ζε μια (1) επώηηζη.  
Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεκα (12) μονάδερ. 
 

Δρώηεζε 1. 
 
Ο θ. Ηζίδσξνο πνπ είλαη γηαηξόο Οπξνιόγνο έζηεηιε γηα εξγαζηεξηαθή αλάιπζε δείγκα 
νύξσλ από έλαλ αζζελή ηνπ. 
Σηελ θαιιηέξγεηα ησλ νύξσλ πνπ έγηλε ζην εξγαζηήξην θάλεθε όηη ζηα νύξα ηνπ αζζελή 
ππάξρεη θάπνηνο κηθξννξγαληζκόο.  
Σηε ζπλέρεηα ν γηαηξόο δήηεζε λα γίλεη αληηβηόγξακκα γηα ηνλ κηθξννξγαληζκό. 
Σην αληηβηόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά: Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Ε. 
 

 

             
 
(α) Αθνύ κειεηήζεηε ην αληηβηόγξακκα πνπ θαίλεηαη πην πάλσ λα απαληήζεηε ηηο 
αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
 
(i) Πνηά από ηα έμη αληηβηνηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξνύλ λα ζθνηώζνπλ ηνλ  
    κηθξννξγαληζκό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
  
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

(1×4κ) 
 
(ii) Πνηό από ηα έμη αληηβηνηηθά λνκίδεηε όηη ζα δώζεη ν θ. Ηζίδσξνο ζηνλ αζζελή ηνπ; Να  
     δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
  
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

(1×2κ) 
 
 
 

A 

B 

Γ 

Ζ 

Δ 

Ε 

Ζώνη αναστολής:δημιουργείηαι 

όηαν ηο ανηιβιοηικό δρά ενάνηια 

ζηον μικροοργανιζμό. 
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(β) Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε αληηβηνηηθώλ άλ δελ είλαη αλαγθαίν: 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

(1×2κ) 
 

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 
 
Όηαλ εηζέιζεη θάπνηνο κηθξννξγαληζκόο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, εηδηθά ιεπθά 
αηκνζθαίξηα παξάγνπλ ............................... πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνλ κηθξννξγαληζκό. 
Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ...................................... αλνζία. 
Ζ δεκηνπξγία αληηζσκάησλ κεηά ηε ρνξήγεζε ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό εκβνιίνπ 
νλνκάδεηαη .............................. αλνζία. 
Όηαλ έλα άηνκν πξνζβιεζεί από θάπνην πνιύ επηθίλδπλν κηθξννξγαληζκό ηνπ 
ρνξεγνύληαη αληη-νξνί πνπ πεξηέρνπλ έηνηκα ............................  

(4×1κ) 
 
Δρώηεζε 2. 
 
Έλαο Βηνιόγνο πνπ κειέηεζε ηνλ πιεζπζκό ησλ θπηώλ Αλεκώλαο ζε κηα πεξηνρή Χ ζην 
Τξόνδνο αθνινύζεζε ηελ πην θάησ κεζνδνινγία:                                                     
 

- Οξηνζέηεζε ηελ πεξηνρή κειέηεο Χ κε ζρνηλί. Τν εκβαδό ηεο πεξηνρήο ήηαλ 
500m². 

- Χξεζηκνπνίεζε ηεηξάγσλα πιαίζηα κε εκβαδό 1m² γηα λα θαηαγξάςεη ηνλ αξηζκό 
ησλ ησλ θπηώλ Αλεκώλαο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζε θάζε πιαίζην. 

- Σηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπνζέηεζε ηπραία 10 πιαίζηα. 
- Αθνύ κέηξεζε ηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ Αλεκώλαο ζε θάζε πιαίζην θαηέγξαςε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:  
 

ΠΛΑΗΗΟ Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΦΤΣΩΝ 

4 2 5 3 2 3 4 2 2 3 

 
(α) Να ππνινγίζεηε ηνλ κέζν αξηζκό ησλ αλεκώλσλ αλά δεηγκαηνιεπηθή επηθάλεηα. 
     Να θαίλνληαη νη ππνινγηζκνί ζαο: 
 
 
 
 

(1×2κ) 
 
(β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό δεηγκαηνιεπηηθώλ επηθαλεηώλ πνπ ρσξνύλ ζηελ πεξηνρή  
     κειέηεο Χ. Να θαίλνληαη νη ππνινγηζκνί ζαο: 
 
 
 
 

(1×2κ) 
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(γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ πιεζπζκό ησλ αλεκώλσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο Χ. 
     Να θαίλνληαη νη ππνινγηζκνί ζαο: 
 
 
 
 
 

(1×2κ) 
 
(δ) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο   
      ηεο ζηήιεο Β: 
 

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β 
 

 

1. Άηνκν  Α. Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ 
      πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή.           

 
.......... 

2. Πιεζπζκόο Β. Ζ βηνθνηλόηεηα καδί κε ηνπο αβηνηηθνύο 
     παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 

 
.......... 

3. Βηνθνηλόηεηα Γ. Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο.  
.......... 

4. Οηθνζύζηεκα Γ. Τν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο 
     πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 
     

 
.......... 

                                                                                                                                  (4×1κ) 
 
(ε) Σπκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο πνιινί νξγαληζκνί απεηινύληαη από ηηο θιηκαηηθέο 
     αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε. Να εηζεγεζείηε δύν δξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε  
     κείσζε απηνύ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο: 
 
(i)......................................................................................................................................... 
 
 
(ii)......................................................................................................................................... 
 

 (2×1κ) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Δηζεγεηές :                                                                                              Ζ Γηεσζύληρηα 
 
Κ. Καθνπιιή  
                                                                                                                  Α. Σηπιηαλίδνπ 
Α. Σθνπξνππάηεο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΔΡΑ ΥΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 

 

1. α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α  κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β:        

 

(κνλάδεο 2) 

β. Από πνύ γίλεηαη ε θαηά πάρνο αύμεζε θαη από πνύ ε θαηά κήθνο αύμεζε ησλ νζηώλ;                                                                                                                   

Καηά πάρνο: ……………….………………………………………………………………………  

Καηά κήθνο: ...……………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο 2) 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΒΑΘ.: ...................................  

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

ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ 30 ΛΔΠΣΑ 

Φπζηθή-Υεκεία-Βηνινγία 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………......................................................... ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

ηήιε Α Αληηζηνίρηζε ηήιε Β 

Α. Κάηαγκα Α- 1. Σα νζηά αηξνθνύλ θαη παξνπζηάδνπλ πόξνπο                                                      

Β. Γηάζηξεκκα Β- 2. Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ                   

Γ. Άξζξσζε Γ- 3. Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ άξζξσζεο          

Γ. Οζηενπόξσζε Γ- 4. ύλδεζε δύν νζηώλ                                                      
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2.α. ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο. Να 

ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηα Α θαη Β δειώλνληαο ζαλ Α ηελ νπζία πξηλ θαη ζαλ Β 

ηελ νπζία κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο.      

                    

                                                    Ομπγόλν 

 

 

 

 

 

(κνλάδα 1) 

 

β. ε πνηεο δεμακελέο θπθινθνξεί ν άλζξαθαο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο; 

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

  (κνλάδα 1) 

3. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.                          

 ……………………………………..  ……………………………………. 

 ……………………………………  ……………………………………. 

                                                                                                                     (κνλάδα 1) 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηηο 
πέληε (5) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΙ (4). 

 

1. α. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζαθραξώδε δηαβήηε. 

 i. Να αλαθέξεηε δπν ζπκπηώκαηα ηεο πάζεζεο απηήο.                                                               

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

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

(κνλάδα 1) 

ii. Πώο αληηκεησπίδεηε ε πάζεζε απηή;                                                                                        

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

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

(κνλάδα 1) 

Α ……………………..………. 

Β ………………………………. 

 Α Β 
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β. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε ένα από ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β.         

(κνλάδεο 2) 

2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηο δεμακελέο ζηηο νπνίεο θπθινθνξεί ν 

άλζξαθαο πξηλ θαη κεηά ηηο δηαδηθαζίεο.                                                              

 (κνλάδα 1) 

 

β. Να αλαθέξεηε 2 δηαθνξεηηθέο δεμακελέο ηνπ άλζξαθα νη νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

(κνλάδα 1) 

γ. Να εμεγήζεηε γηαηί ε αύμεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε; 

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

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

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

(κνλάδα 1) 

ηήιε Α Αληηζηνίρηζε ηήιε Β 

Α. Μπμνίδεκα Α- 1. ππό/έθθξηζε ζπξνμίλεο (ζε κηθξή ειηθία) 

Β. Γηγαληηζκόο Β- 2.        ππό/έθθξηζε ζπξνμίλεο (ζε κεγάιε ειηθία) 

Γ. Δμόθζαικνο βξνγρνθήιε       Γ- 3. ππέξ/έθθξηζε ζπξνμίλεο 

Γ. Κξεηηληζκόο Γ- 4. ππό/έθθξηζε απμεηηθήο νξκόλεο 

   5. ππέξ/έθθξηζε απμεηηθήο νξκόλεο 

 Πξηλ Μεηά 

Αλαπλνή 
 

…………………………………… 
Αηκόζθαηξα θαη 

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

Δθξήμεηο εθαηζηείνπ 
 

…………………………………… 
 

…………………………………….. 
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δ.  Να αλαθέξεηε δύν (2) ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε.           

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

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

                                                                                                                  (κνλάδα 1)  

3. α. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ηα κέξε 1- 4 ηνπ νθζαικηθνύ βνιβνύ κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο 2)    

β. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε κπωπία.                                                                     

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

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

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

(κνλάδα 1) 

γ. Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.   

i. Αηζζεηήξην όξγαλν ηεο ηζνξξνπίαο είλαη: 

 ην κάηη 

 ε κύηε 

 ε γιώζζα 

 ην απηί 

ii. Πνην από ηα παξαθάηω είλαη ηκήκα ηνπ ρνξηνεηδή;                                    

 Κεξαηνεηδήο 

 Ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηώλαο  

 θιεξόο ρηηώλαο 

 Ίξηδα                                                                                                         (κνλάδα 1)    
              

1  

2  

3  

4  

1 

3 

4 
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4. α. Σν ζρήκα πνπ θαίλεηαη πην θάησ παξνπζηάδεη ηνλ εγθέθαιν. Να γξάςεηε ηα κέξε 

πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηα γξάκκαηα Α-Γ.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο 1,5) 

 

β. Να δώζεηε 3 ηξόπνπο πξνζηαζίαο ηνπ εγθεθάινπ.                                     

      1. ………………………………………………… 

      2. ………………………………………………… 

      3. ……………………………………………….. 

(κνλάδεο 1,5) 

 γ. Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.                                                                 

Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ απνηειείηαη από πξνεμνρέο πνπ 

νλνκάδνληαη …………………………… θαη από εζνρέο πνπ νλνκάδνληαη ……………………  

(κνλάδα 1) 

 

5. α. Να εμεγήζεηε ηνλ όξν νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα.                                                                          

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

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

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

(κνλάδα 1) 

β. Ση νλνκάδνπκε θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα θαη πόζα είλαη; 

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

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

(κνλάδεο 1,5) 

 

 

Α……………………………………… 

Β……………………………………… 

Γ………………………………………. 

Α 

Β 

Γ 
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1 

2 

3 

4 

γ. Να αληηζηνηρήζεηε ην θάζε ζηάδην ηεο ΜΔΟΦΑΗ κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε απηό. 

(κνλάδεο 1,5) 

 

 

1. α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ πην θάησ εηθόλα ηα νλόκαηα ησλ νζηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζε θάζε αξηζκό.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

(κνλάδεο 2) 

β. Σα νζηά δηαθξίλνληαη ζε ηξείο (3) θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε κνξθνινγία ηνπο. Να 

γξάςεηε ηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη λα δώζεηε έλα (1) παξαδείγκαηα νζηνύ ζε θάζε 

θαηεγνξία.  

Καηεγνξία Παξάδεηγκα 

1.  

2.  

3.  

 (κνλάδεο 1,5) 

ηάδην Αληηζηνίρηζε Γηαδηθαζίεο 

Α. G1 Α- 1. Σν θύηηαξν δηπιαζηάδεη ηα κηηνρόλδξηα, ηνπο 
ρισξνπιάζηεο θαη ην θεληξνζσκάηηό ηνπ. 

Β. S Β- 2. Σν θύηηαξν αξρίδεη λα απμάλεηαη ζε κέγεζνο 

Γ. G2 Γ- 3. Σν γελεηηθό πιηθό (DNA) δηπιαζηάδεηαη  

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) 
εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

1  

2  

3  

4  
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γ. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά  ηηο πην θάησ αξζξώζεηο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ην είδνο 

ηεο άξζξωζεο θαη ηελ θίλεζε πνπ επηηξέπεη ε θάζε κηα.     

                            

            Α                                                   Β 

 

 

Α: ……………………………………………………………………………………………………. 

Β: ……………………………………………………………………………………………………. 

(κνλάδεο 2) 

δ. Να γξάςεηε θάησ από θάζε ζρήκα ηελ πάζεζε πνπ παξνπζηάδεη θαη λα δώζεηε ηνλ 

νξηζκό ηεο θάζε κηαο.  

 

                  

             

     Α        Α         Β                     Γ      

                                                                                                 (κνλάδεο 3)  

ε. Ση είλαη ξαρίηηδα θαη πνπ νθείιεηαη; 

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

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

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

(κνλάδεο 1,5) 

 Πάζεζε Οξηζκόο 

Α 

 

……………………. 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

Β 

 

…………………… 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Γ 

 

………………….. 

 

………………………………………... 

………………………………………… 
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2. α.  Σν δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεη ρξσκαηνζώκαηα από έλα αλζξώπηλν θύηηαξν.  

i. Σν θύηηαξν απηό είλαη απινεηδέο ή δηπινεηδέο;  

Να εμεγήζεηε. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

                                                          (κνλάδα 1) 

ii. Πόζα δεύγε απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα 

απεηθνλίδνληαη;       

……………………………………………………… 

iii. Πόζα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα απεηθνλίδνληαη; 

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

iv. Σν θύηηαξν απηό αλήθεη ζε ζειπθό ή αξζεληθό άηνκν; Γηθαηνινγήζηε.  

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

(κνλάδεο 1,5) 

β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Οξγαληζκόο 

 Αξηζκόο 

ρξσκαηνζσκάησλ ζηα 

ζσκαηηθά θύηηαξα 

   Αξηζκόο δεπγώλ 

ρξσκαηνζσκάησλ ζηα 

ζσκαηηθά θύηηαξα 

   Αξηζκόο 

ρξσκαηνζσκάησλ ζηα 

γελλεηηθά θύηηαξα 

ΑΝΘΡΩΠΟ   23 

ΠΟΝΣΙΚΟ  20  

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 20   

ΚΑΓΚΟΤΡΟ   6 

 

(κνλάδεο 2)  

 

 

XY 
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γ. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί  λα ηνπνζεηήζεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο:                                                                                                                                                                                                                      

ηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ βξίζθεηαη ην γελεηηθό πιηθό …..…………..……. πνπ καδί κε 

πξσηεΐλεο ζρεκαηίδνπλ έλα  ………………………    ……….……………. ην νπνίν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαίξεζεο ηνπ θπηηάξνπ ζπκππθλώλεηαη,  ζρεκαηίδνληαο ηα επδηάθξηηα ζην 

κηθξνζθόπην ……………………………………. .                                                                                           

(κνλάδεο 1,5) 

δ. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα παξνπζηάδεη κε ηε ζεηξά ηα 

ζηάδηα ηεο Μίηωζεο. 

  

(κνλάδεο 2) 

ε. Να αλαθέξεηε πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο Μίησζεο θαη πνην ηεο Κπηηαξνπιαζκαηηθήο 

Γηαίξεζεο.  

Απνηέιεζκα Μίησζεο: ……………………………………………………………………….……. 

Απνηέιεζκα Κπηηαξνπιαζκαηηθήο Γηαίξεζεο: …………………………………..……………… 

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

(κνλάδεο 2) 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

Οη εηζεγεηέο:                                                                                Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ    

Κύπξνο Πνιπδώξνπ                      

Υξηζηίλα Μηθειιίδνπ Γεκεηξίνπ                                             Γαπίδ Γαπίδ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΣΑΞΗ: Γ΄ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιοςνίος 2014 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώπερ (με ηην Υημεία) 

ΒΑΘΜΟ 
Απιθμηηικά: ………………………………………… 
Ολογπάθυρ: ……………………………………….. 
Τπογπαθή Καθηγηηή: …………………………. 

 
Ονομαηεπώνςμο: ………………………………………………………… Σμήμα: ……….. Απ. : ………. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δώδεθα (12) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε Α΄, Β΄ θαη Γ΄.  
Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε πέλαο ρξώκαηνο κπιε. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄   (10 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 
 
 
1. (α) Να γξάςεηε κηα (1) νξγαληθή (καθξνκόξην) θαη κηα (1) αλόξγαλε νπζία πνπ βξίζθνληαη κέζα 

     ςτισ τροφζσ.                                                                                                                                                      ( κνλ.1) 

         (i) ………………………………………………      (ii) …………………………………………… 
   
   (β) Πνην είλαη ην θύξην ρεκηθό ζηνηρείν ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ; Κπθιώζηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 
                                                                                                                                              ( κνλ.0,5) 
 
                                                                                                                                                                         
                                Τδξνγόλν                                Ομπγόλν                            Άλζξαθαο 
 
   (γ) Να νλνκάζεηε από ηηο ζξεπηηθέο  νπζίεο κηα δνκηθή θαη κηα ελεξγεηαθή πνπ εμππεξεηεί ηηο 
         αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ.                                                                                                 ( κνλ.1) 
 
        (i)  Γνκηθή ……………………………………………………………….      

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

 

2. Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ:                               ( κνλ.0,5) 

  (α) επηβεβαίσζε ή απόξξηςε αξρηθήο ππόζεζεο,    κεηξήζεηο/απνηειέζκαηα ,     

       αξρηθή ππόζεζε,      ζρεδηαζκόο θαη εθηέιεζε πεηξάκαηνο,        ζπκπεξάζκαηα.  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 (β). Να αληηζηνηρήζεηε ηα κέξε/νξγαλίδηα  ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο:  

                                                                                                                                              ( κνλ.1) 

                                                                                                                                                                                               

ΜΔΡΗ/ΟΡΓΑΝΙΓΙΑ ΑΝΣΙΟΙΥΙΗ-  

εκεηώζηε: 

Α,Β,Γ ή Γ 

ΓΟΜΗ/ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1. Ρηβόζσκα  (Α) Πεξηβάιιεηαη από δηπιή κεκβξάλε  κε πόξνπο. 
Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) κε ηε κνξθή λεκαηίσλ 
ρξσκαηίλεο (λήκαηα από DNA θαη πξσηεΐλεο).  
 

2. Ππξήλαο  (Β) Λεπηό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη θάζε είδνο θπηηάξνπ, 
όπσο ην δέξκα πεξηβάιιεη ηνλ νξγαληζκό.  
Η δνκή απηή είλαη θηηαγκέλε από ρεκηθέο νπζίεο, θπξίσο 
ιηπίδηα (δηπιή ζηνηβάδα) θαη πξσηεΐλεο. 
 

3. Μηηνρόλδξην  (Γ) Με κεκβξαληθά νξγαλίδηα πνπ βξίζθνληαη είηε 

πξνζθνιιεκέλα ζηηο κεκβξάλεο ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ 

δηθηύνπ (αδξνύ), είηε ειεύζεξα ζην θπηηαξόπιαζκα. Μεηά 

ηελ έμνδό ηνπο από ηνλ ππξήλα, ελώλνληαη ζε θάπνην 

εηδηθό RNA. Κηλείηαη θαηά κήθνο απηνύ ηνπ RNA θαη 

δεκηνπξγεί αιπζίδα πξσηεΐλεο. 

4. Πιαζκαηηθή  

     κεκβξάλε 

 (Γ) Πεξηβάιιεηαη από δηπιή κεκβξάλε, κηα εμσηεξηθή κε 
νκαιή επηθάλεηα θαη κηα εζσηεξηθή κε αλαδηπιώζεηο.  
ην εζσηεξηθό, πνπ νλνκάδεηαη κήηξα, βξίζθεηαη ην δηθό 
ηνπ DNA. Με ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ θαη εηδηθώλ 
ελδύκσλ,* κεηά από θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ , πξνκεζεύεη 
κε ελέξγεηα νιόθιεξν ην θύηηαξν. 

 

                                                                                        

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ ηνπ    

      αλζξώπνπ.                                                                                                                       ( κνλ.1)                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Α/Α Δίδε δνληηώλ 
πλνιηθόο αξηζκόο 
κόληκσλ δνληηώλ 

Λεηηνπξγία/ Υξεζηκόηεηα 

1. 
 

Σνκείο 
 

Σεκαρηζκόο ηξνθήο 

2.  4 ρίζηκν ηξνθήο 

3. Πξνγόκθηνη 
 

8 
 

4. 
 
 

 
12 

Άιεζκα ηξνθήο 
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3. (α) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο ηεο δνκήο (θαηαζθεπήο) κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ. ( κνλ.1) 

ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

  

  

  

   (β) Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.              ( κνλ.1) 

(i) θαξδία: …..…………..……………………………………………………………………………………... 

(ii) θιέβεο: …………………………………………………………………………………………………….. 

(iii) αξηεξίεο: …………………………………………………………………………………………………. 

(iv) ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία: …………………………………………………………………………….. 

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

       (γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ 
αίκαηνο:                                                                                                                               ( κνλ.0,5)                                                                

                                                                                                                                                                 

Σν πλάζμα απνηειείηαη θαηά 90% από …………, κέζα ζην νπνίν είλαη δηαιπκέλεο  ρξήζηκεο  θαη 

……………….. νπζίεο . Ωο έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζεσξνύληαη όια ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο, 

δει. ηα ……………. ……………………….. ή εξπζξνθύηηαξα, ηα …………….. ………………………… 

ή ιεπθνθύηηαξα θαη ηα ……………………….. . 

 

 

 

4. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κηθξόβηα (κηθξννξγαληζκνύο) κε  

     (ζσζηό) θαη Λ (ιάζνο).                                                                                                  (2,5 κνλ.)                                                                

 

    (α) Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη όινη παζνγόλνη.                                                                ………… 

    (β) Οη ηνί είλαη αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο δελ ζεσξνύληαη δσληαλνί  

         νξγαληζκνί θαη έηζη δελ θαηαηάζζνληαη ζε θαλέλα από ηα πέληε (5) βαζίιεηα.      ………… 

    (γ) Ο νξγαληζκόο πνπ θηινμελεί κηθξννξγαληζκνύο νλνκάδεηαη  

         δηαθνξνπνηεκέλνο νξγαληζκόο.                                                                                ………… 

    (δ) Σα κεγέζε  ησλ κηθξννξγαληζκώλ θπκαίλνληαη από 1nm (λαλόκεηξν) κέρξη 

          1cm (εθαηνζηό).                                                                                                        …………  

    (ε) Οη ηνί ζεσξνύληαη ππνρξεσηηθά παξάζηηα θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κόλν όηαλ  

         εηζβάινπλ ζηα θύηηαξα ελόο νξγαληζκνύ.                                                                ………… 
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ΜΔΡΟ Β΄(18 κνλάδεο) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. Από ηιρ 
ηέζζεπιρ (4) να απανηήζεηε μόνο  ηιρ ΣΡΔΙ (3)επυηήζειρ.  
 

1. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

    (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο:                                          (κνλ.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (β) Να βάιεηε ζηελ ζσζηή ζεηξά ηα ζηάδηα ηεο Μεραληθήο Πέςεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο        
ιαηηληθνύο  ραξαθηήξεο   і,  іі, ііі, іλ.                                                                                 (κνλ.1) 

                                                                                         

      (i)Tα θύηηαξα δηαζπώληαη ζε δνκέο ή νξγαλίδηα, 

      (ii) Oη δσηθνί θαη θπηηθνί ηζηνί ηεο ηξνθήο δηαζπώληαη ζε θύηηαξα,   

     (iii) Πνιύ θαιή κάζεζε ηεο ηξνθήο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ.  

      (iv) Oη δνκέο ή νξγαλίδηα δηαζπώληαη ζε καθξνκόξηα.                      

 

       ………………………………………………………….. 

                                                                                           

                                                                                           

1.  

Επιγλωττίδα 

2. 

5. 

Φαρυγγασ 

Βλωμόσ 

6. 

7. 

…………………………… 

8. 

3. 

Δωδεκαδάκτυλοσ 

4. 

κωληκοειδήσ απόφυςη 

Πρωκτόσ 
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(γ) (і) Η νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν ερζξό ησλ δνληηώλ θαη ησλ νύισλ. Να 

γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πνπ ζπζηήλνπλ νη νδνληίαηξνη,  γηα λα αληηκεησπηζζεί ε νδνληηθή 

κηθξνβηαθή πιάθα.                                                                                                                (κνλ.1) 

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

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

     (іі) Να αλαθέξεηε δύν αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ αλ δελ ηεξεζεί ε ζηνκαηηθή 

      πγηεηλή:                                                                                                                                 (κνλ.1) 

                    
     (i) ………………………………………………    (ii) ………………………………………………… 
 
(δ) Να γξάςεηε:                                                                                                                         (κνλ.1) 
     (i)  ηνλ ξόιν ησλ πξνζαξηεκέλσλ αδέλσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο: 
                                 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                             
     (ii) ην όλνκα ελόο (1) πξνζαξηεκέλνπ αδέλα: ………………………………………………………… 

 

2. Να απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. 

     (α) Να γξάςεηε ηηο ηέζζεξηο (4) θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο:                                                    (κνλ.1) 

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

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

     (β) Μέζα ζηηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο θαζώο θαη ζε άιια αηκνθόξα αγγεία ππάξρνπλ βαιβίδεο. 

           Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ησλ βαιβίδσλ.                                                                       (κνλ.0,5) 

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

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

    (γ)  ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα δηαθξίλνληαη ηξεηο (3) βαζηθέο θπθινθνξίεο. Να γξάςεηε ηελ 

         πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηελ μικπή ή πνεςμονική κςκλοθοπία .                                        (κνλ.1)                                                                                                                                

 Γεμηόο θόιπνο → ................... .................. → .......................... ...................... → ....................  

.....................  (πλεπκόλσλ) → ........................  ........................ →  Αξηζηεξόο θόιπνο. 

 

(δ)  Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθανιαίαρ κςκλοθοπίαρ ηνπ αίκαηνο;                                   (κνλ.1) 

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

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

                                                                                                     



6 
 

(ε) Έλα παηδί ζην ζρνιείν θηύπεζε θαζώο έηξερε ην δηάιιεηκα, πξνθαιώληαο κηα κηθξή αηκνξξαγία 
ζην ρέξη ηνπ.                                                                                                                              (κνλ.1) 

Πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, γηα λα θιείζεη ε πιεγή θαη λα ζηακαηήζεη ε 
αηκνξξαγία; …………………….. 

Πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ,  γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ νξγαληζκό από κηθξόβηα 
πνπ κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζην ζώκα κέζα  από ηελ πιεγή; ………………………………………… 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα (κλεκνληθόο θαλόλαο ζπκβαηόηεηαο νκάδσλ  αίκαηνο) 

γηα ηηο ζρέζεηο Αηκνδόηε - Αηκνδέθηε, θαηαγξάθνληαο θάζε νκάδα αίκαηνο     ζηνλ θαηάιιειν 

θύθιν.                                                                                                                                   (κνλ.1) 

 

(ε) Πνηα νκάδα αίκαηνο  κπνξεί λα δώζεη αίκα ζε όιεο ηηο άιιεο θαη νλνκάδεηαη παλδόηεο;  

      ………………………                                                                                                        (κνλ.0,5) 

 

3. Να απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρεκηθή πέςε ηεο ηξνθήο ζηνλ άλζξσπν. 

(α) Πνηα είλαη ηα κηθξνκόξηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ ρεκηθή πέςε ησλ αθόινπζσλ    
καθξνκνξίσλ:                                                                                                                            (κνλ.1) 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

Ννπθιεηληθά νμέα (DNA/RNA)  

Πξσηεΐλεο 
 

 

 

(β) Σν πην θάησ κνληέιν παξνπζηάδεη ηελ δξάζε ελόο πεπηηθνύ ελδύκνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε  

      ηνπ πνπ δείρλεη ην κνληέιν.                                                                                               (κνλ.2) 

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

3……………………….. 4 …………………………. 
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(γ) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε <> ζσζηό ή <Λ> ιάζνο.                           (κνλ.2,5) 

  і) Γηα ηε ρεκηθή πέςε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία 

     ελδύκσλ.                                                                                                                             ........... 

  іі) Καηά ηε ρεκηθή δηάζπαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο δηαζπάηαη θαη ην έλδπκν.                         ........... 

 ііі) Έλα έλδπκν κπνξεί λα δηαζπάζεη νπνηνδήπνηε ππόζηξσκα (κε δηαθνξεηηθή κνξθή).     ........... 

 іλ) Η γιπθόδε, νη βηηακίλεο, ην λεξό θαη ηα άιαηα απνξξνθνύληαη ακέζσο ζην αίκα θαη δελ 

    ρξεηάδνληαη δηάζπαζε.                                                                                                         ............ 

λ) Σν ίδην έλδπκν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη πνιιέο θνξέο ζηε δηάζπαζε πνιιώλ 

     ππνζηξσκάησλ ηνπ ηδίνπ ηύπνπ.                                                                                         ...........  

 

(δ) .   Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα ην πην θάησ εξώηεκα:                                    (κνλ.0.5)                          

   Πνηα έλδπκα δηαζπνύλ ηηο ιηπαξέο νπζίεο; 

   і)  Παγθξεαηηθή ιηπάζε                      іі)  Παγθξεαηηθή ιηπάζε θαη ζξπςίλε 

   ііі)  Παγθξεαηηθή ιηπάζε θαη ρνιή      іλ)  Όια ηα παγθξεαηηθά έλδπκα. 

 

4.  Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

    (α) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνπλ όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί θαζώο                          

θαη όινη νη κηθξννξγαληζκνί .                                                                                               ( κνλ.2 )   

i ............................................................................  ii ....................................................................... 

iii ..........................................................................  iv ....................................................................... 

   (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                 ( κνλ.2 ) 

Σν ζώκα ελόο βακηηπίος απνηειείηαη από έλα κόλν θύηηαξν ρσξίο π__ __ __ __  __Σν γελεηηθό 

ηνπ πιηθό (DNA) βξίζθεηαη ζην θ__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Σν θύηηαξν πεξηβάιιεηαη από 

καιαθό θπηηαξηθό  η__ __ __ __ __ __. Κάπνηα βαθηήξηα έρνπλ καζηίγηα ή βιεθαξίδεο πνπ ηα 

βνεζνύλ ζηελ θ__ __ __ __ __. 
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(γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εηθόλεο κε ην ζσζηό όλνκα ηνπ κηθξννξγαληζκνύ.                         ( κνλ.2 ) 

 

Μηθξννξγαληζκόο 

ΑΝΣΙΟΙΥΙΗ - 

ζεκεηώζηε Α,Β,Γ ή 

Γ 

Όνομα 

μικροοργανιςμοφ 

 

 

 

 

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

 

             (Α) 

ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΟ 

     ΜΤΚΗΣΑ 

 

 

 

 

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

 

 

            (Β) 

           ΙΟ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

            (Γ) 

    ΒΑΚΣΗΡΙΟ 

 

 

 

 

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

 

 
 

             (Δ) 
      ΠΡΩΣΟΖΩΟ 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KzIys4ta7oF9WM&tbnid=3-IfVcuMAPoKwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asda.gr/gym9aig/ioi/ioi.htm&ei=8J4nUfb6GtCVswa654DoDA&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNG5UgUr9a9j3-ejoy2NQl1L1bE3mw&ust=1361637372518122
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XLnotxAdevHf4M&tbnid=WRRaJFlUfCQnQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anagogi.blogspot.com/2009/12/blog-post_6444.html&ei=maEnUbKrA8WS0QXxg4C4Aw&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHn_sGxyIrCS7YG8f0pJD2bc1SaIg&ust=1361638160156461
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B9%CE%BF%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Hxj3nMaJ6jCEM&tbnid=WpalctrKID8EEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.propagator.gr/mysite/index.php?Itemid=676&id=210&option=com_content&view=article&ei=MaAnUfyBM4vGtAaS7oGIBg&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHmFx2VNv1I547M76p-I3EmHnWVtg&ust=1361637679706050
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=unicellular+fungi&source=images&cd=&cad=rja&docid=NYmiqchy3JKCwM&tbnid=fxCOK_L8cr1weM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eswaribiotech.webs.com/fungi.htm&ei=lKInUdffHKGc0QXjr4GYAg&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNEgJrLoBsG9GR05qczKFe9puQ2NYQ&ust=1361638392899402
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ΜΔΡΟ Γ΄(12 κνλάδεο) 

Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ 12 κνλάδσλ. Από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ να απανηήζεηε 
μόνο  ζηη ΜΙΑ(1) επώηηζη. 
 
Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ 
 

1. (α) Να αλαθέξεηε δύν (2) ζπλήζεηεο θαθήο δηαηξνθήο.                                                       (κνλ.2) 

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

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

 

(β). Να αλαθέξεηε  δύν (2) πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηελ θαθή δηαηξνθή. 

                                                                                                                                                 (κνλ.2) 

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

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

 

(γ).  Πνηνη άιινη παξάγνληεο εθηόο ηεο θαθήο δηαηξνθήο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα  

     πγείαο;                                                                                                                               (κνλ.2) 

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

(δ) . Να επεμεγήζεηε ηηο ιέμεηο:                                                                                             (κνλ.2) 

    (і) Νεπξηθή αλνξεμία:. ………………………………………………………………………………….. 

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

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

    (іі) Βνπιηκία:. …………………………………………………………………………………………….. 

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

          ………………………………………………………………………………………………………….. 
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(ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) βαζηθνύο θαλόλεο Τγηεηλήο ( ηζνξξνπεκέλεο) δηαηξνθήο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηελ ππξακίδα (κεζνγεηαθήο) δηαηξνθήο.                                                                        (κνλ.1) 

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

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

(δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ  
      αλζξώπσλ:                                                                                                                      (κνλ.1) 
 
   (i) …………………………………………………………………………………………. ……………    

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

(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ θείκελν κε ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ:           (κνλ.2) 
                      
                           επιδημία,  αζθένεια,  βιομησανικέρ, αιζθηηικό,  
       
Κάπνηε, νη άλζξσπνη ζεσξνύζαλ ηελ παρπζαξθία πεξηζζόηεξν ……………….. παξά ηαηξηθό 
πξόβιεκα. ηηο κέξεο καο, αλαγλσξίδεηαη, επίζεκα, σο ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο. Γελ 
απνηειεί πιένλ …………………….ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ εύπνξσλ αλζξώπσλ. Αληίζεηα, είλαη έλα 
πξόβιεκα πνπ απμάλεηαη κε αλεζπρεηηθό ξπζκό ηόζν ζηηο ……………………..ρώξεο όζν θαη ζηνλ 
αλαπηπζζόκελν θόζκν. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (WHO) ηελ νξίδεη σο 
«αλεξρόκελε……………………..». 
 
  
 
 2. Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα:                         
 

(α) Να γξάςεηε ηα κέξε-όξγαλα  ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο                                               (κνλ.2) 
 

                                                                                                                                                                              

  

1 ............................................................ 

2 .......................................................... 

3 .......................................................... 

4 .......................................................... 

5 ........................................................... 

6 ............................................................ 

7 ........................................................... 

8 ............................................................ 
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(β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο πνπ παξνπζηάδεη ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή.   

                                                                                                                                                (κνλ.2)                          

     Οξγαληθέο νπζίεο ηεο ηξνθήο + …………… → ……………………………. + λεξό  + ελέξγεηα 

(γ)  Ο πξνπνλεηήο ηεο Γεσξγίαο  ηελ ζπκβνύιεςε λα ειζπνέει πάληα από ηελ κύηε θαη λα εκπνέει 

      από ην ζηόκα. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηαηί  ν εηζπλεόκελνο αέξαο πξέπεη λα πεξλά από  

      ηελ κύηε (ξηληθέο θνηιόηεηεο);                                                                                              (κνλ.2) 

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

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

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

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

(δ) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ην γξάκκα  (ζσζηή) θαη Λ (ιάζνο).                           (κνλ.2) 

(i) Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηνλ εθπλεόκελν αέξα παξνπζηάδεη αύμεζε ζε  

      ζύγθξηζε κε ηνλ εηζπλεόκελν αέξα.                                                          ………… 

(ii) Καηά ηελ εηζπλνή νη πιεπξέο θηλνύληαη πξνο ηα πάλσ θαη ην δηάθξαγκα  

     πξνο ηα θάησ απμάλνληαο έηζη ηελ ρσξεηηθόηεηα ησλ πλεπκόλσλ.           ………… 

(iii) Η αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή γίλεηαη ζηα νξγαλίδηα ησλ επθαξπσηηθώλ  

      θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη ξηβνζώκαηα.                                                  ………... 

(iv) Σν νμπγόλν κεηαθέξεηαη κε ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο ζηα 

      θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο.                                                                               ………. 

                                                                                       

(ε)   Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν.                                                        (κνλ.2) 

Σα ................................. πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ απνξξνθώληαη ζην 

........................  .................. ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θηάλνπλ κε ην .....................  ζε όια ηα 

.........................  ηνπ ζώκαηνο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο νηθνδνκηθέο θαη ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ηνπ νξγαληζκνύ.                                                            

(δ) Να εμεγήζεηε ην θαηλόκελν ηεο δηάρπζεο:                                                                           (κνλ.1) 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ε)  Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο αθόινπζεο έλλνηεο, πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά, γηα λα 

εμεγήζεηε ηε  δηαδηθαζία ηεο θίλεζεο ηνπ οξςγόνος από ηο εζυηεπικό ηυν κςτελίδυν ηυν 

πνεςμόνυν ζηην αιμοζθαιπίνη ηυν επςθπών αιμοζθαιπίυν: (Μία έλλνηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο). 

 

αιμοζθαιπίνη, εζυηεπικό κςτελίδαρ, κςηηαπική μεμβπάνη επςθπού αιμοζθαιπίος, κςηηαπική 

μεμβπάνη κςηηάπος ηοισώμαηορ κςτελίδαρ, κςηηαπική μεμβπάνη κςηηάπος ηοισώμαηορ 

αιμοθόπος ηπισοειδούρ αγγείος, πλάζμα.                                                                           (κνλ.1) 

εζσηεξηθό θπςειίδαο → …….……………..……………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………… → αηκνζθαηξίλε.                                               

                                                    

 

 

 

 ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ:                                                                                             ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ: 

Υξίζηνο Παλαγή                                                                                             Φσηεηλή Παληειή   

Πόπε Πνιπδώξνπ 
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Β΄ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ             :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    ΒΑΘΜΟ                                                   

ΣΑΞΗ                    :  Γ΄                                                 ΑΡΙΘΜΟ: …………………………………           

ΓΙΑΡΚΔΙΑ            :  2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ)    ΟΛΟΓΡΑΦΩ: …………………………….   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    :  10.06.2014                      ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ/TΡΙΑ: …………………………..   

  

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/TΡΙΑ: ………………………………………………………………  

ΣΜΗΜΑ: …………                                                                  ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ: …………  

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ύλνιν κνλάδωλ: 40 

                                                   

 

 

 

1.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                           (κνλάδεο 2)      

    Η είζνδνο ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο νλνκάδεηαη ………………………… , ελώ ε έμνδνο ηνπ    

    αέξα από ηνπο πλεύκνλεο νλνκάδεηαη …………………...... .  

    Όηαλ ε απειεπζέξσζε ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ νμπγόλνπ, ε   

    θπηηαξηθή αλαπλνή νλνκάδεηαη ………………………….., ελώ όηαλ γίλεηαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή   

    νμπγόλνπ, ηόηε νλνκάδεηαη ………………………………………. . 

 
    β) Να αλαθέξεηε δύν (2) αζζέλεηεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα επζύλεηαη ην θάπληζκα.  
                                                                                                                                   (κνλάδα 0.5)                                          

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

 

2.α) Να γξάςεηε ηηο ηξεηο (3) θύξηεο θαηεγνξίεο θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο.                  (κνλάδεο 1.5) 

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

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

ΜΔΡΟ Α (κνλάδεο 10): Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο ηωλ 2.5 κνλάδωλ.  
                                         Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.  
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    β) Η Μαξία έρεη  νκάδα αίκαηνο Ο ξέδνπο ζεηηθό θαη  ρξεηάδεηαη αίκα. Να δηαιέμεηε ηνπο 
πηζαλνύο από ηνπο αθόινπζνπο αηκνδόηεο, βάδνληαο √ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη.         (κνλάδα 1)                                                             
                                  
                      Κώζηαο: ΑΒ ξέδνπο αξλεηηθό                  Νίθε: Ο ξέδνπο ζεηηθό  

                      Γηάλλεο: Α ξέδνπο ζεηηθό                         Άλλα: Ο ξέδνπο αξλεηηθό   

 

3.α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β, γξάθνληαο ζηε 

ζηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό.                                                                         (κνλάδεο 2)          

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΑΠΑΝΣΗΗ 

1. Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο Α) Πξσηεΐλεο Α – ……… 

2. Αηζαλόιε Β) Απιά ζάθραξα Β – ……… 

3. Θεηηθόο ραιθόο θαη πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ Γ) Βηηακίλε C Γ – ……… 

4. Τπεξκαγγαληθό θάιην Γ) Ληπαξέο νπζίεο   Γ – ………  
 

 
    β) Αθνύ εληνπίζεηε ηα δύν (2) ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ πην θάησ πξόηαζε,  
λα ηελ μαλαγξάψεηε ζωζηά.                                                                                   (κνλάδα 0.5) 
 
    Η Διέλε έβαιε κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ ζε ιίγν αιεύξη θαη ζπκπέξαλε από ηελ    

    αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο, από πνξηνθαινθίηξηλν ζε γαιάδην, όηη ην αιεύξη πεξηέρεη ιηπαξέο   

    νπζίεο. 

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

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

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

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

 

4.α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β, γξάθνληαο ζηε 

ζηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό.                                                                      (κνλάδεο 1.5)     

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΑΠΑΝΣΗΗ 

1. Πιεζπζκόο Α) Η βηνθνηλόηεηα (βηνηηθνί παξάγνληεο) καδί 
     κε ηνπο αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη όιεο νη 
     κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 
 

Α – ……… 

2. Οηθνζύζηεκα Β) Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ 
     πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 
 

 

Β – ……… 

3. Βηνθνηλόηεηα Γ) Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο 
     πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Γ – ……… 
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    β) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηνλ πην κηθξό, ηνπο αθόινπζνπο 
όξνπο πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά.                                                                            (κνλάδα 1) 
 

άηνκν, βηνθνηλόηεηα, νηθνζύζηεκα, πιεζπζκόο 
 

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

 

 

 
 
 
 

 

1.α) Να αλαθέξεηε δύν (2) αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ ή/θαη ησλ νύισλ.                           (κνλάδα 1) 

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

 
    β) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ πην πάλσ αζζελεηώλ.                    (κνλάδα 1) 

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

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

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

 
    γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζύκθσλα κε ην ζρήκα.                    (κνλάδεο 4)      
      

   
 

 

2.α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηξνθή.                

Δίδε δνληηώλ Λεηηνπξγία / Υξεζηκόηεηα 

1.………………………... ………………………………………….. 

2………………………… ………………………………………….. 

3………………………… ………………………………………….. 

4………………………… ………………………………………….. 

ΜΔΡΟ Β (κνλάδεο 18): Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο ηωλ 6 κνλάδωλ.  
                                         Από ηηο ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο                      
                                         ΣΡΔΙ (3). 
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                                                                                                                                     (κνλάδεο 3) 

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

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

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

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

 
    β) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν “Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή”.                     (κνλάδα 0.5) 

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

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

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

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

 
    γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β, γξάθνληαο ζηε 

ζηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό.                                                                         (κνλάδεο 2)          

 
 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΑΠΑΝΣΗΗ 

1. Ννπθιετληθά νμέα Α) Γιπθεξόιε θαη 3 Ληπαξά νμέα Α – ……… 

2. Πξσηεΐλεο Β) Γιπθόδε Β – ……… 

3. Τδαηάλζξαθεο  Γ) Ννπθιενηίδηα Γ – ……… 

4. Ληπίδηα  Γ) Ακηλνμέα Γ – ………  
 
 

    δ) Να επηιέμεηε, βάδνληαο ζε θύθιν, ηε ζσζηή απάληεζε πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ πην θάησ 

πξόηαζε.                                                                                                                    (κνλάδα 0.5) 

 
    Οη νπζίεο πνπ απνηεινύλ βαζηθά δνκηθά πιηθά ησλ νζηώλ θαη ησλ δνληηώλ είλαη: 

 
Α. νη βηηακίλεο    Β. ηα άιαηα    Γ. νη πδαηάλζξαθεο    Γ. ηα λνπθιετληθά νμέα 
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3.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                       (κνλάδεο 2)    

    Οη νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ………………………… θαη    

    δηαζπώληαη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ……………… . Σαπηόρξνλα απειεπζεξώλεηαη   

    θαη ……………………... . Η ιεηηνπξγία απηή γίλεηαη ζηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ   

    νλνκάδνληαη ………………………………… .  

 
    β)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην  

παξαθάησ ζρήκα.                                                                                                        (κνλάδεο 2)                                                                                                                        

                  

 
    γ) Να γξάςεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ε επηγισηηίδα.                                                      (κνλάδα 0.5) 

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

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

 
    δ) ε ηη ρξεζηκεύνπλ ε βιέλλα, νη ηξίρεο θαη ηα άθζνλα αηκνθόξα αγγεία πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

ξηληθέο θνηιόηεηεο;                                                                                                     (κνλάδεο 1.5)                                                                                                                        

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

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

 

4.α) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (ιεπθνθπηηάξσλ) ηνπ αίκαηνο; (κνλάδα 0.5) 

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

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

 
    β) Πώο εκπνδίδνληαη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί λα εηζβάινπλ ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό από ην ζηόκα (πξώηε γξακκή άκπλαο);                                                     (κνλάδα 1) 

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

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

 

1. ……………………………………………...  

2. ……………………………………………... 

3. ……………………………………………... 

4. ……………………………………………... 

 

 

1 

2 

3 

4 
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    γ) Η Γεσξγία έρεη κνιπλζεί από θάπνην ηό. Δίλαη ζσζηό ή όρη λα πάξεη αληηβηνηηθά; Να 

εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                    (κνλάδα 1.5)  

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

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

 
    δ) Να γξάςεηε ηε δηαθνξά εκβνιίσλ θαη αληη-νξώλ, ζε ζρέζε κε ην ηη πεξηέρνπλ. 
                                                                                                                                  (κνλάδεο 1.5) 
……………………………………………………………………………………………………………..... 

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

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

 
    ε) Ο Αληξέαο πιεγώζεθε ζην πόδη από βξώκηθε βειόλα. Γελ έρεη θάλεη εκβόιην ηεηάλνπ. Με 
πνην ηξόπν πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί από ην γηαηξό; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο.                                                                                                                            (κνλάδα 1.5) 
……………………………………………………………………………………………………………..... 

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

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

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

 

 
 
 
 
 

1.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην  παξαθάησ 

ζρήκα.                                                                                                                       (κνλάδεο 2.5)                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ΜΔΡΟ Γ (κνλάδεο 12): Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο ηωλ 12 κνλάδωλ.  
                                         Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε                      
                                         ΜΙΑ (1). 
 

1 

2 

3 4 

5 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 
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    β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε πέςε.                                                                            (κνλάδα 1.5) 

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

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

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

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

 
    γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β, γξάθνληαο ζηε 

ζηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό.                                                                         (κνλάδεο 3)                  

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΑΠΑΝΣΗΗ 

1. Οηζνθάγνο 
Α) Μάζεζε θαη ζρεκαηηζκόο        
     βισκνύ (κπνπθηάο) 

Α – ……… 

2. Λεπηό έληεξν Β) Έθθξηζε ηεο ρνιήο Β – ……… 

3. ηνκάρη 
Γ) ρεκαηηζκόο θαη απνβνιή    
     θνπξάλσλ 

Γ – ……… 

4. Παρύ έληεξν 
Γ) Πέςε θαη απνξξόθεζε   
     ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Γ – ………  

5. ηνκαηηθή θνηιόηεηα Δ) Καηάπνζε ηεο ηξνθήο Δ – ……… 

6. πθώηη 
η) Μεξηθή πέςε πξσηετλώλ θαη   
     πξνώζεζε ηνπ ρπινύ 

η – ……… 

 
 

    δ) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ηνπ ζηνκάρνπ.               (κνλάδα 1) 

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

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

 
    ε) Να εμεγήζεηε γηαηί ε πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ βνεζά ζηελ πξόιεςε αζζελεηώλ ηνπ παρένο 

εληέξνπ.                                                                                                                       (κνλάδεο 2) 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..... 
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    ζη) ε ηη ρξεζηκεύεη ην πδξνρισξηθό νμύ πνπ παξάγεηαη ζην ζηνκάρη;                    (κνλάδα 1) 

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

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

 

    δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ακπιάζεο ηνπ ζάιηνπ;                                                     (κνλάδα 1) 

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

 

2.α) Να γξάςεηε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ην πεπηηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                                                                   (κνλάδεο 2)  

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

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

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

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

 
    β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο.     (κνλάδεο 2.5)                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    γ) ε ηη εμππεξεηνύλ νη βαιβίδεο ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα;                                  (κνλάδα 1) 

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

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

 
    δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αηκνπεηαιίσλ;                                                                (κνλάδα 1) 

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

1. ………………………………………....... 

2. ………………………………………....... 

3. ………………………………………....... 

4. ………………………………………....... 

5. ………………………………………....... 

1 2 

3 

4 

 
5 
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    ε) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                          (κνλάδεο 1.5)                                                                                                                 
                                                                                                

Α/Α ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1. 

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

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

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

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

2. 

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

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

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

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

3. 

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

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

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

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

 

 
    ζη) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο;       (κνλάδα 1) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
    δ) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                                              
                                                                                                                                                     (κνλάδα 1) 
……………………………………………………………………………………………………………..... 

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

 
    ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                      (κνλάδεο 2) 

    Η νκάδα αίκαηνο πνπ κπνξεί λα δώζεη αίκα ζε όιεο ηηο άιιεο νκάδεο είλαη ε ………… θαη   

    ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ………………………… . 

    Η νκάδα αίκαηνο πνπ κπνξεί λα δερζεί αίκα από όιεο ηηο άιιεο νκάδεο είλαη ε ………… θαη                                                                        

    ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ………………………… . 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

Η Γηεπζύληξηα  

 

 

Διέλε Αβξαάκ Αλησλίνπ 



 

ειίδα 1 από 12  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΛΔΑ                                      
ρνιηθή  Υξνληά  2013 - 2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

 Βαζκόο                        : …………… 

 Τπνγξαθή θαζεγεηή : …………… 

Μάζεκα        : Βηνινγία (Βηνινγία - Χεκεία) Σάμε                             : Γ’ 

Ηκεξνκελία : 04/06/2014 Ώξα εμέηαζεο             : 7:45 - 9:45 

Γηάξθεηα       : 2 ώξεο  

 

 
Ολνκαηεπώλπκν : ………….…………………….………………..……Αξ. …... Σκήκα : …… 
 
 
   1. Να γξάςεηε κόλν κε κειάλη κπιε. 

ΟΓΗΓΙΔΣ  2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (tipp-ex). 

   3. Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 15 ζειίδεο. 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από 4 εξσηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα:    

             (μον. 2,5) 

Σκήκα ηνπ γαζηξνεληεξηθνύ ζσιήλα Λεηηνπξγία 

ηνκαηηθή θνηιόηεηα 
 

 

Γσδεθαδάθηπινο 
 

 

ηνκάρη 
 

 

Οηζνθάγνο 
 

 



 

ειίδα 2 από 12  

Παρύ έληεξν 
 

 

0.  

2. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.     (μον. 2,5) 

Α Β 

 (α)  αξθνθάγνη 

1. Πιεζπζκόο ( … ) 

(β) Ζ βηνθνηλόηεηα (βηνηηθνί παξάγνληεο) καδί κε ηνπο 
αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο 

ζρέζεηο. 

2. Οηθνζύζηεκα ( … ) (γ)  νξπθαίνη ζεξεπηέο 

3. Απνηθνδνκεηέο ( … ) 
(δ) Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

4.  αηαλαισηέο 2αο ηάμεο ( … ) 
(ε) Ζ ζπλνιηθή κάδα ελόο δσληαλνύ νξγαληζκνύ αλ 

αθαηξέζνπκε ην λεξό από απηόλ. 

5. Βηνκάδα ( … ) 
(ζη) Οξγαληζκνί πνπ επηηεινύλ ηελ δηάζπαζε ηεο 

λεθξήο ύιεο. 

 (δ) Τν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ 
θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 

 

3. (α) Να πεξηγξάςεηε πώο νη αθόινπζνη κεραληζκνί άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ 

εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα.      (μον. 2) 

 Δέρμα: 

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

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

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

 Μάτι: 

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

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

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

 

(β) Να νλνκάζεηε ηνπο εμσηεξηθνύο ακπληηθνύο κεραληζκνύο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

κηθξόβηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ ηξνθή καο.               (μον. 0,5) 



 

ειίδα 3 από 12  

 (η) …………………………………….. (ηη) …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, γηα ην θάζε έλα από ηα πην θάησ εξσηήκαηα, 

βαδνληαο ηελ ζε θύθιν. 

(η) Πνηνο από ηνπο πην θάησ αλζξώπνπο ρξεηάδεηαη λα θάεη ην πεξηζζόηεξν θαγεηό 
ζε κία κέξα; 

 

(α) Μία δαζθάια ρνξνύ ειηθίαο 30 εηώλ.  (β) Μηα γπλαίθα ειηθίαο 85 εηώλ. 

(γ) Έλα πεληάρξνλν θνξίηζη. (δ) Μηα γξακκαηέαο ειηθίαο 26 εηώλ. 

 

(ηη) 
Ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή είλαη όηαλ 

 

(α) ην ζύλνιν ηεο ηξνθήο πνπ 
θαηαλαιώλεη έλαο αλζξσπόο είλαη ίζν κε 
20 kg. 

(β) ν άλζξσπνο ηξώεη κηα πνηθηιία 
ηξνθώλ έηζη ώζηε ην ζώκα ηνπ λα 
πξνζιάβεη όια  ηα ζξεπηηθά 
ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη. 

(γ) ην ζύλνιν ηεο ηξνθήο πνπ 
θαηαλαιώλεη έλαο αλζξσπόο είλαη ίζν κε 
ην ζύλνιν πνπ έρεη θάεη ηελ 
πξνεγνύκελε κέξα. 

(δ) ηξσο όζπξηα θάζε Γεπηέξα. 

 

(ηηη) 
Τα λνπθιετθά νμέα 

 

(α) εμππεξεηνύλ δνκηθέο αλάγθεο. (β) θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ 
πξσηετλώλ. 

(γ) ειέγρνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
νξγαληζκνύ.  

(δ) όια ηα πην πάλσ. 

 

(ηλ) 
 ύξηεο πεγέο πξνέιεπζεο πδαηαλζξάθσλ ζηελ δηαηξνθή είλαη  



 

ειίδα 4 από 12  

 

(α) ηα ιίπε, ην βνύηπξν, νη ειηέο (β) ην καξνύιη, ε αγθηλάξα, ην ζέιηλν 

(γ) ην θξεάο, ην ςάξη, ηα απγά (δ) ην ςσκί, ηα καθαξόληα, ε παηάηα 

 

(λ) 
Γηα ηελ αλίρλεπζε ακύινπ ρξεζηκνπνηνύκε 

 

(α) θαπζηηθό λάηξην. (β) ηώδην. 

(γ) ππεξκαγγαληθό θάιην. (δ) δηάιπκα Βελεδηθηίλεο 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από 4 εξσηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε 3 από ηα εξσηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

1. Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα πνπ δίλεηαη πην θάησ, λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ειίδα 5 από 12  

(α) Υξεζηκνπνηόληαο ηνπο νξγαληζκνύο από ην ηξνθηθό πιέγκα, λα δεκηνπξγήζεηε κηα ππξακίδα 
ελέξγεηαο.                 (μον. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) ην 1ν ηξνθηθό επίπεδν ππάξρνπλ δηαζέζηκα 140 000 KJ ελέξγεηαο. Πόζε από απηή ηελ 
ελέξγεηα ζα πεξάζεη ζην 3ν ηξνθηθό επίπεδν; Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.              

                 (μον. 1) 

 

 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………..  

(γ) Ζ ελέξγεηα πνπ δελ πεξλά από ην έλα επίπεδν ζην άιιν, “ράλεηαη” ζην πεξηβάιινλ. 
Δμεγήζηε.                  (μον. 1) 

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

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

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

 

(δ) Πνηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ζ’ έλα νηθνζύζηεκα θαη κε πνηα ιεηηνπξγία 
δεζκέπεηαη;                  (μον. 1) 

Πεγή ελέξγεηαο: …………………………… 



 

ειίδα 6 από 12  

Λεηηνπξγία: ………………………………… 

(ε) Να νλνκάζεηε 2 άιια είδε ηξνθηθώλ ππξακίδσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 
απεηθνλίζνπλ έλα νηθνζύζηεκα.        (μον. 1) 

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

 

2. (α) Έλαο πνιπηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη 

ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Τν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ νκάδα 

αίκαηόο ηνπ. Τη αίκα (νκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο) πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί;   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                (μον. 1,5) 

 

Οκάδα αίκαηνο: …………………………   Παξάγνληαο ξέδνπο: ……………………… 

Αηηηνιόγεζε απάληεζεο: …………………………………………………………………………… 

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

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

(β) ε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο παξάγνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;  (μον. 0,5) 

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

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.        
                 (μον. 4) 

Όνομα Λειηοσργία Περιγραθή 

  

 

Άκνξθν ζηνηρείν ηνπ 
αίκαηνο 

  Απύξελα θύηηαξα 
ακθίθνηινπ ζρήκαηνο 

  Μηθξά απύξελα 

ζξαύζκαηα 

  

 

Δκπύξελα θύηηαξα 
αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο 

 

 

3. (α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε βάδνληαο ηελ ζε θύθιν.      (μον. 0,5) 

Ζ ζσζηή ζεηξά κεγέζνπο ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη ηώλ από ην κεγαιύηεξν ζην κηθξόηεξν 
είλαη: 

 (η) Βαθηήξηα, ηνί, κνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξσηόδσα 

 (ηη) Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξσηόδσα, βαθηήξηα, ηνί 

 (ηηη) Βαθηήξηα, κνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξσηόδσα, ηνί 



 

ειίδα 7 από 12  

 (ηλ) Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξσηόδσα, ηνί, βαθηήξηα 

 

(β) Τη είλαη ε αλνζία;             (μον. 0,5) 

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

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

(γ) Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνπο 2 ηξόπνπο ηερληηήο αλνζίαο.        (μον. 3) 

Όλνκα: …………………………………. 

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

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

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

Όλνκα: …………………………………. 

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

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

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

(γ) Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.      (μον. 2) 

Α Β 

  

Οκνηόζηαζε (   ) 
(α) Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ 

νξγαληζκνύ. 

Φπζηθή αλνζία (   ) 
(β) Ζ είζνδνο ελόο παζνγόλνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό 

μεληζηή 

Λνίκσμε (   ) 
(γ) Όηαλ ν νξγαληζκόο αζζελήζεη από θάπνην κηθξόβην 
δηαηεξεί κηα “αλάκλεζε” θαη έηζη ζπκάηαη πώο λα θηηάμεη 

αληηζώκαηα. 

Μόιπλζε (   ) 
(δ) Ζ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά ζηαζεξή ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 
(ε) Μεγάινο αξηζκόο θξνπζκάησλ κηαο αζζέλεηαο ζε  

όιν ηνλ θόζκν. 

 

 

4. (α) Να δώζεηε ηελ εμίζσζε ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.     (μον. 2,5) 

 

 



 

ειίδα 8 από 12  

(β) ε πνην νξγαλίδην επηηειείηαη ε πην πάλσ ιεηηνπξγία;       (μον. 0,5) 

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

(γ) Να δώζεηε 2 πξνζαξκνγέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή 
αεξίσλ κεηαμύ ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ αέξα ησλ θπςειίδσλ.        (μον. 1) 

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

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

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

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.   

                 (μον. 2) 

• Φαηλόκελν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ: 
………………………………… 

• Μηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηε θαηάπνζε: ………………….. 

• Απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ: 
………………………….. 

• Δίλαη ν θνηλόο δξόκνο πεπηηθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: ………………………….. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από 2 εξσηήκαηα. 

    Να απαληήζεηε ζε 1 από ηα εξσηήκαηα. 

    Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα κόληκα δόληηα ηνπ αλζξώπνπ. 

                 (μον. 2) 

 

Τύπος δονηιού Λειηοσργία 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα έλδπκα πνπ παξάγνληαη θαη 
δξνπλ ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.           (μον. 4) 

Ένζσμο Παράγεηαι από Γρα ζηο Υπόζηρωμα Προϊόν 



 

ειίδα 9 από 12  

 
 ηειινγόλνπο 

αδέλεο 
   

 
 

 
 ηνκάρη   

 
 

 
 Ληπαξέο νπζίεο  

Θξπςίλε 
 

 
   

 

(γ) Να αλαθέξεηε 2 θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ελδύκσλ.         (μον. 1) 

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

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

 

(δ) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, γηα ην θάζε έλα από ηα πην θάησ εξσηήκαηα, 

βάδνληαο ηελ ζε θύθιν.            (μον. 1) 

• Τν δνκηθό πιηθό ησλ πεξηζζόηεξσλ ελδύκσλ είλαη: 

 (η) ε γιπθόδε 

 (ηη) ηα ακηλνμέα 

 (ηηη) ηα ιηπαξά νμέα 

 (ηλ) ηα λνπθιενηίδηα 

• Τα έλδπκα δηεπθνιύλνπλ ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζε έλα νξγαληζκό. 

 Οη ζσζηνί όξνη πνπ απνηθνλίδνπλ νη ελδείμεηο 1 - 4 είλαη: 

 (η) 1-ππόζηξσκα, 2-έλδπκν, 3-πξντόλ, 4-ελεξγό θέληξν 

 (ηη) 1-έλδπκν, 2-ππόζηξσκα, 3-πξντόλ, 4-πξντόλ 

 (ηηη) 1-ελεξγό θέληξν, 2-έλδπκν, 3-πξντόλ, 4-πξντόλ 

 (ηλ) 1-έλδπκν, 2-πξντόλ, 3-ππόζηξσκα, 4-ππόζηξσκα 

 



 

ειίδα 10 από 12  

(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 - 6 ζην πην θάησ ζρήκα πνπ απεηθνλίδεη ην πεπηηθό 
ζύζηεκα.             (μον. 1,5) 

   1. ………………………………. 

   2. ………………………………. 

   3. ………………………………. 

   4. ………………………………. 

   5. ………………………………. 

   6. ………………………………. 

 

 

 

(ζη)  αο δίλνληαη 2 δνρεία ηα νπνία πεξηέρνπλ πξσηετλνύρεο ηξνθέο. Να πεξηγξάςεηε κηα 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε έηζη ώζηε λα εμαθξηβώζεηε πνηα 

από ηηο δύν νπζίεο πεξηέρεη πεξηζζόηεξε πνζόηεηα πξσηεΐλεο.      (μον. 2) 

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

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

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

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

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

(ε) Πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζεηηθνύ θαη ηνπ αξλεηηθνύ κάξηπξα ζε κία πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία; (μον. 0,5) 

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

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

 

2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-10 ζην πην θάησ ζρήκα πνπ απεηθόληδεη ηελ 

θαξδία. (μον. 5) 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ………………………………. 

5. ………………………………. 

6. ………………………………. 



 

ειίδα 11 από 12  

7. ………………………………. 

8. ………………………………. 

9. ………………………………. 

10. ………………………………. 

 

(β) Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ελόο κνξίνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαζώο ηαμηδεύεη από 
ηελ γεληθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη εηνηκάδεηαη λα κπεη ζηελ θαξδία, κέρξη ηελ 
απνβνιή ηνπ από ηνπο πλεύκνλεο.  ηελ απάληεζή ζαο λα αλαθεξζνύλ ηα αγγεία, νη 
ρώξνη θαζώο θαη νη βαιβίδεο από ηα νπνία ζα πεξάζεη ην κόξην ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα κε ηε ζσζηή ζεηξά. (μον. 3) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(γ)  ην πην θάησ ζρήκα θαηλνληαη νη ηνκέο ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ Α, Β θαη Γ.  

Χξεζηκνπνηόληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζην ζρήκα, λα αλαγλσξίζεηε ηα αηκνθόξα 
αγγεία Α,Β θαη Γ, αηηηνινγόληαο ηελ απάληεζε ζαογηα θάζε πεξίπησζε.  (μον. 3) 



 

ειίδα 12 από 12  

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

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

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

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

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

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

(δ) Πνηα πιεπξά ηεο θαξδίαο έρεη παρύηεξν κπηθό ηνίρσκα θαη γηαηί; (μον. 1) 

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

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

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

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

 

 

Ζ Δηζεγήηξηα Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

Μαξία Εακπέια -  νεδηόλν Γξ Γεώξγηνο  ηξαηνπξάο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΑΚΙΟΤ             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

________________________________________________________ 
 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΗΜΔΙΑ)      

Τάμε: Γ΄        Βαζκόο: _________________ 

Ηκεξνκελία: 04/06/2014     Οινγξάθσο:______________ 

Φξόλνο: 2 ώξεο        Υπνγξαθή Καζεγήηξηαο: ____ 
 

Ολνκαηεπώλπκν: _______________________  Τκήκα: ___      Αξηζκόο:  ____ 

________________________________________________________ 
 

Βηοιογία (40 κολάδες) 
Αρηζκός ζειίδωλ Βηοιογίας 13/Γελ επηηρέπεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σγρού 

 

ΜΔΡΟ Α’(10 κολάδες) 

Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.  Να απαληήζεηε όιες ηης ερωηήζεης.  

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε 2,5 κολάδες. 
 
 

1.α) Να δώζεηε δύν ιόγνπο πνπ λα αηηηνινγνύλ ηελ αλάγθε γηα πξόζιεςε ηξνθήο. (1κ) 
 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 β) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ζην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα ηηο ζξεπηηθέο 

νπζίεο ησλ ηξνθώλ θάησ από ηηο δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. (1,5κ) 

 

 

 
 

 

ΣΡΟΦΔ 

ΘΡΔΠΣΙΚΔ ΟΤΙΔ 

ΑΝΟΡΓΑΝΔ  

ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ 

ΟΞΕΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΔ 
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2.α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο  ην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 πνπ επηηειεί ηελ θάζε ιεηηνπξγία.            (1,5κ) 

 Δθεί νινθιεξώλεηαη ε πέςε ησλ ηξνθώλ θαη γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ……………………………………… 

 Απνζεθεύεη κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθήο, θάλεη πέςε πξσηετλώλ 

…………………………….…………………  

 Δθεί γίλεηαη ν θαηαηεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

βισκνύ…………………………………. 

 Δθεί ζρεκαηίδνληαη ηα θόπξαλα θαη γίλεηαη απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ θαη 

βηηακηλώλ ………………………………. 

 Παξάγεη ηε ρνιή θαη απνηνμηλώλεη ηνλ νξγαληζκό από ηνμηθέο νπζίεο  

………………………………….……………… 

 Τν πγξό πνπ παξάγεη εθθξίλεηαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν θαη δηαζπά πδαηάλζξαθεο, 

ιίπε, πξσηεΐλεο θαη λνπθιεïληθά νμέα …………………………………………………………………… 

 

β) Να ζεκεηώζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4.                 (1κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3.α) Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

i) Γηαηί δελ ζπλίζηαηαη ζηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από γξίπε ή θξπνιόγεκα ε ρξήζε 

αληηβηνηηθώλ θαξκάθσλ;               (0,5κ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ii) Πνηνη είλαη νη δπν πην θνηλνί ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο;       (0,5κ) 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iii) Σηελ ηάμε απνδείμακε πεηξακαηηθά όηη ηα άπιπηα ρέξηα, όπσο θαη ηα ρέξηα πνπ 

έρνπλ πιπζεί κόλν κε λεξό θαη όρη κε ζαπνύλη, θέξνπλ κεγάιν αξηζκό 

κηθξνβίσλ.  Τν είρακε απνδείμεη παξαηεξώληαο αλάπηπμε απνηθηώλ ζε ηξπβιίν 

ζην νπνίν είρακε ην θαηάιιειν ζξεπηηθό ππόζηξσκα, αθνύ ην είρακε αθήζεη 

ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη ρξόλν.                   

 

 

 

 

 

 

 

Πώο ην ζαπνύλη βνεζά λα απνκαθξπλζνύλ πεξηζζόηεξνη κηθξννξγαληζκνί από ηα ρέξηα 

παξά από κόλν ηνπ ην λεξό;                              (0,5κ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Να ζεκεηώζεηε δπν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV                 (0,5κ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

θαη δπν ηξόπνπο, ώζηε λα πξνθπιάμεηε ηνλ εαπηό ζαο από απηόλ ηνλ ηό.         (0,5κ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.α) Αθνύ παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ζε όζα 
αθνινπζνύλ:           

 
 

 
η) Να γξάςεηε:                                  (1κ) 

έλα παξαγσγό: …………………………………………………………………………………………………………….. 

έλα θαηαλαισηή πξώηεο ηάμεο:……………………………………………………………………………………. 

έλα θαηαλαισηή δεύηεξεο ηάμεο: ………………………………………………………………………………… 

έλα θαηαλαισηή ηξίηεο ηάμεο: …………………………………………………………………………………….. 

 

 
ηη) Να αλαθέξεηε δπν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο.        (0,5κ) 

 

              και              

 

 

ηηη) Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα, γηα πνην ιόγν αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο νη δπν πην 

πάλσ νξγαληζκνί;                   (0,5κ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί.                    (0,5κ) 

 

Έλα νηθνζύζηεκα απνηειείηαη από  θαη παξάγνληεο. 

 

………………
……… 

…………………
…… 

……………………… ……………………… 

6 

αλεπού 

κόηα 

νςθίηζα 

ζκοςλήκι 

ζαλιγκάπι 
θςηό 

πονηικόρ 

κοςκοςβάγια 

λαγόρ 

σοπηάπι 
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ΜΔΡΟ Β’(18 κολάδες) 
Αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης.  Από ηης ηέζζερης (4) ερωηήζεης λα 

απαληήζεηε κόλο ζηης ηρεης (3).  Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε 6 

κολάδες. 

 
1. α) Να δώζεηε δπν ιόγνπο κε ηνπο νπνίνπο λα αηηηνινγείηε γηαηί ζήκεξα νινέλα θαη 

  πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ ηξέθνληαη πγηεηλά.                            (2κ) 

 

1. ...........................................................................................................

........................................................................................................... 

2. ...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Οη θάηνηθνη ηεο Ιθαξίαο, ελόο κηθξνύ Διιεληθνύ λεζηνύ, είλαη από ηνπο 

καθξνβηόηεξνπο αλζξώπνπο ζηνλ θόζκν. Να γξάςεηε δπν θαλόλεο Υγηεηλήο 

Γηαηξνθήο, κε βάζε ηελ Ππξακίδα Γηαηξνθήο, πνπ πηζηεύεηε όηη εθαξκόδνπλ νη 

θάηνηθνη ηεο Ιθαξίαο θαη ηνπο βνεζνύλ λα γίλνπλ καθξνβηόηεξνη.           (2κ) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

γ) Να γξάςεηε δπν θύξηεο πεγέο θπηηθώλ ηλώλ θαζώο θαη κηα επεξγεηηθή ηδηόηεηα πνπ 

έρνπλ νη θπηηθέο ίλεο.                (1,5κ) 
 

Πεγέο:1………………………………………  2………………………………………………………… 

Ιδηόηεηα………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Η Μαξία θαη ν Κώζηαο επηκέλνπλ όηη ζα πξέπεη όινη λα πξνζιακβάλνπκε ηηο ίδηεο 

ζεξκίδεο εκεξεζίσο. Να γξάςεηε δπν ιόγνπο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε άπνςή 

ηνπο είλαη ιαλζαζκέλε.              (0,5κ) 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα 

δηάθνξα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.       (4κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

β) Να πεξηγξάςεηε έλα πείξακα κε ην νπνίν δηεξεπλήζακε – αλαπαξαζηήζακε ζην 

εξγαζηήξην ηε δηάιπζε ιηπαξώλ νπζηώλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ηνπ εληέξνπ.  Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.

                    (2κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

2  

1 

3 

8 

4 
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3.α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηελ 

εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                 (4κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Αλ ήζαζηαλ ν Γηεπζπληήο ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Λεπθσζίαο, πνηα νκάδα αίκαηνο ζα πξνηηκνύζαηε λα έρεηε ζε κεγάιεο πνζόηεηεο 

θαη γηα πνηα δελ ζα είραηε ηδηαίηεξε αλεζπρία, εάλ δελ είραηε επαξθή πνζόηεηα; Να 

ζεκεηώζεηε ηηο δύν νκάδεο αίκαηνο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.      (1κ) 

.............................................................................................................. 

..........................................................................................................….. 

.............................................................................................................. 

..........................................................................................................….. 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ αγγείσλ 

ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο.                 (1κ) 

 

Καηαζθεσή Αρηερίες  Φιέβες  Σρητοεηδή αγγεία 

Τοίσωμα Πασύ  Μόνο μια ζειπά κςηηάπων 

Διάμεηπορ αςλού  Μεγάλη  

Ύπαπξη ή όσι 

βαλβίδων 
Χωπίρ βαλβίδερ  Χωπίρ βαλβίδερ 

6 

7  πνευμονική αρτηρία 

9  

3 

2 

4 

5  

1 άνω κοίλη φλέβα 

8 

11 

10 διγλώχινη βαλβίδα 
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4.α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  (3,5κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ(ζε ηη εμππεξεηνύλ);                  (1,5κ) 
 

 Δπηγισηηίδα: .......................................................................................... 

............................................................................................................. 

 Φόλδξηλνη δαθηύιηνη ηξαρείαο: ..................................................................... 

 .............................................................................................................. 
 

γ) Σε ηη εμππεξεηεί λα αλαπλένπκε από ηε ξηληθή θνηιόηεηα;…………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

δ) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηηο θηλήζεηο ησλ πιεπξώλ θαη 

ηνπ δηαθξάγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ.          (1κ) 
 

Αναπνεσστική Κίνηση Πλεσρές Γιάυραγμα 

Εισπνοή   

Εκπνοή   

 

 

Βπογσίδιο ή βπογσιόλιο 

με κςτελίδερ  

Βπόγσορ 
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ΜΔΡΟ Γ’(12 κολάδες) 
Αποηειείηαη από δύο (2) ερωηήζεης.  Από ηης δύο (2) ερωηήζεης λα απαληήζεηε 

κόλο ζηε κία(1).  Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε 12 κολάδες. 

 
1) Ι) Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο έρεη αλαπηύμεη ηξεηο γξακκέο άκπλαο ελάληηα ζηα 

κηθξόβηα. Τα  κηθξόβηα γηα λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα ζα 

πξέπεη λα δηαπεξάζνπλ θαη ηηο ηξεηο γξακκέο. 

 

 α) Η πξώηε γξακκή άκπλαο δηαζέηεη εμσηεξηθνύο κεραληζκνύο γηα λα παξεκπνδίδεη 

 ηελ είζνδν ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα. 

  Σηνλ πην θάησ πίλαθα, λα νλνκάζεηε ην όξγαλν, πνπ κε ηε δξάζε ηνπ 

 παξεκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.             (2κ) 

 

Όργαλο Γράζε γηα παρεκπόδηζε κηθροβίωλ 

1.  
Με ην έλδπκν ιπζνδύκε πνπ πεξηέρεη, θαηαζηξέθεη 

κηθξόβηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηόκα. 

2.  

Βιέλλα θαη ηξηρίδηα πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό 

ηνπ νξγάλνπ απηνύ παγηδεύνπλ κηθξόβηα θαη ζθόλε 

πνπ εηζέξρνληαη κε ηελ εηζπλνή θαη δελ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο πλεύκνλεο. 

3.  

Τα νμέα πνπ παξάγεη (πδξνρισξηθό νμύ) 

θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ 

ηξνθή. 

4.  

Λόγσ ηνπ ζκήγκαηνο θαζώο θαη κε ηνλ ηδξώηα πνπ 

εθθξίλεη (πεξηέρεη γαιαθηηθό νμύ), παξεκπνδίδεη ηα 

κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ ζην ζώκα καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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β) Η δεύηεξε γξακκή άκπλαο βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία ησλ θαγνθπηηάξσλ.   

Οη πην θάησ εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο 

άκπλαο. Να αληηζηνηρίζεηε θαζεκηά από απηέο κε ην θείκελν πνπ ηελ πεξηγξάθεη. (2κ) 

 

1 2 3 4 

    

    

Τν θαγνθύηηαξν 

δηαζπά ην βαθηήξην 

πνπ έρεη εγθισβίζεη 

κε κηα δηαδηθαζία 

πνπ νλνκάδεηαη 

ελδνθπηηαξηθή 

πέςε. 

Τν θαγνθύηηαξν 

πεξηβάιιεη ην 

βαθηήξην κε ηελ 

θπηηαξηθή ηνπ 

κεκβξάλε θαη ην 

ελζσκαηώλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ 

(θαγνθπηηάξσζε). 

Τν θαγνθύηηαξν 

εληνπίδεη ην μέλν 

ζώκα π.ρ. βαθηήξην, 

ην νπνίν δηαπέξαζε 

ηελ πξώηε γξακκή 

άκπλαο θαη 

θαηεπζύλεηαη πξνο 

απηό. 

Αλ ην δέξκα 

ηξαπκαηηζηεί, θαη 

ραζεί ε ζπλέρεηα πνπ 

ην ραξαθηεξίδεη, ηόηε 

κηθξόβηα από ην 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

κπνξνύλ λα εηζβάινπλ 

ζε ππνθείκελνπο 

ηζηνύο ή αθόκε θαη 

ζην αίκα. 

Α. ………… Β. ………… Γ. …………. Γ. …………. 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξίηε γξακκή 

άκπλαο.                 (1,5κ) 

 

Σηελ ηξίηε γξακκή άκπλαο, εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ην κηθξόβην 

κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ ……………………... ηνπ. Τν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη 

……..……………. πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ κηθξνβίνπ. Τα αληηζώκαηα 

……………………….. ηα αληηγόλα ησλ κηθξνβίσλ κε ηα νπνία ηαηξηάδνπλ θαη 

……………..……….. καδί ηνπο. Τν κηθξόβην ιόγσ ηεο ζύλδεζεο αληηγόλνπ-αληηζώκαηνο 

……………………….. Τα αληηζώκαηα ……………….…………. ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, 

έηνηκα λα θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη κηθξόβηα κε ηα ίδηα αληηγόλα. 

 
 

 

 
(ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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1) ΙΙ) Να απαληήζεηε ηα αθόινπζα:                    (2,5κ) 

α) Πνηα ιεηηνπξγία νλνκάδνπκε απνηθνδόκεζε; 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

β) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ε απνηθνδόκεζε είλαη απαξαίηεηε; 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

γ) Σηνλ πην θάησ πίλαθα, δίλνληαη νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

Βηνιόγνπο γηα ηε κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Να αληηζηνηρίζεηε ηελ θάζε 

εηθόλα κε ηνλ όξν πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκό.           (4κ) 

 

Α/Α ΟΡΟ  Α/Α ΔΙΚΟΝΑ  Α/Α ΟΡΙΜΟ 

1. Οηθνζύζηεκα 

 

Α. 

  

I. 

Τν ζύλνιν ησλ 

νξγαληζκώλ ηνπ 

ίδηνπ είδνπο πνπ 

θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή. 

2. Άηνκν 

 

Β. 

  

II. 

Τν ζύλνιν ησλ 

δηαθνξεηηθώλ 

πιεζπζκώλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζηελ 

ίδηα πεξηνρή. 

3. Πιεζπζκόο 

 

Γ. 

 

 

III. 

Η βηνθνηλόηεηα 

(βηνηηθνί 

παξάγνληεο) καδί 

κε ηνπο αβηνηηθνύο 

παξάγνληεο θαη 

όιεο νη κεηαμύ ηνπο 

ζρέζεηο. 

4. Βηνθνηλόηεηα 

 

Γ. 

  

IV. 

Έλαο κεκνλσκέλνο 

νξγαληζκόο ελόο 

είδνπο. 
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2) α) Με βάζε ηα πεηξάκαηα πνπ θάλακε ζην εξγαζηήξην γηα ηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ ζπκπιεξώζαηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα + ή – αλάινγα κε ην αλ ε θάζε κηα 

από ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο αληρλεύηεθε ή όρη ζηηο ηξνθέο.  

Καιείζηε λα ζεκεηώζεηε ηε ρεκηθή νπζία-αληηδξαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε 

θαζώο θαη ην ρξώκα ηνπ πξηλ θαη κεηά από ζεηηθή αληίδξαζε.                        (2κ)  

 

 

Α/Α Γείγκα ηροθής 
Απιά ζάθταρα 

(γισθόδε) 
Πρωηεΐλες Ληπαρές οσζίες Βηηακίλε C 

1. Αζπξάδη απγνύ - + + - 

2. Φπκόο ζηαθπιηνύ + - - + 

3. Γάια + + + + 

4. Βνύηπξν - + + - 

5. 
Φξέζθνο ρπκόο 

ιεκνληνύ + - - + 

  
Απιά ζάθταρα 

(γισθόδε) 
Πρωηεΐλες Ληπαρές οσζίες Βηηακίλε C 

 

Φεκηθή νπζία- 
αληηδξαζηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε 

 
Θεηηθόο ραιθόο 
θαη θαπζηηθό 

λάηξην 

  

Φξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ επαθή   

Γαιάδην    

Φξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 
κεηά από ζεηηθή 

αληίδξαζε 

  Λεπθό ίδεκα Γηαπγέο  

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε ρεκηθή πέςε ησλ 

ηξνθώλ.                   (3κ) 

 

Α/Α Έλδσκο 

Όργαλο 

παραγωγής 

ελδύκοσ 

Όργαλο όποσ δρα 

Αρτηθά 

καθροκόρηα 

(σπόζηρωκα) 

Σειηθά κηθροκόρηα 

(προϊόληα) 

1. 
 Σηεινγόλνη αδέλεο 

   

2. 
 

Σηνκάρη 
   

3.   

  Γιπθεξόιε + 
Ληπαξά νμέα 
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γ) Πην θάησ πεξηγξάθνληαη δνκέο/ιεηηνπξγίεο νξγαληδίσλ ησλ θπηηάξσλ (θπηηθώλ θαη 

δσηθώλ). Να ζεκεηώζεηε ην όλνκα ηεο θάζε δνκήο/νξγαληδίνπ.         (2,5κ) 

 

 Δίλαη θηηαγκέλε από ιηπίδηα θαη πξσηεΐλεο θαη πεξηβάιιεη ην θύηηαξν 

…………………………………………………………… 

 Δίλαη θηηαγκέλε από θπηηαξίλε, δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα ζην θπηηθό 

θύηηαξν…………………………………………….. 

 Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA), ειέγρεη θαη θαηεπζύλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θπηηάξνπ…………………………………………… 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ Ο2 θάλεη θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη δίλεη ελέξγεηα ζην 

θύηηαξν ………………………………………………………….. 

 Σηα νξγαλίδηα απηά επηηειείηαη ε ρεκηθή αληίδξαζε ε νπνία δίλεη σο πξντόληα  Ο2 

θαη γιπθόδε ………………………………….……………………….   

δ) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ησλ πην θάησ:                         (2,5κ) 
 

 α) ιεπθά αηκνζθαίξηα :…………………………………………………………………………………………… 

 β) εξπζξά αηκνζθαίξηα : ……………………………………………………………………………………….. 

 γ) αηκνπεηάιηα : ……………………………………………………………………………………………………… 

 δ) αληηζώκαηα : ……………………………………………………………………………………………………… 

 ε) πιάζκα αίκαηνο : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε πνπ επηηειείηαη κέζα από ηελ αλαπλνή.    (1κ) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

                     Η Γηεπζύληξηα 

          
 

           Φξύζσ Καηηηξηδηή 

Οξςγόνο 

ζη) Να πεξηγξάςεηε ζύληνκα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηπιαλνύ ζρήκαηνο, ην ηαμίδη ηνπ Ομπγόλνπ από 
ηελ θπςειίδα ζην αίκα.               (1κ) 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………… 
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γ) Πην θάησ πεξηγξάθνληαη δνκέο/ιεηηνπξγίεο νξγαληδίσλ ησλ θπηηάξσλ (θπηηθώλ θαη 

δσηθώλ). Να ζεκεηώζεηε ην όλνκα ηεο θάζε δνκήο/νξγαληδίνπ.         (2,5κ) 

 

 Δίλαη θηηαγκέλε από ιηπίδηα θαη πξσηεΐλεο θαη πεξηβάιιεη ην θύηηαξν 

…………………………………………………………… 

 Δίλαη θηηαγκέλε από θπηηαξίλε, δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα ζην θπηηθό 

θύηηαξν…………………………………………….. 

 Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA), ειέγρεη θαη θαηεπζύλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θπηηάξνπ…………………………………………… 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ Ο2 θάλεη θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη δίλεη ελέξγεηα ζην 

θύηηαξν ………………………………………………………….. 

 Σηα νξγαλίδηα απηά επηηειείηαη ε ρεκηθή αληίδξαζε ε νπνία δίλεη σο πξντόληα  Ο2 

θαη γιπθόδε ………………………………….……………………….   

δ) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ησλ πην θάησ:                         (2,5κ) 
 

 α) ιεπθά αηκνζθαίξηα :…………………………………………………………………………………………… 

 β) εξπζξά αηκνζθαίξηα : ……………………………………………………………………………………….. 

 γ) αηκνπεηάιηα : ……………………………………………………………………………………………………… 

 δ) αληηζώκαηα : ……………………………………………………………………………………………………… 

 ε) πιάζκα αίκαηνο : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε πνπ επηηειείηαη κέζα από ηελ αλαπλνή.    (1κ) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Η Δηζεγήηξηα                   Η Γηεπζύληξηα 

Μαξία Αλδξένπ          
 

Η Σπληνλίζηξηα 

Φξύζσ Πξσηνπαπά, Β.Γ.       Φξύζσ Καηηηξηδηή 

Οξςγόνο 

ζη) Να πεξηγξάςεηε ζύληνκα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηπιαλνύ ζρήκαηνο, ην ηαμίδη ηνπ Ομπγόλνπ από 
ηελ θπςειίδα ζην αίκα.               (1κ) 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………… 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ       

ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ                                                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013 – 2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 

Σάμε: Γ΄                                                           Βαζκόο Βηνινγίαο:  ................................ 

 

Ηκεξνκελία: 10/06/2014                                    Οινγξάθωο: ........................................... 

 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο (Βηνινγία + Υεκεία)         Τπνγξαθή Καζεγεηή: ........................................ 

 

 

 

 

Βηνινγία (40 κνλάδεο) 

ΟΓΗΓΙΔ 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ.  

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα κέξε.  

 

ΜΔΡΟ Α: (Μνλάδεο 10) 

Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Κάζε  νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

1.  (α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη, απαξαίηεηα, ηξνθή. 

(1,5 κνλ.) 

α. …………………………………………………………………………………… 

β. …………………………………………………………………………………… 

γ. …………………………………………………………………………………… 

 

(β) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ.        (1 κνλ) 

 

 α...……………………………………… 

 β..……………………………………… 

  

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ............................................................... Σκήκα: ..........    Αξηζκόο: .......... 
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2.  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.      (2,5 κνλ) 

 

 
 
 

 

 

 

3.  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 ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό 

νλνκάδεηαη ………………………..  

 Σα ινηκώδε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή νλνκάδνληαη 

…………………………………………………………………………………………... 

 Σα βαθηεξηαθά ΜΝ νθείινληαη ζε βαθηήξηα, πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο κε έλα 

κνιπζκέλν άηνκν. Απηέο νη αζζέλεηεο πεξηιακβάλνπλ ηα ριακύδηα, ηε γνλόξξνηα θαη ηε ζύθηιε. 

Γεληθά ζεξαπεύνληαη κε ……………………………… ζεξαπεία. 

 Σν AIDS είλαη κηα από ηηο ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο επνρήο καο θαη νθείιεηαη ζε κηα κηθξνζθνπηθή 

κνξθή δσήο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ……………….. 

 

4.  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.       (2,5 κνλ) 

 

(α) 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 

 

(β) Η ελέξγεηα ε νπνία κεηαθέξεηαη από έλα θαηώηεξν ηξνθηθό επίπεδν ζην ακέζσο επόκελν:   

Α) παξακέλεη ζηαζεξή 

Β) ειαηηώλεηαη θαηά 90% 

Γ) δηπιαζηάδεηαη 

Γ) κεηώλεηαη θαηά 10% 
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(γ) Η θαξδία: 

Α) έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Β) ιεηηνπξγεί σο δηπιή αληιία 

Γ) είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γ) είλαη έλα νζηέηλν όξγαλν 

 

(δ) Σα αγγεία πνπ εκθαλίδνπλ ζθπγκό είλαη: 

Α) ηα ηξηρνεηδή αγγεία 

Β) νη θιέβεο 

Γ) νη αξηεξίεο 

Γ) νη θνίιεο θιέβεο 

 

(ε) 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 

 

ΜΔΡΟ Β: (Μνλάδεο 18) 

Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο, λα απαληήζεηε κόλν ηηο ηξεηο (3).   

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

1.  (α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Β.    (1,5 κνλ) 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

1. Φπηνπιαγθηόλ α. Καηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο 1. 

2. Φπηνθάγα δώα β. Απνηθνδνκεηέο 2. 

3. Βαθηήξηα γ. Καηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο 3. 

 δ. Παξαγσγνί   

 

(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ράλεηαη ελέξγεηα από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν. 

             (1 κνλ) 

(i) ............................................................................................................................................................................ 

(ii) ........................................................................................................................................................................... 
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 (γ) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο παξαθάησ πιεζπζκνύο κε βάζε ηε ξνή ελέξγεηαο.  

             (1 κνλ) 

α) ζαξθνθάγνο πνπ ηξέθεηαη κε θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο. 

β) ζαξθνθάγνο πνπ ηξέθεηαη κε ζαξθνθάγνπο 

γ) θπηνθάγνο 

δ) θσηνζπλζεηηθόο 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

 (δ) ε έλα νηθνζύζηεκα παξαηεξήζεθαλ νη πην θάησ ηξνθηθέο αιπζίδεο: 

Α  Γ  Γ 

B  Γ  E 

(i) Να ζρεδηάζεηε ην ηξνθηθό πιέγκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.      (1 κνλ) 

 

 

 

 

 

(ii) Αλ ν νξγαληζκόο Γ είλαη θαηαλαισηήο 1
εο

 ηάμεο, ζε πνηα νκάδα νξγαληζκώλ αλήθεη θαζέλαο από ηνπο Α, 

Β, Γ θαη Δ;            (1 κνλ) 

Α..................................................................  Γ....................................................................... 

Β......................................................... ……..  Δ………............................................................ 

 

(iii) Πόζεο ηξνθηθέο αιπζίδεο έρεη απηό ην ηξνθηθό πιέγκα;     (0,5 κνλ) 

................................................................................................................................................................................. 
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2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο.    (2,5 κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Σν  αίκα  κέζα  ζηηο  θνηιόηεηεο  ηεο  θαξδίαο  θηλείηαη  από  ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο ή αληίζεηα; 

Πώο επηηπγράλεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή;                                                  (1 κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(γ) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.   (1 κνλ) 

………………………………………………………………………….................................................................

..………………………………………………………………………………....................................................... 

 

(δ) ε ηη εμππεξεηεί ην ιεπηό ηνίρσκα ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ;     (0,5 κνλ) 

…………………………………………………………………………………….................................. 

(ε) Να γξάςεηε δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.    (1 κνλ) 

 

 

 

 

Α/Α Αρτηρίες Φλέβες 

1.   

2.   

2 

3 

4 5 

1

2 
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3. (α) Να βάιεηε √ ζην θαηάιιειν θνπηί ηνπ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηαβνιή, ή κε, ηεο 

ζύζηαζεο ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα ζε ζρέζε κε ηνλ εηζπλεόκελν.    (1,5 κνλ) 

 

Α/Α 

πζηαηηθό ηνπ 

εθπλεόκελνπ 

αέξα  

Αύμεζε Μείωζε 
Κακία 

κεηαβνιή 

1. Άδσην    

2. Ομπγόλν    

3. Τδξαηκνί    

 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο θαη ησλ αηκνθόξωλ αγγείωλ ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο;  (1 κνλ) 

Βιέλλα: ................................................................................................................................................................... 

Αηκνθόξα αγγεία: .................................................................................................................................................  

 

(γ) Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη ηηο θπςειίδεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πην θάησ έλλνηεο πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά: βξόγρνη, ιάξπγγαο, ηξαρεία, 

θάξπγγαο.                (2 κνλ) 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα → ................... → ...................... → .................... → .................... → βξνγρίδηα → 

θπςειίδεο. 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα.      (1,5 κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υόλδξηλνη δαθηύιηνη 

1 

2 

3 
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4. (α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

             (2 κνλ) 

 

Α/Α ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

1.    Αθόδεπζε  
Α. Υξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα θηηάμεη 

ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο. 
1…………… 

2.  Αθνκνίσζε  
Β. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε 

απινύζηεξεο νπζίεο. 
2…………… 

3.  Πέςε 
Γ. Απνβνιή ησλ αρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ 

πξσθηό. 
3…………… 

4.  Απνξξόθεζε 
Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην 

έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 
4…………… 

 

(β) Να εμεγήζεηε πώο ηα δόληηα, ε γιώζζα θαη νη ζηεινγόλνη αδέλεο βνεζνύλ ζην λα αξρίζεη, ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιόηεηα, ε πέςε ηεο ηξνθήο.                                      (1,5 κνλ) 

 

Γόληηα:……………………………………………………………………………..……………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Γιώζζα:.………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ηεινγόλνη αδέλεο:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ.                     (0,5 κνλ)                                                                                               

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο (ρνληξνύ) εληέξνπ. (2 κνλ)                                                               

(i). Απνξξόθεζε ………….., αιάησλ θαη βηηακηλώλ. 

(ii). ρεκαηηζκόο ……………………... 

(iii). Κάπνηα ……………….. 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.  
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ΜΔΡΟ  Γ: (Μνλάδεο 12) 
Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηε κία (1).  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ θείκελν.      (3 κνλ)  

 

Η ……………………………….., νθείιεηαη: 

Α. ηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ, θπξίσο ηεο νπζίαο ρνιεζηεξόιεο (ή ρνιεζηεξίλεο), θάησ από ην εζσηεξηθό 

ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ.  Η θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη ……………………………… 

Β. ηε ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ, κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ειαζηηθόηεηα ησλ αγγείσλ απηώλ. 

Σα αγγεία ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπο κε απνηέιεζκα λα επηβαξύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο (αύμεζε 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ζπρλόηεηαο παικώλ) θαη λα πξνθαιείηαη εύθνιε θνύξαζε. Αλ ε θαηάζηαζε απηή 

πξνρσξήζεη, εκθαλίδνληαη ζηελώζεηο ησλ αξηεξηώλ. Οη ζηελώζεηο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ηεο θαξδίαο 

νδεγνύλ, ζηαδηαθά ζε κεησκέλε αηκάησζε ηνπ κπνθαξδίνπ (…………………………) κε απνηέιεζκα ηε 

κεησκέλε ………………………….. ησλ θπηηάξσλ ηνπ κπνθαξδίνπ, πνπ πξνθαιεί πόλν ζην ζηήζνο 

(……………………….). Αλ ε ζηέλσζε κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο θαηαιήμεη ζε αηθλίδηα νιηθή απόθξαμή 

(θιείζηκν) ηεο, ηόηε παξνπζηάδεηαη ην …………………. ηνπ  κπνθαξδίνπ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη 

ζηνλ ζάλαην. 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. 

              (2 κνλ) 
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(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα (κλεκνληθόο θαλόλαο ζπκβαηόηεηαο νκάδσλ αίκαηνο) γηα ηηο 

ζρέζεηο Αηκνδόηε - Αηκνδέθηε, θαηαγξάθνληαο θάζε νκάδα αίκαηνο ζηνλ θαηάιιειν θύθιν. (2 κνλ) 

 

(δ) Έλαο ηξαπκαηίαο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο.  Αλ δελ γλσξίδνπκε ηελ νκάδα 

αίκαηνο ηνπ, ηη αίκα  (νκάδα θαη παξάγνληα ξέδνπο)   κπνξνύκε λα ηνπ δώζνπκε  ρσξίο λα ηνπ 

πξνθαιέζνπκε  πξόβιεκα θαη γηαηί;                                                                            (1 κνλ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

………………………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

(ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.      (2,5 κνλ) 

 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

1. Δξπζξά 

αηκνζθαίξηα 

Α. Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

ιεηηνπξγία πήμεο ηνπ αίκαηνο 

1. ……… 

2. Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 

Β. Πεξηέρεη λεξό, κέζα ζην νπνίν 

είλαη δηαιπκέλεο ρξήζηκεο θαη 

άρξεζηεο νπζίεο. 

2. …….. 

3. Παξάγνληαο 

Ρέδνπο 

Γ. Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα, θπξίσο 

κε θαγνθπηηάξσζε, θαη παξάγνπλ 

εηδηθέο νπζίεο, ηα αληηζώκαηα 

3. …….. 

4. Πιάζκα Γ. Πξσηεΐλε (αληηγόλν) πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη, ή όρη, ζηελ επηθάλεηα ησλ 

εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ελόο αηόκνπ 

4. …….. 

5. Αηκνπεηάιηα Δ. Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο 

ηζηνύο θαη απνκάθξπλζε από απηνύο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

5. …….. 
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(ζη) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό, ην θπθινθνξηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο. (1,5 κνλ) 

………………………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

2. (α) ηνλ πην θάησ πίλαθα, πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κηθξννξγαληζκνί. 

Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ θάζε πεξηγξαθή θαη λα νλνκάζεηε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. 

            (2 κνλ) 

Α/Α Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο 

1. Κίνηση Κινούν μέρος ή ολόκληρο το σώμα τοσς 

2. 
 Παξάγνπλ λένπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ ηδίνπ είδνπο κε ηνλ 

εαπηό ηνπο 

3.  Απμάλνπλ ην κέγεζόο ηνπο 

4. 
 ην ζώκα ηνπο πξαγκαηνπνηνύληαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο γηα ηηο 

ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο  

5.  Γέρνληαη θαη αληηδξνύλ ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο 

 

(β) ε πνηα από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε κηθξννξγαληζκνύο;

             (1 κνλ) 

………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

(γ) Γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ;  (1 κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Με βάζε ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο, λα γξάςεηε πώο ην ζηνκάρη θαη ην δέξκα παξεκπνδίδνπλ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.        (1 κνλ) 

ηνκάρη: ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Γέξκα: ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



   11 
 

(ε) Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα πεξηγξάςεηε γηα ηελ θάζε εηθόλα ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηξίηεο γξακκήο άκπλαο.       (3 κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1: …..………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δηθόλα 2: …..………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δηθόλα 3: …..………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δηθόλα 4: …..………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δηθόλα 5: …..………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δηθόλα 6: …..………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

1 2 3 

5 
 

6
6 
1 
2 
3 
4 
5 
 

4 
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(ζη) Πώο δξνπλ ηα αληηβηνηηθά;         (0,5 κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Ση πεξηέρνπλ ηα εκβόιηα;          (0,5 κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ε) Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλαο νξγαληζκόο έρεη αλνζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην;  (1 κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ζ) Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη 

αλνζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην.        (2 κνλ)  

(i)……………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……………………………… 

(ii)…………………………………………………………………………………………………….…………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Οη  δηδάζθνπζεο                  O Γηεπζπληήο 

 

  Π.  Μπιωλά (Β.Γ) 

  Υξ. Κιεάλζνπο                   Μάξηνο Αληωληάδεο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΡΔΚ                                          ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014  

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ     

ΣΑΞΗ: Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                     ΒΑΘΜΟ: ………………………… 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  13  ΙΟΤΝΙΟΤ 2014                                   ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………... 

 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΕ                                       ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ………………………… 

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …........................................................................................................                                                                                         

                                                                                           

 

 

1. Να αντιςτοιχίςετε, όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα τισ κρεπτικζσ ουςίεσ τθσ ςτιλθσ Α με τθν πιο 

κατάλλθλθ λειτουργία τουσ ςτθ ςτιλθ Β.                                (μ. 2.5) 

Α/Α ΘΡΕΠΣΙΚΕ ΟΤΙΕ  Α/Α ΚΤΡΙΟΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 
Νουκλεϊκά οξζα 

 
Α 

Αποταμιευτικζσ και ενεργειακζσ ουςίεσ 

ςτουσ φυτικοφσ  οργανιςμοφσ 

2 
Πρωτεΐνεσ  Β 

Αποταμιευτικζσ και ενεργειακζσ ουςίεσ 

ςτουσ ηωικοφσ  οργανιςμοφσ 

3 
Τδατάνκρακεσ  Γ 

Δομικζσ και λιγότερο ενεργειακζσ 

ουςίεσ 

4 Λίπθ  Δ Κακορίηουν τθν παραγωγι πρωτεινϊν 

5 Βιταμίνεσ  Ε Διαλφτθσ πολλϊν οργανικϊν ουςιϊν 

6 
Νερό  Σ 

Απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του 

οργανιςμοφ 

 

                           ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 11 ΕΛΙΔΕ ΚΑΙ 3 ΜΕΡΗ Α,Β,Γ 

                           ΝΑ ΓΡΑΨΕΣΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΜΕΛΑΝΙ 

                           ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΧΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΜΕΡΟ Α':  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται 

με δφο και μιςι (2.5) μονάδεσ. Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτιςεισ 



2 

 

 

2. Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο μόνο ζνα γράμμα  

(Α ι Β ι Γϋι Δ) που αντιςτοιχεί ςτθν πιο ςωςτι απάντθςθ.                         (μ. 2.5) 

i. τουσ μονοκφτταρουσ μφκθτεσ ανικει 

Α. θ μαγιά 

Β. ο άνκρωποσ 

Γ. θ ςαλμονζλα 

Δ. θ τριανταφυλιά 

 ii. Σο ςϊμα τουσ περιβάλλεται από πρωτεϊνικό φάκελο 

 Α. βακτιρια 

 Β. ιοί 

 Γ. πρϊτιςτα πρωτόηωα 

 Δ. μονοκφτταροι μφκθτεσ 

iii. Σα βακτιρια είναι υπεφκυνα για τθν πάκθςθ / κατάςταςθ γνωςτι ωσ: 

 Α. ιςχαιμία του μυοκαρδίου 

 Β. νευρικι ανορεξία 

 Γ. δυςκοιλιότθτα 

 Δ. τερθδόνα 

iv. Οργανίδια υπεφκυνα για τθν πρωτεϊνοςφνκεςθ που αποτελοφνται από δυο υπομονάδεσ: 

 Α. πυρινασ 

 Β. χλωροπλάςτθσ 

 Γ. ριβόςωμα 

 Δ. κεντροςωμάτιο 

v. Ο τφποσ των δοντιϊν που είναι υπεφκυνα για τον τεμαχιςμό τθσ τροφισ είναι: 

 Α. γομφίοι 

 Β. τομείσ 

 Γ. κυνόδοντεσ 

 Δ. προγόμφιοι   
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3. Να ςυμπλθρϊςετε τα  κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αναφζρονται ςτθ μεταφορά ουςιϊν μζςω 

του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτιματοσ.                                 (μ. 2.5) 

Η ………………………….. που προζρχεται από τθ διάςπαςθ του αμφλου  μεταφζρεται με το 

………………………… ςε όλα τα κφτταρα του ςϊματοσ. Σα αγγεία που μεταφζρουν όλεσ τισ κρεπτικζσ 

ουςίεσ από τθν ………………………. προσ όλο το ςϊμα  ονομάηονται …………………….. ενϊ τα αγγεία που 

μεταφζρουν άχρθςτεσ ι τοξικζσ ουςίεσ από όλο το ςϊμα προσ τα κατάλλθλα όργανα για να 

αποβλθκοφν από τον οργανιςμό ονομάηονται ……………………….. . 

4. Σο πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει τον κυκλικό τρόπο λειτουργίασ ενόσ πεπτικοφ ενηφμου. Να 

ςυμπλθρϊςετε τα κενά 1 μζχρι 5 ςτο πιο κάτω ςχιμα με τουσ όρουσ που δίνονται με αλφαβθτικι 

ςειρά:                           (μ. 2.5) 

Ενεργό κζντρο,     Ζνηυμο,      Προϊόντα,      φμπλοκο ενηφμου-υποςτρϊματοσ,      Τπόςτρωμα   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 
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ΜΕΡΟ Β':  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των ζξι (6) μονάδων. Από τισ 

τζςςερισ ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ ΣΡΕΙ (3). 

 

1. Σο πιο κάτω ςχιμα απεικονίηει το εςωτερικό τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ.  

α. Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1-5 

ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα ςτο πλάι.                                              (μ. 2.5)

                       

 

 

 

 

 

 

 

   β. Να γράψετε δυο ζνηυμα που περιζχονται ςτο ςάλιο και τθ λειτουργία που επιτελοφν.               (μ. 2) 

Α/Α Ζνηυμο Λειτουργία 

1   

2   

    

 γ. Να γράψετε τρεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να προλάβουμε τισ αςκζνειεσ των δοντιϊν.         

     i)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (μ. 1.5) 

     ii)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

     iii)……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………… 

 

 

 

 

Α/Α Μζρθ ςτοματικισ κοιλότθτασ 

1  

2  

3  

4  

5  
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2. το πείραμα που κάναμε ςτο εργαςτιριο για να διαπιςτϊςουμε τθν φπαρξθ του άνκρακα ςε 

οργανικζσ ενϊςεισ χρθςιμοποιιςαμε ιςχυρό κειικό οξφ. τον πιο κάτω πίνακα δίνονται τα 

αποτελζςματα που πιραμε όταν προςκζςαμε κειικό οξφ ςτθ ηάχαρθ, ςτο αλεςμζνο ςιτάρι και ςτο 

αλάτι. Αφοφ παρατθριςετε προςεκτικά τα αποτελζςματα του πιο κάτω πίνακα να απαντιςετε τα 

ερωτιματα που ακολουκοφν. 

Ουςία προσ ανίχνευςθ Χρώμα δείγματοσ πριν τθν επαφι 
με κειικό οξφ 

Χρώμα δείγματοσ μετά τθν 
επαφι με κειικό οξφ 

ηάχαρθ άςπρο μαφρο 

αλεςμζνο ςιτάρι άςπρο μαφρο 

αλάτι άςπρο άςπρο 

 

α. Ποιο ςυμπζραςμα εξάγεται από το πιο πάνω πείραμα;                 (μ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………......................……………………… 

................................................................................................................................................................. 

β. Να γράψετε δυο παράγοντεσ που κρατιςαμε ςτακεροφσ ςτο πιο πάνω πείραμα.             (μ. 1) 

Α/Α Παράγοντεσ  που κρατιςαμε ςτακεροφσ 

1  

2  

 

γ. Σι χρϊμα κα αποκτιςει το ψωμί αν ζρκει ςε επαφι με το κειικό οξφ ςφμφωνα με το πιο πάνω 

πείραμα; ………………………………………………………………………………………............…..                                  (μ. 0.5)  

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ                                   (μ. 0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

δ. Να βάλετε ςτθ ςειρά τα πιο κάτω άτομα με βάςθ τθν θμεριςια ενεργειακι τουσ ανάγκθ ξεκινϊντασ 

από αυτόν που ζχει τθ μεγαλφτερθ και καταλιγοντασ ςε αυτόν που ζχει τθν μικρότερθ.      (μ. 2) 

Άντρασ με αυξθμζνθ δραςτθριότθτα,    παιδί ζξι χρονϊν,          παιδί 16 χρονϊν,         παιδί ενόσ  χρόνου 

 …………….............…………………-----…………………………..-----…………………………-----…………………………………………. 
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ε. Να γράψετε δυο παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ τθσ οςτεοπόρωςθσ.                    (μ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

 

3.  Σο πιο κάτω ςχιμα παριςτάνει τθν καρδιά του ανκρϊπου ςε τομι.  

α. Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 6.    (μ. 3) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

β. Πότε ζνα άτομο παρουςιάηει υπζρταςθ;                                        (μ. 0.5)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

γ. Να γράψετε δυο λόγουσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ αρτθριοςκλιρυνςθ.     (μ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ. Να γράψετε ζναν τφπο χειρουργικισ επζμβαςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν απόφραξθ των 

αρτθριϊν.                                            (μ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………… 

 

Α/Α Μζρθ τθσ καρδιάσ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

1 

2 

3 4 

5 

6 
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4. α. το παρακάτω ςχιμα φαίνεται μζροσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ. Να ονομάςετε τα όργανα που αντιςτοιχοφν ςτισ  ενδείξεισ  1-4 ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο 

κάτω πίνακα.                            (μ. 2) 

  

 

 

 

 

 

β. Να περιγράψετε τον μθχανιςμό τθσ ειςπνοισ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πιο κάτω διεργαςίεσ. 

i) κίνθςθ των πλευρϊν του κϊρακα                              (μ. 1.5) 

ii) κίνθςθ του διαφράγματοσ 

iii) χωρθτικότθτα τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ και πνευμόνων 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

γ. Με τθ βοικεια του πιο κάτω ςχιματοσ να γράψετε τθν πορεία του οξυγόνου από το εςωτερικό τθσ 

κυψελίδασ μζχρι τα κφτταρα των ιςτϊν.                           (μ. 2) 

 

 

 

 

 

δ. Πϊσ ονομάηεται θ μεταφορά των αερίων Ο2 και CO2 από μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε μικρζσ 

ςυγκεντρϊςεισ;                                  (μ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………............……………………………………………………… 

Α/Α Μζροσ του ςυςτιματοσ 

1  

2  

3  

4  

i. εςωτερικό κυψελίδασ 

ii.  

iii.  

iv.  

ν.  

νi. κφτταρα των ιςτϊν 

1 

2 

3 

4 
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ΜΕΡΟ Γ':  Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ των δώδεκα (12) μονάδων. Από τισ 

δφο ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτθ ΜΙΑ (1) 

 

1. Να διαβάςετε τισ οδθγίεσ του πειράματοσ που εκτελζςαμε ςτθν τάξθ με κζμα τθ διάςπαςθ των 

λιπϊν ςτο υδάτινο περιβάλλον του εντζρου και μαηί με τισ γνϊςεισ ςασ να απαντιςετε τα ερωτιματα 

που ακολουκοφν. 

α. ε δφο αρικμθμζνουσ ςωλινεσ προςκζςαμε ίςθ ποςότθτα λαδιοφ. τον ζναν προςκζςαμε  μικρι 

ποςότθτα υγροφ πιάτων ενϊ ςτον άλλο ίςθ ποςότθτα νεροφ. Μετά ανακινιςαμε τουσ ςωλινεσ και 

κάναμε τισ παρατθριςεισ μασ. Σο περιεχόμενο και των δφο ςωλινων κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ 

ιταν 37οC. 

i) Ποιο ρόλο ζχει το υγρό πιάτων ςτο πείραμά μασ;                                      (μ. 1) 

....................................................................................................................................................................... 

ii) Γιατί το πείραμά μασ ζγινε ςε κερμοκραςία 37οC;                              (μ. 0.5) 

....................................................................................................................................................................... 

iii) Ποια είναι θ αρχικι υπόκεςθ του πειράματοσ μασ;                               (μ. 0.5) 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

iii) Ποιο ρόλο παίηει ο ςωλινασ χωρίσ υγρό των πιάτων αλλά μόνο με νερό; Ο ρόλοσ του είναι   κετικόσ 

ι αρνθτικόσ; Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.                     (μ. 1.5) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

β. Να γράψετε ποια δραςτικι ουςία ςυμβάλλει ςτθν ολοκλιρωςθ των πιο κάτω λειτουργιϊν που 

επιτελοφνται ςτο ςτομάχι:                                              (μ. 1.5) 

i) πζψθ των πρωτεϊνϊν: ............................................................. 

ii) προςταςία των κυττάρων του ςτομάχου από το υδροχλωρικό οξφ: ............................................. 

iii) ρφκμιςθ του γαςτρικοφ υγροφ: ........................................................... 
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γ. Σο λεπτό ζντερο δομείται από λάχνεσ και μικρολάχνεσ. Να εξθγιςετε πϊσ θ δομι του λεπτοφ 

εντζρου διευκολφνει τθν πζψθ και τθν απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν.                                    (μ. 1) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

δ. Σο γεφμα του Γιαννάκθ ςιμερα περιλαμβάνει φαςόλια με ελαιόλαδο, λεμόνι και ςυνοδεφεται από 

ςαλάτα εποχισ. 

Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα ϊςτε να βοθκιςετε τον Γιαννάκθ να καταλάβει ποιεσ 

κρεπτικζσ ουςίεσ πιρε με το γεφμα αυτό.                                             (μ. 4) 

Τλικό από το γεφμα Μακρομόριο που 

διαςπάται με χθμικι 

πζψθ 

Πεπτικό ζνηυμο Μικρομόριο που 

παράγεται 

φαςόλια  κρυψίνθ  

ελαιόλαδο (λίποσ)    

  νουκλεάςθ  

 

ε. Να γράψετε ζναν τρόπο που να δείχνει πϊσ το πεπτικό ςφςτθμα ςυνεργάηεται με το μυϊκό ςφςτθμα 

και να ςτθρίξετε τθν άποψθ ςασ με ζνα παράδειγμα.                                  (μ. 2) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... . 

2 α. Να δϊςετε οριςμοφσ για τα πιο κάτω:           (μ. 2) 

i) πλθκυςμόσ ................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ii) βιοκοινότθτα ............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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β. ασ δίνεται πιο κάτω μια λίςτα από κάποια ςτοιχεία. 

νερό ποταμοφ κουνοφπια πζτρεσ 

βάτραχοι πλατάνια φυτοπλαγκτόν 

πζςτροφα φφκθ αργυροπελεκάνοσ 

 

Με βάςθ τισ γνϊςεισ ςασ για το τι ορίηουμε ζνα οικοςφςτθμα να γράψετε πωσ τα πιο πάνω ςτοιχεία 

ςυνκζτουν ζνα οικοςφςτθμα.                                                 (μ. 2) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

γ. Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω ςχιμα και να απαντιςετε τα ερωτιματα που 

ακολουκοφν. 

 

 

 

 

 

 

 

i) Σι απεικονίηεται πιο πάνω;  .................................................................................................(μ. 1) 

ii) Πόςα τροφικά επίπεδα διακρίνονται ςτο πιο πάνω ςχιμα; ............................................  (μ. 1) 

iii) Να γράψετε δφο (2) παραγωγοφσ. ..................................................................................  (μ. 1) 

iν) Να γράψετε δυο (2) καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ ....................................................................(μ. 1) 

ν) Να γράψετε ζναν (1) κορυφαίο κθρευτι ............................................................................ (μ. 1) 
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νi) Για ποιο λόγο ο κυπρίνοσ και θ πζςτροφα ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ; Να εξθγιςετε.    (μ. 2) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... . 

νii) Να γράψετε μια επίπτωςθ που κα ζχει ςτουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ θ δθλθτθρίαςθ του 

φυτοπλαγκτόν.                           (μ. 1) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .  

 

ΣΕΛΟ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

 

Η Διευκφντρια 

Βζρα Σαχμαηιάν 

 

 

 



ΛΑΝΙΣΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 
 

 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Γ΄  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ύνολο μονάδων: 40 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΗΜΔΙΑ)  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................................... 
 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α’:  Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ.  

                    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

 
1. Οη αθόινπζεο πξνηάζεηο αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. Να ηηο ραξαθηεξίζεηε  κε  

<> ζσζηό ή <Λ> ιάζνο.    

     α. Οη θιέβεο πεξηέρνπλ βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπο.                                                          .......... 

     β. Σα ηνηρώκαηα  ησλ αξηεξηώλ είλαη παρύηεξα από απηά ησλ θιεβώλ.                               .......... 

     γ. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ θιεβώλ είλαη κηθξόηεξε από ησλ αξηεξηώλ .                         ......... 

     δ. Ζ αξηζηεξή θνηιία έρεη παρύηεξν κπτθό ηνίρσκα από ηε δεμηά θνηιία.                                .......... 

     ε. Ο παξάγνληαο ξέδνπο είλαη πξσηεΐλε ζην εζσηεξηθό ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ           ……… 

           (μονάδερ 2.5) 
 

 2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα. 

    α. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο είλαη: ……………………, ………………………, ………………… 

    β. Ζ απνξξόθεζε λεξνύ γίλεηαη ζην ………………………………… .       

  γ. Ζ ρνιή …………………………………………. ηα ιίπε.                                            (μονάδερ 2.5) 

 

    3. 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 ). 

        α. Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζην αλζξώπηλν ζώκα δηαθξίλνπκε ηνπο κεραληζκνύο άκπλαο ζε: 

     Α. γεληθνύο θαη εηδηθνύο 

     Β. αληηγόλα θαη αληηζώκαηα                                                                                                                           

     Γ. εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο 

     Γ. αλνηθηνύο θαη θιεηζηνύο 
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β. Όηαλ έρνπκε απνθηήζεη αλνζία απέλαληη ζε έλα αληηγόλν: 

    Α. απνθεύγνπκε ηε κόιπλζε από έλα κηθξόβην 

    Β. καο ρνξεγείηαη νξόο, γηαηί ν εκβνιηαζκόο δελ καο παξέρεη πξνζηαζία 

    Γ. δελ αξξσζηαίλνπκε πνηέ από θακία αζζέλεηα 

    Γ. δελ εκθαλίδνπκε ζπκπηώκαηα αζζέλεηαο, αλ θαη έρνπκε κνιπλζεί από ην κηθξόβην 

 

γ. Σα αληηζώκαηα είλαη: 

    Α. πξσηεΐλεο πνπ παξάγνληαη από εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα 

    Β. λεθξνί παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί ή ηκήκαηά ηνπο  

    Γ. έλδπκα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα 

    Γ. μέλεο νπζίεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό καο θαη πξνθαινύλ αζζέλεηεο 

 

δ. Γηα λα κπνξεί ν νξγαληζκόο καο λα δηαηεξεί ζηαζεξό ην εζσηεξηθό ηνπ πεξηβάιινλ 

(νκνηόζηαζε), αλεμάξηεηα από ηηο εμσηεξηθέο κεηαβνιέο, απαηηείηαη: 

    Α. ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο   

    Β. πξνζθνξά ελέξγεηαο 

    Γ. ηζνζηάζκηζε ηεο γιπθόδεο 

    Γ. απμεκέλε νμύηεηα ζην αίκα 

 

ε. Σα βαθηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζην παρύ έληεξν ηνπ αλζξώπνπ: 

   Α. παξάγνπλ έλδπκα ζεκαληηθά γηα ηε δηάζπαζε πξσηετλώλ   

   Β. παξάγνπλ βηηακίλε Κ 

   Γ. παξάγνπλ ηνμηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα απνβιεζνύλ 

   Γ. θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη κε ηελ ηξνθή 

                                                                                                                           (μονάδερ 2.5) 

 

4. Να αλαθέξεηε δπν (2) ρξεζηκόηεηεο ηνπ ζάιηνπ πνπ γλσξίδεηε θαη ην όξγαλν από ην νπνίν απηό 

παξάγεηαη.  

 

Υξεζηκόηεηεο: α. ………………………………………………………………………………....................... 

                          …………………………………………………………………………………………………  

                       β. ……………………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………………………..  

 

Σν ζάιην παξάγεηαη από ………………………………………………………… 

 

 

 (μονάδερ 2.5) 
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) 
επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ΣΡΔΙ (3). 

 
1. Να απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ κε βάζε ηελ πην θάησ εηθόλα πνπ αθνξά ζην 
θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη κία από ηηο γξακκέο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 
 

α. Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο, 
ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

(μονάδερ 1.5) 

 

           β. Να ονομάζεηε θαη λα εξηγήζεηε ηε 
               δηαδηθαζία Γ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό  
               ζρήκα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(μονάδερ 1.5) 

 
γ. Πνηα γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα δηαθξίλεηαη ζε απηή ηελ εηθόλα;  
 

………………………………………………………………………………………………….    (μονάδα 1)  
 
 

δ. Σξαπκαηίαο αγλώζηνπ νκάδαο αίκαηνο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο μεηάγγιζη, αιιά δελ ππάξρεη  
    ε δπλαηόηεηα εμαθξίβσζεο ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο αίκαηνο. Ση νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα ηνπ            
    πξνζθέξνπλ, γηα λα ζσζεί; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                         (μονάδερ  2) 
 
 

 Κύηηαπο αίμαηορ 

Α  

Β  

Γ  

Α Β 

Γ 

Γ 
 

Γηαδηθαζία:………………………………………………………… 

Δμήγεζε: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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2.Σν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 
αλζξώπνπ.  

 
α. Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη   

      ελδείμεηο i κέρξη vi ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

   (μονάδερ 3) 
                                                                                                                               

 
β. Παξαθάησ ζαο δίλεηαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ν εθπλεόκελνο αέξαο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 

θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.  

                                                                                                                                  (μονάδερ 1) 
 

γ. Να εμεγήζεηε από ηη απνηειείηαη ε ηξαρεία, πνηεο ιεηηνπξγίεο εμππεξεηεί ε δνκή ηεο ηξαρείαο θαη 

κε πνηνλ ηξόπν;   

 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(μονάδερ 2) 

 

 

 

 

Α/Α 
Μέπορ ηος αναπνεςζηικού 

ζςζηήμαηορ 

i.  

ii.  

iii.  

vi.  

v.  

vi.   
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3. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα ηνκή ελόο αλζξώπηλνπ δνληηνύ.  

   α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 
θάησ πίλαθα. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(μονάδερ 3) 

β. Να αλαθέξεηε πού βξίζθνληαη νη γαζηξηθνί αδέλεο θαη πνηνο είλαη ν πόλορ ηνπο; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(μονάδερ 2) 

γ. Γηα πνηνλ ιόγν, όηαλ είκαζηε άξξσζηνη κε γαζηξεληεξίηηδα (ίσζε), ζπλήζσο ππνθέξνπκε από 

δηάξξνηα;   

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(μονάδα 1) 

4. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ 

νη ηξνθέο.  

ΔΙΓΟ ΣΡΟΦΗ Καηηγοπία θπεπηικών 

οςζιών 

Ο Ρόλορ ηοςρ ζηον οπγανιζμό 

 

 

Βνύηπξν 
   

 

 

………………………… 

 

…………...................................... 

………………………………………

………………….………………….. 

 

 

Φάξη 

 

 

 

….................................. 

 

………………………………………

………………………………………

……………………………………….. 

 

 

Πνξηνθάιη 

 

 

 

………………………… 

 

…………………………………….. 

………………………………………

………………………………… 

(μονάδερ 3) 

Α/Α Μέπορ Γονηιού 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

3 

4 

5 

6 

1 

2 
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β. Να αλαθέξεηε δύν (2) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, όπσο απηνί πξνθύπηνπλ από ηελ 

ππξακίδα δηαηξνθήο πνπ έρνπκε κειεηήζεη.                                                                      

i. …………………………………………………………………………………………………….................. 

ii .....................................................................................................................................(μονάδερ  2)   

 

γ. Γηα πνηνλ ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη ηα αληηνμεηδσηηθά σο πξόζζεηεο ρεκηθέο νπζίεο ζηα ηξόθηκα; 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… (μονάδα  1)                                                                

 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεκα (12) κνλάδσλ. Από ηιρ δύο (2) 

επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1). 

 

1.  Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        α. Πόζα ηξνθηθά επίπεδα κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα; .............. 
(μονάδα 1) 

β. Να αλαθέξεηε έλαλ νξγαληζκό, ν νπνίνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο: 

    і.   Φπηνθάγνο .................................... 

    іі.  Κνξπθαίνο ζεξεπηήο ............................................. 

    ііі. Παξαγσγόο ................................................ 

    іv. αξθνθάγνο ................................................... 

                                  (μονάδερ 2) 

γ. Να θάλεηε ηελ αληηζηνίρηζε. 

 

   

           

 

 

 

 
 

(μονάδερ 2) 

Α/Α ΣΖΛΖ Α 

1. Φπηνθάγνο 

2. Κνξπθαίνο ζεξεπηήο 

3. Φπηηθόο νξγαληζκόο 

4. αξθνθάγνο 

Α/Α ΣΖΛΖ Β 

Α. Καηαλαισηήο 3εο ηάμεο 

Β. Παξαγσγόο 

Γ. Καηαλαισηήο 2εο ηάμεο 

Γ. Καηαλαισηήο 1εο ηάμεο 

  

1.  

2.  

3.  

4.  
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     δ. ’ έλα νηθνζύζηεκα ππνινγίζακε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεηαη ζην ηξνθηθό επίπεδν ησλ 
παξαγσγώλ θαη βξήθακε όηη είλαη 30 000 ΚJ.  Τπνινγίζακε επίζεο όηη ε ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεηαη 
ζην ηξνθηθό επίπεδν ησλ παξαγσγώλ είλαη 2 ΚJ/Kg θαηαλαισηή.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

i. Πνην είλαη ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην 

επόκελν; ………………………………………………………………..     (μονάδα 1) 

 

ii.  ηελ ηξνθηθή ππξακίδα πνπ απεηθνλίδεηαη πην πάλσ, λα δείμεηε θαη λα ζεκεηώζεηε ηo 

πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζην 2ν ηξνθηθό επίπεδν. Να πξαγκαηνπνηήζεηε 

ηνπο αλάινγνπο ππνινγηζκνύο. 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                 (μονάδα 2) 

iii. Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ από ην 

επίπεδν ησλ παξαγσγώλ θαη λα ην δείμεηε ζηελ πην πάλσ ππξακίδα. Να 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηνπο αλάινγνπο ππνινγηζκνύο.                                                                         

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

                                                                                                                                           (μονάδα 2) 

iv. Να ππνινγίζεηε ηε βηνκάδα ησλ παξαγσγώλ. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                           (μονάδα 1) 

v. Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ζε έλα 

νηθνζύζηεκα.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                           (μονάδερ 1) 
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2. Οη πην θάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ηελ άκπλα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαηά ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ, ηελ πξνζηαζία θαη ηε κεηάδνζή ηνπο.                     

                                                                                                                           

    α. ε έλα ζρνιείν ηεο Λεκεζνύ, ε Αλδξνκάρε θαη ε αδεξθή ηεο αζζέλεζαλ κε ίσζε πνπ ιέγεηαη 

γαζηξεληεξίηηδα. Ο ζρνιηθόο γηαηξόο ζπλέζηεζε ζε απηέο αλάπαπζε ζην ζπίηη θαη ιήςε πγξώλ. Ζ 

κεηέξα ηνπο όκσο πνπ είλαη θαξκαθνπνηόο θαη γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηηο αζζέλεηεο απηέο, απνθάζηζε 

λα ηνπο ρνξεγήζεη θαη κηα ζπγθεθξηκέλε αληηβίσζε πνπ είλαη ζίγνπξε πσο ζα ηηο βνεζήζεη λα 

γίλνπλ γξήγνξα θαιά θαη λα επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν ηνπο ζύληνκα. Να γξάςεηε αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο ελέξγεηεο ηεο κεηέξαο ησλ καζεηξηώλ θαη λα εμεγήζεηε ην γηαηί;  

  
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….  

(μονάδερ 2) 
 

β. Σν ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ηα εθαηνκκύξηα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ     

πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, δηαζέηεη εμσηεξηθνύο κεραληζκνύο. Να αληηζηνηρίζεηε ην όξγαλν 

                      πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα κε  ηε δξάζε πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα 

                      εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό θαη λα πξνθαιέζνπλ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

     ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 
Α, Β, Γ, ή Γ 

      ΓΡΑΖ  ΓΗΑ  ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ   ΣΧΝ   ΜΗΚΡΟΒΗΧΝ 

1 Μύηε  Τγξό πνπ παξάγεηαη ζην όξγαλν απηό, πεξηέρεη αληηκηθξνβηαθέο  
νπζίεο, πνπ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα.   

Α 

2 Γέξκα   Με ηε βιέλλα πνπ πεξηέρεη θαη ηηο βιεθαξίδεο, ζπγθξαηεί ηα  
κηθξόβηα θαη ηα απνβάιιεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

Β 

3 Μάηηα   Με ηε βιέλλα πνπ πεξηέρεη θαη ηα ηξηρίδηα, ζπγθξαηεί ηα  
κηθξόβηα θαη ηα απνβάιιεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

Γ 

4 Σξαρεία   Τγξό πνπ παξάγεηαη από ην όξγαλν απηό  
πεξηέρεη ην γαιαθηηθό νμύ πνπ παξεκπνδίδεη  
ηα κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ ζην ζώκα καο 

Γ 

         (μονάδερ 2) 

 

γ. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ καδί κε ηα ζπγθεθξηκέλα εμνπαιηθώο 

Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα πνπ απηέο πξνθαινύλ.                                                              (μονάδερ 4)  

 

Καηεγνξία Μηθξννξγαληζκώλ εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελν Νόζεκα 

1.  

2.  

3.  

4.   



 9 

δ. Σα πην θάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο αληηζσκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ ρξόλν, ζε έλα άηνκν πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί εκβόιην θαη ζε έλα άιιν άηνκν πνπ ηνπ έρεη 

ρνξεγεζεί αληη-νξόο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ε πνην άηνκν έρεη ρνξεγεζεί εκβόιην θαη ζε πνην αληη-νξόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                                          

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................        

                                                                                                                                      (μονάδερ 2)    

ii. Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε θπζηθή θαη ηελ ηερλεηή αλνζία.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                      (μονάδερ 2)    

                                                                                                            

 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Ζ Γηεπζύληξηα 

 

                                                                                                                ........................................ 

 

Εσή Οδπζζέσο – Πνιπδώξνπ  
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: Βηνινγία 

ΣΑΞΗ Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2014                                  

ΥΡΟΝΟ: Γπόκηζε (2,5) ώξεο (Βηνινγία +Υεκεία)                                                                                    

                                                                                                   ύλνιν  κνλάδσλ: 40/100 

Ολνκαηεπώλπκν:…………………………………………………………….. 

Σκήκα:…………………………                              Αξηζκόο:……………….. 

ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

 2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε  δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

3. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα κέξε. 

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην, ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε εξώηεζε. 

5. Σν γξαπηό απνηειείηαη από 11 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α : Μνλάδεο 10 

Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηέζζεξηο (4). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2,5) κνλάδεο. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν                         

γξάκκα Α, Β, Γ  ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α  ).                 (κνλ. 2.5) 

 

α.  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. 

 

β. Ο ξόινο ηεο επηγισηηίδαο είλαη: 

     

     Α.      Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ νηζνθάγνπ 

     Β.      Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα 

     Γ.       Αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ όηαλ θαηαπίλνπκε 

     Γ.       Καηεβαίλεη πξνο ηα θάησ όηαλ κηιάκε 

 

γ. Οη ηνί: 

    Α.       Αλαπαξάγνληαη ειεύζεξα ζηε θύζε. 

    Β.       Μπνξεί λα είλαη παξάζηηα ή ζαπξόθπηα. 

    Γ.       Δίλαη θπηηαξηθέο κνξθέο δσήο. 

    Γ.       Θεσξνύληαη θπξίσο βιαβεξνί «κηθξννξγαληζκνί».  

 

Βαζκόο: ……………………..….. 

Οινγξάθσο:……………………… 

Τπνγξαθή:……………………….. 
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δ. Πνηα πξόηαζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε δνκή ηεο θαξδίαο; 

     

     Α.      Υσξίδεηαη ζε δύν κεγάιεο θνηιόηεηεο, ηε «δεμηά» θαη «αξηζηεξή» θνηιόηεηα. 

     Β.      Γελ πεξηέρεη βαιβίδεο. 

     Γ.      Λεηηνπξγεί ζαλ «αληιία» κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπγρξνληζκέλα. 

     Γ.      Δίλαη έλα κπώδεο όξγαλν κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ αζπγρξόληζηα. 

 

 ε. πκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη: 

    

     Α.     Οπζίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα. 

     Β.      Όιεο νη δνκηθέο νπζίεο. 

     Γ.      Οη νπζίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο ηξνθέο. 

     Γ.      Οπζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ.   

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο.                                          (κνλ. 2.5) 

 Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλα άιιν νξγαληζκό νλνκάδεηαη:  

...................................................................................................................................................... 

 Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ νη κηθξννξγαληζκνί, όηαλ εηζέιζνπλ ζην θύηηαξν μεληζηή 

νλνκάδνληαη.......................................... λνζήκαηα. 

 Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ 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 πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη................................. 

    

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα γξάςεηε ηε ζσζηή πνξεία ηνπ αέξα από ηνπο 

ξώζσλεο κέρξη ηηο θπςειίδεο ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά.                                             (κνλ. 1.5) 

 Ρώζσλεο            ................................... ...................................... ............................ 

........................................ .............................................. Κπςειίδεο 
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  β) Γηαηί είλαη πξνηηκόηεξν λα εηζπλένπκε από ηε κύηε αληί από ην ζηόκά. Να γξάςεηε δύν 

ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο.                                                                 (κνλ. 1) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο πνπ ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζηνλ πίλαθα. Γξάςεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ζηε κεζαία ζηήιε π.ρ Α-5. ηε ζηήιε Α πεξηζζεύεη έλαο όξνο.          (κνλ. 1.5) 

 

ηήιε Α  ηήιε Β 

Α. παρύ έληεξν  1. απνηνμίλσζε νξγαληζκνύ 

Β.  ρνιεδόρνο θύζηε  2. απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Γ. ζπθώηη  3. παξαγσγή πεπηηθώλ ελδύκσλ 

Γ. ιεπηό έληεξν  4. παξαγσγή πδξνρισξηθνύ νμένο 

Δ. ζηνκάρη  5. δεκηνπξγία ηνπ ρπινύ 

η. γαζηξηθνί αδέλεο  6. απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ θαη 

βηηακηλώλ 

Η. πάγθξεαο   

 

β) Να εμεγήζεηε κε ζπληνκία ζε ηη εμππεξεηνύλ νη ηόζεο πηπρέο, ιάρλεο θαη κηθξνιάρλεο  πνπ   

έρεη ην ιεπηό έληεξν;                                                                                                    (κνλ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

γ) Σν ζηνκάρη καο έρεη πνιύ όμηλν pH. Παξόια απηά δελ θαηαζηξέθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

Να εμεγήζεηε ην ιόγν.                                                                                                  (κνλ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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ΜΔΡΟ Β : Μνλάδεο 18 

Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηξεηο (3). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 α) ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ    

πίλαθα.                                                                                                                             (κνλ. 3) 

Θξεπηηθέο 

νπζίεο 

Ρόινο- ιεηηνπξγία ζηνλ νξγαληζκό Οκάδεο ηξνθώλ ζηηο νπνίεο 

πεξηέρνληαη. (να γράυεηε 

ηοσλάτιζηον 4 ομάδες ηροθών) 

Τδαηάλζξαθεο 

 

  

Ληπαξέο νπζίεο Απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα 

ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο. 

 

Πξσηεΐλεο 

 

  

Βηηακίλεο  Τπάξρνπλ ζε πνιιά θξνύηα, 

ιαραληθά, μεξνύο θαξπνύο 

 

β)  Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζύκθσλα κε ηελ Ππξακίδα 

δηαηξνθήο.                                                                                                                       (κνλ. 2) 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

γ) Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) γλσζηά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ/λα πξνθιεζνύλ                    

ιόγσ ιαλζαζκέλεο δηαηξνθήο.                                                                                      (κνλ. 1) 

   1..................................................................      2...................................................................... 

   3..................................................................      4...................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

ηo πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε κηα θπςειίδα. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) Οη πλεύκνλέο καο απνηεινύληαη από εθαηνκκύξηα θπςειίδεο. Γηαηί ππάξρνπλ ηόζεο πνιιέο;  

    Ση εμππεξεηεί ν κεγάινο ηνπο αξηζκόο;                                                                              (κνλ. 1)                                                                                

……………………………………………………………………………………………………....... 

...............................................................................................................................................................                                                                                                                                                      

β) Σα βέιε Α θαη Β ζην ζρήκα παξηζηάλνπλ ηε κεηαθίλεζε δύν ζεκαληηθώλ αεξίσλ.  

Nα απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα.                                                                        (κνλ. 0.5) 

    i) Σν βέινο Α ζπκβνιίδεη ην..................................................                                                                       

    ii)Σν βέινο Β ζπκβνιίδεη ην...................................................                                                      

                                                                                                                                                  

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζρεηηθά κε ηα αέξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή 

πνπ γίλεηαη ζηηο θπςειίδεο.                                                                                                (κνλ. 2) 

 

 

Από πνύ πξνέξρεηαη (μεθηλά) Πνύ ζα θαηαιήμεη κεηά ηελ 

αληαιιαγή 

ΑΔΡΙΟ Α  

 

 

ΑΔΡΙΟ Β  

 

 

 

δ) Να γξάςεηε κία (1) αζζέλεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδεη:              (κνλ. 1.5) 

   i) Σηο θπςειίδεο........................................................ 

  ii) Σνπο βξόγρνπο θαη ηα βξνγρίδηα................................................. 

  iii) Οιόθιεξν ην αλαπλεπζηηθό........................................................  

 

 ε) Πνηνη πηζηεύεηε, όηη είλαη νη ιόγνη πνπ ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα έρνπλ απμεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα; Να γξάςεηε  δύν ζεκαληηθνύο ιόγνπο πνπ πηζαλόλ λα επζύλνληαη γηα ην 

απνηέιεζκα απηό.                                                                                                                (κνλ. 1) 

 ................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΗ 3 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα.                       (κνλ. 2) 

 

β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο  3 ηνπ δνληηνύ όπσο θαίλεηαη πην πάλσ.                (κνλ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

γ) Να γξάςεηε ηέζζεξεηο ηξόπνπο γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.              (κνλ. 2) 

i. ……………………………………………………………………………………………... 

ii. ……………………………………………………………………………………………... 

iii. ……………………………………………………………………………………………... 

iv. ……………………………………………………………………………………………... 

 

δ) 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. Πηπαιίλε  

4.  Γηάζπαζε ησλ ηξνθώλ ζην ζηνκάρη 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

α) Να γξάςεηε ην βαζηθό ξόιν - ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ αηκνθόξσλ αγγείσλ.               (κνλ. 1.5) 

Όλνκα αγγείνπ Ρόινο 

1. αξηεξίεο  

2. θιέβεο  

3. ηξηρνεηδή  

1. 

2. 

3. 

4. 
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β) Πην θάησ θαίλνληαη νη ηξείο θπθινθνξίεο πνπ γίλνληαη ζην ζώκα καο. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ 

πίλαθα ηνλ ζθνπό ηεο θάζε θπθινθνξίαο.                                                             (κνλ. 1.5)  

Όλνκα αγγείνπ θνπόο 

1. πλεπκνληθή  

2. ζσκαηηθή  

3. ζηεθαληαία  

   

γ) Να ζπκπιεξώζεηε έλα (1) ξόιν γηα θάζε ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο.                                        (κνλ. 

2) 

πζηαηηθό αίκαηνο Ρόινο 

1. εξπζξά αηκνζθαίξηα  

2. πιάζκα  

3. ιεπθά αηκνζθαίξηα  

4. αηκνπεηάιηα  

 

δ) Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία, γηαηί νη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο.                                         (κνλ. 0.5) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

ε) Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία, γηαηί ζηελ θαξδηά δελ επηθνηλσλεί ε δεμηά κε ηελ αξηζηεξή πιεπξά.  

                                                                                                                                              (κνλ. 0.5) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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ΜΔΡΟ Γ : Μνλάδεο 12.  

Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από δύν (2)εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηε κηα (1). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1. 

α) Να γξάςεηε κε απιά ιόγηα δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα.                        (κνλ. 1) 

I. ……………………………………………………………………………………………….. 

II. ……………………………………………………………………………………………….. 

β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα) όπσο θαίλνληαη 

ζην ζρήκα.                                                                                                                                (κνλ. 2) 

 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ζρεηηθά κε ηηο αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.       (κνλ. 2) 

Αζζέλεηα  Μία (1) αηηία 

1. γαζηξίηηδα ………………………………………………… 

2. γαζηξηθό έιθνο ………………………………………………….. 

3. Καξθίλνο παρέσο 

εληέξνπ 
…………………………………………………… 

4. Δπθνηιηόηεηα ……………………………………………………. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

5. …………………………….. 

6. …………………………….. 

7. …………………………….. 

8. …………………………….. 
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δ) Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία δύν βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εληεξηθή ρισξίδα- 

βαθηήξηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παρέσο εληέξνπ.                                      (κνλ. 1) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ζρεηηθά κε ηηο νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη.                           (κνλ. 3) 

Έθθξηκα Όξγαλν παξαγσγήο Ρόινο (βαζηθόο) 

1. ζάιην   

2. ρνιή   

3. εληεξηθό πγξό   

4. γαζηξηθό πγξό   

 

η)  Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα:                                                                        (κνλ. 3) 

Ο θ. Γηάλλεο Γξεγνξίνπ είλαη δηεπζπληήο πνιπεζληθήο εηαηξείαο. Λόγσ ηεο πηεζηηθήο θύζεο ηεο 

δνπιεηάο ηνπ πνπ ηνπ πξνθαιεί πνιύ άγρνο έρεη ηηο εμήο ζπλήζεηεο: θαπλίδεη πνιύ, θαηαλαιώλεη 

πνιύ αιθνόι θαη γιπθά   θαη δελ ηξώεη ζρεδόλ θαζόινπ θξνύηα θαη ιαραληθά. Γηα θάζε ζπλήζεηα 

ηνπ λα γξάςεηε πνηα αζζέλεηα θηλδπλεύεη λα πάζεη θαη πνηεο είλαη νη παζνινγηθέο επηπηώζεηο (ζε 

ζπληνκία) ζηνλ νξγαληζκό; 

πλήζεηα Αζζέλεηα Παζνινγηθέο επηπηώζεηο γηα ηνλ νξγαληζκό 

1. θάπληζκα   

2. θαηαλάισζε αιθνόι   

3. θαηαλάισζε γιπθώλ   

4. πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε 

Φξνύησλ θαη ιαραληθώλ 
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ΔΡΩΣΗΗ 2. 

α) ε έλα ζρνιείν ηεο Κύπξνπ  πνιινί καζεηέο αζζέλεζαλ κε γξίπε. Να αλαθέξεηε δύν ελέξγεηεο 

πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ νη καζεηέο γηα λα κε κεηαδώζνπλ ηελ αξξώζηηα ζε ζπκκαζεηέο ηνπο. 

                                                                                                                                                 (κνλ. 1) 

 ....................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 

  

i) Κάπνηνη άιινη καζεηέο έηξεμαλ λα βάινπλ εκβόιην ηεο γξίπεο έηζη ώζηε λα κελ αξξσζηήζνπλ. 

Να εμεγήζεηε θαηά πόζν ε ελέξγεηα απηή ησλ καζεηώλ είλαη ζσζηή ή ιάζνο θαη  λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                        (κνλ. 1) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

ii) Έλαο από ηνπο άξξσζηνπο καζεηέο, επεηδή είρε πνιύ έληνλα ζπκπηώκαηα άξρηζε λα πίλεη 

ζηξόπη αληηβίσζεο. Να εμεγήζεηε θαηά πόζν ε ελέξγεηα απηή ηνπ άξξσζηνπ καζεηή είλαη 

ζσζηή ή ιάζνο θαη  λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                 (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

β) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο παξαγξάθνπο ηεο ζηήιεο Β πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξώηε γξακκή άκπλαο.                                                                                                (κνλ. 3) 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

1.ηνκάρη Α. Δθηόο από ηα πεπηηθά έλδπκα παξάγεη θαη ιπζνδύκε 1................ 

2. Μάηηα 

 

Β. Με ηε ζπλέρεηα ηνπ θαη ηνλ ηδξώηα πνπ παξάγεη 

εκπνδίδεη ηελ είζνδν κηθξνβίσλ 

2............... 

 

3. Μύηε Γ. Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη βιεθαξίδεο 3................ 

4. Σξαρεία  Γ. Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη ηξηρίδηα 4................ 

5. Γέξκα Δ. Γάθξπα πνπ πεξηέρνπλ ιπζνδύκε 5............... 

6. ηόκα η. Παξάγεη νμέα πνπ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα 6............... 
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γ) ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε δεύηεξε γξακκή άκπλαο. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία απηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) ην λεζί καο ζπλερώο απμάλνληαη ηα θξνύζκαηα ηνπ ΑIDS                                         

(ύλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο). Να αλαθέξεηε:                                 (κνλ. 2)             

i.  έλα ηξόπν πνπ κεηαδίδεηαη ν ηόο: 

......................................................................................................................................................... 

ii. Σξείο (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα πξνθπιαρζείο: 

 

............................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ε) Να εμεγήζεηε, γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα πιέλνπκε πάληα ηα ρέξηα καο κε ζαπνύλη θαη όρη κε 

ζθέην λεξό.                                                                                                                              (κνλ. 1)             

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

                                                                   

i) Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία απηή; 

                                                              (κνλ. 0.5) 

.............................................................. 

ii) Πνηα θύηηαξα είλαη ππεύζπλα γηα ηε 

δηαδηθαζία απηή;                                   (κνλ. 0.5) 

.............................................................. 

iii ) Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο.                                  (κνλ. 2) 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 

Οη Eηζεγεηέο Ο Γηεπζπληήο                                                                                 

  ηαύξνπ Νίθε                                                                               

  Παληειήο πύξνπ                                                                              Αιέμαλδξνο Αιεμάλδξνπ 

                                                                                                                         

 



1 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΣΑΞΗ   :   Γ΄  

ΜΑΘΗΜΑ  :   ΒΙΟΛΟΓΙΑ   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :   10/06/2014     ΒΑΘΜΟ    :          ................................... 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ  :   2 ΩΡΔ 

ΩΡΑ   :   7:45 – 9:45  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗTH/TΡΙΑ  : ............................... 

_____________________________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ..................................................................  ΣΜΗΜΑ : ..................  ΑΡ. : ......... 

_____________________________________________________________________________________ 

ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ (3) ΜΔΡΗ ΚΑΙ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 

          Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν κπιε πέλαο . 

 

ΜΔΡΟ Α: 

Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο (1,2,3,4). Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

Δπώηηζη 1 

α) Γίλεηαη ην ζρήκα ηεο ηνκήο ελόο πξνγόκθηνπ. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4. 

1: ...........................................  3: ........................................... 

2: ...........................................  4: ........................................... 

                                                          (κ. 1)  

β) Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θαη πνηνο ν ξόινο ησλ πξνγόκθησλ ζηνλ άλζξσπν; 

 Αξηζκόο :…….........    Ρόινο:……………………………………………………………………………… 

γ) i. Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε ησλ δνληηώλ κε ηελ έλδεημε Α. ……………………….……    

   ii. Πώο ε νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα πξνθαιεί ηελ πην πάλσ πάζεζε ησλ δνληηώλ; 

………………………………………………………………………………………………………..(κ. 1,5) 

 

Δπώηηζη 2 

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ.  

α) Να αλαθέξεηε ην ξόιν ηνπ νξγάλνπ κε ηελ έλδεημε Α. 

………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………….…(κ. 0,5) 

β) Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από 

ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ θαη ζπλδεηηθό ηζηό. 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………(κ. 1) 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πνξεία ηνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα  …………………  …………………  ηξαρεία  …………………                       

 …………………  θπςειίδεο.               (κ. 1) 

 

(Ολογπάθωρ) 

 

1 

2 

4 

3 

Α 

Α 
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Δπώηηζη 3 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπο 

πνπ θαίλεηαη ζηε ζηήιε Β. 

 

ηήλη Α ηήλη Β Ανηιζηοίχιζη 

1. Πξσηεΐλεο α. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ. 1.  …….. 

2. Νεξό β. Βαζηθά δνκηθά πιηθά ησλ δνληηώλ θαη ησλ νζηώλ 2.  …….. 

3. Άιαηα γ. Μεηαθνξά νπζηώλ ζηνπο νξγαληζκνύο. 3.  …….. 

4. Ννπθιετληθά νμέα δ. Απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. 4.  …….. 

5. Ληπαξέο νπζίεο ε. Δμππεξεηνύλ δνκηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ. 5.  …….. 

6. Βηηακίλεο ζη. Καύζηκα πξώηεο επηινγήο. 6.  …….. 

 δ. Απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο ζηα δώα.  

                 (κ. 1,5) 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο: 

i. Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα, κέζα ζην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα νλνκάδεηαη 

………………………………… . 

ii. Έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ 

είλαη …………………………… .              (κ. 1) 

  

Δπώηηζη 4 

α) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηε δξάζε κε ηελ νπνία ην αληίζηνηρν όξγαλν παξεκπνδίδεη 

ηνπο κηθξννξγαληζκνύο, λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό. 

 

Όπγανο Γπάζη  για παπεμπόδιζη μικποβίων 

 

Μάηηα 

 

 

 

Γέξκα 

 

 

 

ηόκα 

 

 

 

Μύηε 

 

 

      (μ.2) 

β) Γηαηί   ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε λεξό θαη ζαπνύλη; 

………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………..…………...………

…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

                                                                                                                                                               (μ.0,5) 
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ΜΔΡΟ Β: 

Να απαληήζεηε μόνο ηιρ ηπειρ (3) από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε έξι (6) κνλάδεο. 

Δπώηηζη 1 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά δίπια από ηα γξάκκαηα Α – Γ κε ηηο αθόινπζεο ιέμεηο: ζχέζειρ, αβιοηικοί 

παπάγονηερ, οικοζύζηημα, βιοκοινόηηηα. 

                 

 

 

 

 

(κ. 1) 

β) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ δείρλεη έλα ρεξζαίν ηξνθηθό πιέγκα θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

i. ε πνην ηξνθηθό επίπεδν αλήθεη : 

- ε θνπθνπβάγηα; …………………………………. 

- ε πεηαινύδα; ……………………….…… (κ.0,5) 

ii. Να γξάςεηε από ην δηπιαλό πιέγκα έλα : 

- θαηαλαισηή 2
εο

 ηάμεο : …………………………. 

- ζεξεπηή θαη ην ζήξακά ηνπ : ………………….… 

…………………………………………..….……... 

- παξαγσγό : ……………………………...….(κ.1)                                                                       

iii. Από πνύ εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ: 

- ην πεύθν : ……………………………..…..……...  

- ην θίδη : ……………….……………….…. (κ.0,5)                     

γ) Αλ ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ησλ παξαγσγώλ, ζην πην πάλσ πιέγκα, είλαη 65 000 000 KJ, λα βξείηε ηελ 

ελέξγεηα ησλ ππόινηπσλ ηξνθηθώλ επηπέδσλ θαη λα θαηαζθεπάζεηε ηελ ππξακίδα ελέξγεηαο. 

 

 

                                                                                                                                                                 

               (κ.1) 

δ) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ράλεηαη ελέξγεηα από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν. 

i. ………………………………………………….………………………………….……………….... 

ii. ………………………………………………….……………………………………………….(κ.1)           

ε) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ απνηθνδνκεηώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα; ……………………………...………... 

………………………………………………………………………………………………………..…(κ.1)   
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Δπώηηζη 2 

α) Να νλνκάζεηε ην πην θάησ νξγαλίδην, λα αλαθέξεηε ηε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη λα ζπκπιεξώζεηε 

ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο 1-4. 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηε δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ, γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο 

  

  

                                                                                                                                                                  (κ.1) 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ  πην θάησ πίλαθα ηα καθξνκόξηα θαη ηα  κηθξνκόξηα ,  ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ , πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο , ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

 

Μακπομόπια Μικπομόπια 

Τδαηάλζξαθεο          

                    Ακηλνμέα 

 Γιπθεξόιε   + ............................ 

                                                                                                                                                                  (κ.1)  

δ) i. ε πνηα πεξίπησζε , ηα κπτθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θάλνπλ θαη αλαεξόβηα αλαπλνή; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                (κ.1) 

ii. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο αλαπλνήο: 

1:…………………………………………………...………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

        (κ.1) 

ε) Πνηνη νξγαληζκνί θαη κε πνηα ιεηηνπξγία ηνπο θξνληίδνπλ λα παξακέλεη ζηαζεξή ε πνζόηεηα ηνπ 

νμπγόλνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, παξόιν πνπ ηα έκβηα όληα θαηαλαιώλνπλ κεγάιεο 

πνζόηεηεο νμπγόλνπ κε ηελ αλαπλνή ηνπο; ………………………………………………………………. 

       (κ.0,5)   

i. Όλνκα νξγαληδίνπ : …………………………………………………… 

ii. Βαζηθή ιεηηνπξγία  νξγαληδίνπ : …………………………...………...…. 

iii. Δλδείμεηο : 1:………………..……….      2:…………………………….. 

     3:…………………………     4:……………………..……… 

 (κ.1,5) 

 

 

 

ενέργεια 
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Δπώηηζη 3 

α)i. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 

1:……………………………….    2:…………………………………. 

3:……………………………….    4:………………………………..... 

                                                                                                           (κ.1) 

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζπζηαηηθνύ ηνπ αίκαηνο κε έλδεημε 3; 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………  (κ.0,5) 

 

β) Ο ππεύζπλνο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο, ζε έλα λνζνθνκείν, ζέιεη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρεηξνπξγηθνύ ηκήκαηνο ζε αίκα. Πνηα νκάδα αίκαηνο πξέπεη  λα  θξνληίζεη λα ππάξρεη ζε  κεγάιεο  

πνζόηεηεο  θαη  πνηα νκάδα ,δελ είλαη αλεζπρεηηθό, αλ δελ ππάξρεη  ζε επαξθή πνζόηεηα; Να  αλαθέξεηε 

ηηο δύν νκάδεο αίκαηνο θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                  (κ.1) 

γ)i. Έλαο ηξαπκαηίαο ,ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα, ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο. Αλ ν ίδηνο έρεη αίκα 

ηεο νκάδαο Β
+
, από πνηα ή πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα; ………………………………… 

                                                                                                                                                                  (κ.1) 

ii. ε πνηα πεξίπησζε ν ηόο ηνπ AIDS κπνξεί λα κεηαδνζεί θαηά ηε κεηάγγηζε αίκαηνο ζε έλαλ 

άλζξσπν;………………………………………….…………………………………………………………. 

                                                                                                                                                               (κ.0,5) 

iii. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS, εθηόο από ηηο κεηαγγίζεηο. 

1:………………………………………………….      2:…………………………………………………… 

                                                                                                                                                               (κ.0,5) 

iv. Γηαηί ν ηόο ηνπ AIDS δελ αλήθεη ζε θάπνην από ηα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ; 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

                                                                                                                                                               (κ.0,5) 

v. Πνηα δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ ελόο θνξέα ηνπ ηνύ ηνπ AIDS κε έλαλ αζζελή ηνπ AIDS; 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                               (κ.0,5) 

vi. Γύν ηξόπνη πξνθύιαμεο από ηνλ ηό ηνπ AIDS είλαη: 

1:…………………………………………………………………………………………………………….. 

2:……………………………………………………………………………………………..………………                                                                         

   (κ.0,5) 

1 2 

3 4 
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Δπώηηζη 4 

α) i. Η δηπιαλή εηθόλα παξνπζηάδεη ηα αηκνθόξα αγγεία 

 ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο 

ελδείμεηο Α-Γ. 

Α:………………………   Β:……………………… 

Γ:………………………    Γ:……………….……... 

                                                                           (κ.1) 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ,ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο από ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ 

κεηαμύ ηνπο ηα αγγεία Α θαη Β. 

Αγγείο  Α Αγγείο Β 

Σν αίκα εκθαλίδεη ………………………..  πίεζε. Σν αίκα εκθαλίδεη ………………………..  πίεζε. 

Έρνπλ ………………………  δηάκεηξν απινύ. Έρνπλ …………………….  δηάκεηξν απινύ. 

…………………...…. ζθπγκό . ………………………… ζθπγκό . 

 (κ.1,5) 

iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο έλδεημεο Γ πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηνπ αγγείνπ Β; 

...………………………………………………………………………………………………………(κ.0,5)  

iv. ε ηη εμππεξεηεί ην πνιύ ιεπηό ηνίρσκα (από κόλν κηα ζηηβάδα θύηηαξα) ηνπ αγγείνπ Γ; 

………………………………………………………………………………………………………...(κ.0,5) 

β) Να κειεηήζεηε, πξνζεθηηθά, ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

1 2 3 4 

    

 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………... 

 

………………………

………………………

………………………

……………………… 

 

………………………

………………………

………………………

……………………… 

 

………………………

………………………

………………………

……………………… 

(κ.2) 

γ) Να αλαθέξεηε δύν είδε κηθξννξγαληζκώλ πνπ θαηαπνιεκνύληαη άκεζα κε ηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ 

θαξκάθσλ. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

   (κ.0,5)    

 

Α 

Β Γ 

Δ 
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ΜΔΡΟ Γ: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηη μία (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

Δπώηηζη 1: 

Α. ην  ζρήκα θαίλεηαη κηα θπςειίδα ,ζε πνιύ κεγάιε κεγέζπλζε, θαη έλα αηκνθόξν αγγείν πνπ ηελ 

πεξηβάιιεη. Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα απηό λα απαληήζεηε  ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

α) Πνύ νθείιεηαη ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηε ζπγθέληξσζε 

ηνπ νμπγόλνπ ζηνλ εηζπλεόκελν θαη ζηνλ εθπλεόκελν αέξα; 

.………………………….………………………………………

………………………………………………………..…(κ. 0,5) 

 β) Πνηα είλαη ηα αέξηα Α θαη Β; 

Α=…………….…………….. . Β=……..……………………… 

                                                                                          (κ. 0,5) 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κηθξή ή  

                                                                        πλεπκνληθή θπθινθνξία.  

Γεμηόο θόιπνο  ...………... …....………  ……...…… .......………  ηξηρνεηδή αγγεία (πλεπκόλσλ)  

 …….....…… ...........………   ……...........… ....…….…….          (κ. 1) 

δ) Πώο εμαζθαιίδεηαη  θαη ζε ηη εμππεξεηεί  ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;…………......………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….(κ. 1) 

ε) i. Να εμεγήζεηε γηαηί έλαο θαπληζηήο θνπξάδεηαη επθνιόηεξα από έλαλ κε θαπληζηή. 

………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………...…………………..(κ. 1) 

   ii. Να αλαθέξεηε δύν παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή ζπλήζεηα 

ηνπ θαπλίζκαηνο. 

…………………………………………………………………………………….………………….(κ. 0,5)  

 

Β. ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο. 

α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 4.  

1:……………………………….    2:…………………………………. 

3:……………………………….    4:………………………………..... 

        (κ. 2) 

β) ε πνην ρώξν ηεο θαξδηάο ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί; 

……………………………………………….…………………………. 

……………………………………………….…………………. (κ.1) 

1 

2 

3 

4 

Α 

Β 

21% Ο2 

16% Ο2 
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Γ. α) Να αλαθέξεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ. 

 i. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ii. …………………………………………………………………………………………………………… 

β) i. Πνηα θαηεγνξία  θπηηθώλ ηλώλ βνεζά:                                                                                            (κ.1) 

 - ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα;………………………………………………………………... 

 - ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο;………………………………………………………………                           

ii.Να αλαθέξεηε δύν πεγέο θπηηθώλ ηλώλ ζηε δηαηξνθή καο :……………………………………………… 

                                                                                                                                                              (κ. 1,5)   

γ) Πνύ νθείιεηαη θαη ηη εμππεξεηεί  ε κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ;………… …………………. 

………………………………………………………………………………………………………….(κ. 1) 

δ) Η Διέλε απνθάζηζε λα θάλεη δίαηηα θαη ζέιεη λα δηαπηζηώζεη αλ θάπνηεο από ηηο ηξνθέο πνπ 

θαηαλαιώλεη πεξηέρνπλ ιηπαξέο νπζίεο. Πνηαλ νπζία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Διέλε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

ιηπαξώλ νπζηώλ θαη πνηα αιιαγή ζα επηβεβαηώζεη ηελ ύπαξμή ηνπο; 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………(κ. 1)  

 

Δπώηηζη 2: 

Α. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε: 

Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ νλνκάδεηαη .........................., 

ελώ ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ νλνκάδεηαη ....................................................................... 

     (κ. 1) 

β) Πνην ζθνπό εμππεξεηνύλ ηα εκβόιηα πνπ γίλνληαη  ζηελ παηδηθή ζπλήζσο ειηθία; 

……………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

     (κ. 1) 

γ) Ο Γηώξγνο, ελώ έπαηδε, πάηεζε έλα ζθνπξηαζκέλν θαξθί. Οη γνλείο ηνπ ηνλ κεηέθεξαλ ακέζσο ζην 

λνζνθνκείν, γηαηί ήμεξαλ όηη θηλδύλεπε από ην επηθίλδπλν κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ. Αλ ν Γηώξγνο  δελ έρεη 

θάλεη θαζόινπ εκβόιηα γηα ην κηθξόβην απηό, πνηα ζεξαπεία ζα ηνπ ρνξεγεζεί θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..   

     (κ. 1) 

δ) Να αλαθέξεηε ην ζθνπό ηεο κεγάιεο ή ζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 

………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

     (κ. 1) 
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Β. ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα Α θαη Β θαη λα αλαθέξεηε δύν ιεηηνπξγίεο 

γηα ην θάζε έλα. 

Όξγαλν Ολνκαζία Λεηηνπξγίεο 

 

Α 

  

 

 

 

Β 

  

 

 

 

                    (κ. 3) 

β) Ση είλαη ε ακπιάζε θαη πνηνο ν ξόινο ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ησλ ηξνθώλ; 

……………………..………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………….……………………………...(κ. 1) 

      

γ) Ο Πέηξνο ζέιεη λα δηεξεπλήζεη, αλ θάπνηνο ρπκόο πνπ αγόξαζε πεξηέρεη (όπσο αλαθέξεηαη ζην 

ράξηηλν θνπηί ζπζθεπαζίαο) απιά ζάθραξα θαη βηηακίλε C. Να αλαθέξεηε πνην αληηδξαζηήξην πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Πέηξνο ζε θάζε πεξίπησζε θαη πνηεο  ρξσκαηηθέο αιιαγέο ζα επηβεβαηώζνπλ ηελ 

ύπαξμε ησλ πην πάλσ νπζηώλ ζηνλ ρπκό; 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………….………………………………………………………………………(κ. 2) 

      

Γ. α) Να νλνκάζεηε ην αγγείν κε ηελ έλδεημε Α ζην πην 

θάησ ζρήκα. 

    Α=…………………………………….………(κ. 0,5) 

β) i. Πώο νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ 

θαίλεηαη ζην αγγείν Α; …………………………(κ. 0,5) 

   ii. Έλα πξόβιεκα πνπ πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν ε πην πάλσ παζνινγηθή θαηάζηαζε είλαη: 

………………………………………………………………………………………………………..(κ. 0,5) 

 iii. Γύν ηξόπνη πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο είλαη: 

………………………………………………………………………………………………………..(κ. 0,5) 

 

 

 

 

Α 

Β 

Α 

  ΟΙ ΔΙΗΓHΣΔ       Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: 

 

……………………...... 

Μαξία Υξπζνζηόκνπ                                   ……………………...... 

            Γηάλλεο ηαύξνπ 

……………………...... 

Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ                               
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

1. α) Να βάλετε ςε κφκλο τθν ορκι διλωςθ                                                                                                 (0,5 μον.) 

I. Σα άλατα είναι ανόργανεσ ςυμπλθρωματικζσ ουςίεσ που προζρχονται από τισ τροφζσ. 

II. Σισ λιπαρζσ ουςίεσ τισ ςυναντοφμε μόνο ςτουσ φυτικοφσ οργανιςμοφσ. 

III.  Σο νερό ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ κρεπτικζσ ουςίεσ. 

IV.  Οι πρωτεΐνεσ χρθςιμεφουν και ωσ κερμομονωτικό υλικό.  

β) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με εκείνουσ τθσ ςτιλθσ Β βάηοντασ το αντίςτοιχο γράμμα ςτθ ςτιλθ 

των απαντιςεων. Κάκε όροσ τθσ ςτιλθσ Α αντιςτοιχεί με μόνο ζνα όρο τθσ ςτιλθσ Β.                                (4χ0,5=2μον.)                                                                                                                                                  

Α Β Απαντιςεισ 

1.Ενεργειακζσ ουςίεσ α. κανονικι λειτουργία του οργανιςμοφ 1….. 

2….. 

3….. 

4….. 

2. υμπλθρωματικζσ ουςίεσ β. παρζχουν ενζργεια ςτον οργανιςμό 

3. Δομικζσ ουςίεσ γ. χρθςιμεφουν ςτθ μεταφορά οξυγόνου 

4. Θρεπτικζσ ουςίεσ δ. περιζχονται ςτισ τροφζσ 

 ε. οικοδόμθςθ και ανάπτυξθ του οργανιςμοφ 

 

2.Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ που αφοροφν τθ δομι και τθ λειτουργία του γαςτρεντερικοφ ςωλινα 

                                                                                                                                                                                     (5χ0,5=2,5μον.) 

α. Ο γαςτρεντερικόσ ςωλινασ αρχίηει με τθ ……………………….. κοιλότθτα και καταλιγει ςτον …………….. 

β. Σο τοίχωμα του γαςτρεντερικοφ ςωλινα αποτελείται από τζςςερισ ……………… 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ (9) ΕΛΙΔΕ 

ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΧΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (TIPPEX) 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α,Β,Γ) 

 

 

 

ΜΕΡΟ Ά: (μονάδεσ 10) 

Αποτελείται από τζςςερισ ερωτιςεισ των 2,5 μονάδων.  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑΠΟΛΗ                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΛΔΜΔΟ 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014 

ΣΑΞΗ: Γ΄ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :……………………………………..  ΣΜΗΜΑ :………..   ΑΡ.: ………….. 

 

 
ΒΑΘΜΟΣ:……………… 

Υπογρ. Καθ.:…………… 
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γ. Μία ςθμαντικι λειτουργία του γαςτρεντερικοφ ςωλινα είναι θ ζκκριςθ ουςιϊν που εξυπθρετοφν τθ 

…………………….των κρεπτικϊν ουςιϊν, τθν προςταςία του γαςτρεντερικοφ ςωλινα και τθ ………………….. τθσ 

λειτουργίασ του. 

3.Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςθμειϊνοντασ  ςτο τζλοσ τθσ κάκε πρόταςθσ εάν είναι 

ορκι και  Λ εάν είναι λανκαςμζνθ.                                                                                                       (5χ0,5=2,5μον.) 

 

Σα τριχοειδι αιμοφόρα αγγεία είναι τα μικρότερα αγγεία ςτον οργανιςμό μασ   …… 

το εςωτερικό των αρτθριϊν υπάρχουν βαλβίδεσ   …… 

Σα τοιχϊματα των φλεβϊν είναι παχφτερα ςε ςχζςθ με τα τοιχϊματα των αρτθριϊν   …… 

Ο ςκοπόσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ είναι θ τροφοδοςία με αίμα του καρδιακοφ μυ …… 

Σο πλάςμα του αίματοσ αποτελείται  90% από νερό …….  

 

4.α) Να ονομάςετε (3) τρεισ κατθγορίεσ ουςιϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν απελευκζρωςθ ενζργειασ  

                                                                                                                                                                     (3χ05=1,5μον.)                                                                                                                                              

I. ……………………………………………………. 

II. ……………………………………………………. 

III. ……………………………………………………. 

β) Να ςυμπλθρϊςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του λάρυγγα.         (2χ0,5=1μον.)          

Ο λάρυγγασ χρθςιμεφει τόςο για τθν ……………………, όςο και για τθν παραγωγι τθσ φωνισ με τα δφο 
ηευγάρια των φωνθτικϊν χορδϊν που υπάρχουν ςε αυτόν. Ο …………………. αζρασ κζτει ςε παλμικι κίνθςθ 
τισ φωνθτικζσ χορδζσ του λάρυγγα και παράγεται ιχοσ 
 

 

 

1. α) Να ζςμπληπώζεηε ηο πιο κάηυ εννοιολογικό διάγπαμμα, σπηζιμοποιώνηαρ ηιρ έννοιερ πος ζαρ 

δίνονηαι ζηο ηεηπάγυνο ζηα απιζηεπά.                                                                                    (4τ0,5=2 μον.) 

 

Ανόργανες θρεπτικές οσσίες,    

 Θρεπτικές οσσίες,   

Οργανικές θρεπτικές οσσίες,  

 Σρουές. 

 

ΜΕΡΟ ΄Β: (μονάδεσ 18) 
Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των 6 μονάδων. 
Από τισ τζςςερισ ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ  ςτισ ΣΡΕΙ 
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β) Ι. Ποιοσ ο κφριοσ ρόλοσ των υδατανκράκων ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό;                                           (1 μον.)                                               

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΙΙ. Να αναφζρετε δφο κφριεσ πθγζσ προζλευςθσ τουσ.                                                                       (2χ0,5=1μον.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ)  

Ηλικία (έτη) 
Ποσοστά πατσσαρκίας  

σε αγόρια (%) 
Ποσοστά πατσσαρκίας  

σε κορίτσια (%) 

12-17 8,2 4,2 

 

Να καηαζκεςάζεηε ένα παβδοειδέρ διάγπαμμα (παβδόγπαμμα) ζηο οποίο να θαίνονηαι ηα ποζοζηά (%) 

πασςζαπκίαρ ζε παιδιά 12-17 εηών, καηά θύλο, ζύμθυνα με ηον παπακάηυ πίνακα. Να γπάτεηε δίπλα από 

κάθε άξονα ηος παβδογπάμμαηορ, Χ και Υ, ηι αποηςπώνει  ο καθέναρ.                                    (4τ0,5=2μον.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο παρακάτω ςχιμα που αφορά τθ ςτοματικι κοιλότθτα.              

                                     (5χ0,5=2,5μον.) 

 

0
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β) τθ ςτοματικι κοιλότθτα απελευκερϊνεται το ςάλιο που παράγεται από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ. Σο 

ςάλιο περιζχει δφο ςθμαντικά ζνηυμα: το ζνηυμο αμυλάςθ του ςάλιου ι πτυαλίνθ  και το ζνηυμο 

λυςοηφμθ.  Να περιγράψετε ςε ςυντομία τθ δράςθ των ενηφμων αυτϊν.                                        (2χ1=2μον.) 

Αμυλάςθ ι πτυαλίνθ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Λυςοηφμθ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 γ) Να αναφζρετε (3) τρεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να προλάβουμε τισ αςκζνειεσ των δοντιϊν 

                                                                                                                                                                    (3χ0,5=1,5μον.) 

I. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο παρακάτω ςχιμα που παρουςιάηει τα ςυςτατικά του αίματοσ 

                                                                                                                                                                       (4χ0,5=2μον.) 

 

 

β)  

I. Ποια ονομάηουμε ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ;                                                                       (1 μον.)                                                            

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Ποιοσ ο ρόλοσ του ερυκροφ μυελοφ των οςτϊν;                                                                                (1μον.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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γ)   

I. Σι γνωρίηετε για τον παράγοντα Ρζηουσ (Rhesus);                                                                              (1μον.) 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Πϊσ χαρακτθρίηονται τα άτομα που φζρουν τον παράγοντα Ρζηουσ (Rhesus)  ςτθν επιφάνεια των 

ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και πϊσ εκείνα που δεν  τον διακζτουν;   Να δϊςετε και τουσ κατάλλθλουσ 

ςυμβολιςμοφσ.                                                                                                                               (2χ0,5=1μον.)                                                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               

4. α) Να χαρακτθρίςετε το είδοσ τθσ μεταβολισ που ςυμβαίνει ςτα ςυςτατικά του εκπνεόμενου αζρα ςε 

ςχζςθ με τον ειςπνεόμενο αζρα γράφοντασ ςτθ ςτιλθ ςτα δεξιά μία από τισ λζξεισ Αφξθςθ, Μείωςθ ι τθ 

φράςθ Καμία μεταβολι  αντίςτοιχα.                                                                                                      (4χ0,5=2μον.)                                                                                              

υςτατικό του εκπνεόμενου αζρα Είδοσ μεταβολισ 

Άηωτο  

Οξυγόνο  

Διοξείδιο του άνκρακα  

Τδρατμοί  

 

 

β) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτα τετράγωνα του πιο κάτω ςχιματοσ που αφορά το αναπνευςτικό 

ςφςτθμα.                                                                                                                                                      (4χ0,5=2μον.)  
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γ) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1.α) Σο 1660  ο Άγγλοσ επιςτιμονασ Ρόμπερτ Μπόχλ (Robert Boyle) (1627-1691) ζκανε τα δφο ακόλουκα 
πειράματα: 
 
 Πείραμα Α: Σοποκζτθςε ζνα αναμμζνο κερί ςε ζνα ςφραγιςμζνο, γυάλινο δοχείο από το οποίο ςτθ 
ςυνζχεια αφαίρεςε όλο τον αζρα. Σο αποτζλεςμα του πειράματοσ παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα.  
 

 
Πείραμα Β: Επανζλαβε το ίδιο πείραμα χρθςιμοποιϊντασ, αντί κερί, ζνα ποντίκι. Σο αποτζλεςμα του πειράματοσ 
παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 
 

 
 

I. Ποιο είναι το ςυμπζραςμα από τα πιο πάνω πειράματα;                                                                        (1μον.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Γιατί ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ είναι απαραίτθτοσ για να διατθρθκεί αναμμζνθ θ φλόγα ςτο κερί και το 

ποντίκι να παραμείνει ηωντανό;                                                                                                                     (1μον.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα ζτςι ϊςτε να φαίνεται ςυνοπτικά θ διαδικαςία 

τθσ αερόβιασ κυτταρικισ αναπνοισ.                                                                                                   (5χ0,5=2,5μον.) 

………………………….    ………………..     ……………                …………………  …………………   …………………. 

 

Γνωρίηουμε  ότι θ τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ 
δακτυλίουσ και ςυνδετικό ιςτό. Με τθ βοικεια τθσ εικόνασ ςτα 
αριςτερά να εξθγιςετε ςε τι βοθκά θ καταςκευι αυτι τθσ 
τραχείασ.                                                                              (2χ1=2μον.) 

ΜΕΡΟ ΄΄Γ: (μονάδεσ 12) 
Αποτελείται από δφο (2)ερωτιςεισ των 12 μονάδων. 
Από τισ δφο ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ  ςτη ΜΙΑ 
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γ)  Ο πιο κάτω πίνακασ δείχνει το ρυκμό τθσ αναπνοισ ενόσ ακλθτι κατά τθ διάρκεια 
ζντονθσ άςκθςθσ και τθν κατανάλωςθ οξυγόνου κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ. 
 
I. Με τθ βοικεια του πιο κάτω πίνακα, να κάνετε ζνα διάγραμμα που να δείχνει τθ ςχζςθ ανάμεςα 
ςτθν κατανάλωςθ οξυγόνου και το ρυκμό αναπνοισ του ακλθτι.                                                     (4χ1=4μον.) 
 

 

 

II. Ποιο ςυμπζραςμα μποροφμε να εξαγάγουμε ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ φυςικισ άςκθςθσ ςτο 

ρυκμό τθσ αναπνοισ και ςτθν κατανάλωςθ οξυγόνου;                                                                             (1,5 μον.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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δ) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχιμα του μιτοχονδρίου.                                 (4χ0,5=2 μον.) 

 

 

1 ……………………………………….. 

2 ……………………………………….. 

3 ……………………………………….. 

4 ……………………………………….. 

 

2. α) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα το είδοσ του αντιγόνου που υπάρχει ςτισ διάφορεσ ομάδεσ 

αίματοσ.                                                                                                                                                       (4χ0,5=2 μον.) 

 

β) 

I. Ποια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ; Εξθγιςτε.                                                       (2χ0,5=1 μον.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Ποια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδζκτθσ; Εξθγιςτε.                                                      (2χ0,5=1 μον.)                                                             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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γ)  

Ι. Να δείξετε με βζλθ τθν πορεία του αίματοσ ςτα αγγεία που φαίνονται ςτο πιο κάτω ςχιμα. Να 

ςχθματίςετε τα βζλθ  ςτα τετράγωνα δίπλα από το κάκε αγγείο.                                                 (4χ0,5=2 μον.)                                                                                                    

 

ΙΙ. Να περιγράψετε με λόγια τθν πορεία του 
οξυγόνου από τθ  ςτιγμι τθσ ειςόδου του ςτον 
οργανιςμό μζχρι και το ςθμείο κατανάλωςισ 
του.                                                                (2 μον.) 
                                                                            
 
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 
ΙΙΙ. Να ονομάςετε τα αγγεία Α, Β, Γ και Δ 
                                                            (4χ0,5=2 μον.) 
 
Α ……………………………………………………….. 
 
Β ……………………………………………………….. 
 
Γ ……………………………………………………….. 
 
Δ ………………………………………………………. 

 

δ) Δϊςτε δφο επιχειριματα που να ςτθρίηουν τθν άποψθ ότι είναι ςθμαντικό να είναι κάποιοσ αιμοδότθσ.     

                                                                                                                                                                      (2χ0,5=1 μον.)                                                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να γράψετε δφο τρόπουσ πρόλθψθσ των πακιςεων τθσ καρδιάσ και των αιμοφόρων αγγείων.  

                                                                                                                                                                       (2χ0,5=1μον.)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  

                                                                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                   

 

 

                                                                                                                                           Παντελή Φρυστάλλα 
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Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από ( 9 ) ςελίδεσ. 

Οι απαντιςεισ να γράφονται πάνω ςτο δοκίμιο, το οποίο κα επιςτραφεί ςτο τζλοσ τθσ εξζταςθσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10 

α) Να γράψετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ τροφι είναι απαραίτθτθ για τον οργανιςμό. 
   i)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...        
   ii)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             (2 x 0.5 = 1μ) 

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 πθγι ενζργειασ για 
το κφτταρο (καφςιμα πρώτθσ επιλογισ). 

     
     ………………………………………………………….. 

Εξυπθρετοφν κυρίωσ δομικζσ και λιγότερο 
ενεργειακζσ ανάγκεσ, προζρχονται κυρίωσ από 
ηωικοφσ οργανιςμοφσ. 

(3 x 0.5 = 1.5μ) 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ                                                            ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2013-2014 

                                           ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

  ΜΑΘΗΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                      ΤΑΞΗ: Γ΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

  ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 06/6/2014                                    ΧΟΝΟΣ 2 ΩΕΣ (Βιολογία-  Χθμεία) 

 ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:..................................................................................................... 

  ΤΜΗΜΑ:................           ΑΙΘΜΟΣ:..........                      ΒΑΘΜΟ:.............................. 

                                                                Υπογραφι κακθγθτι/τριασ:……………………………….. 

 

ΜΕΡΟ Α΄: Αποτελείται από τζςςερα(4) κζματα .Κάκε κζμα βακμολογείται με 2,5 μονάδεσ.  Να          

                     απαντιςετε ςε ΟΛΑ τα κζματα. 
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ΘΕΜΑ 20 

α) Να ονομάςετε τα μζρθ του δοντιοφ που δείχνει το ςχιμα. 

     1…………………………………………………………………… 

     2…………………………………………………………………… 

     3…………………………………………………………………… 

(3 x 0.5 = 1.5μ) 

β) Να γράψετε δφο τρόπουσ πρόλθψθσ τθσ τερθδόνασ. 

   i)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...        

   ii)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             (2 x 0.5 = 1μ) 

ΘΕΜΑ 30 

Να αντιςτοιχίςετε τισ λζξεισ  τθσ ςτιλθσ Α με  τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β. 

 

1…………………… 

2…………………… 

3……………………. 

4……………………. 

5…………………… 

 

                      (5 x 0.5 = 2.5μ) 

ΘΕΜΑ 40 

Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί και ο οποίοσ αφορά τα κφτταρα του αίματοσ και τθ  

λειτουργία τουσ. 

                  Πνομα κυττάρου                       Λειτουργία 

                   

 
………………………………………………… 

 
…………………………………………………... 
 

              

 
…………………………………………………. 

 
……………………………………………………. 
 

                       

 
           Αιμοπετάλια 

        
………………………………………………......      
 

(5 x 0.5 = 2.5μ) 

ΣΗΛΗ Α 

1.    Οικοςφςτθμα 
 

2.      Άτομο 
 
 

3.     Ρλθκυςμόσ 
 
 

4.     Βιοκοινότθτα 
 
 

5.   Ήλιοσ, νερό, αζρασ, ζδαφοσ 
 

ΣΗΛΗ Β 

Α.   Αβιοτικοί παράγοντεσ  
 

Β. Το ςφνολο των οργανιςμϊν   του  
     ίδιου είδουσ που κατοικοφν ςτθν 
     ίδια περιοχι. 

Γ.  Το ςφνολο των διαφορετικϊν  
      πλθκυςμϊν που ςυνυπάρχουν 
     ςτθν ίδια περιοχι. 

Δ. Οι βιοτικοί παράγοντεσ μαηί με  
     τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ και 
     όλεσ οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ.   

Ε .  Ζνασ μεμονωμζνοσ οργανιςμόσ  
      ενόσ είδουσ. 

1 

2 

  3 
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ΜΕΡΟ Β΄:    Αποτελείται από τζςςερα (4) κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 6 μονάδεσ. 
                        Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτα 3 (τρία).  

 

ΘΕΜΑ 10 

α) Η Μαρία υποκζτει ότι ο χυμόσ του ςταφυλιοφ λόγω τθσ γλυκιάσ του γεφςθσ είναι πλοφςιοσ ςε απλά 

     ςάκχαρα. Ψάχνει ζνα χθμικό αντιδραςτιριο το οποίο ανιχνεφει τα απλά ςάκχαρα (αντιδρά με αυτά και 

     αλλάηει χρϊμα). 

  

  i) Ροιο αντιδραςτιριο γνωρίηετε εςείσ που ανιχνεφει τα απλά ςάκχαρα;………………………………………………….. 

    

   ii) Ροιο το αρχικό χρϊμα ,του πιο πάνω αντιδραςτθρίου;………………………………………………………………………… 

   

   iii) Ροιο κα είναι το τελικό του χρϊμα μετά τθν επαφι του με το χυμό του ςταφυλιοφ, αν περιζχει απλά 

        ςάκχαρα; …………………………….. 
(3 x 0.5 = 1.5μ) 

 

β) Ο Γιϊργοσ παρουςιάηει πρόβλθμα 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 0.5 = 1.5μ) 

 ii) Ροια από τισ δφο κατθγορίεσ φυτικϊν ινϊν κα τον βοθκιςει : 
 

1. Στθ μείωςθ των λιπιδίων ςτο αίμα;……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Στθν καταπολζμθςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ;…………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                            (2x 0.5 = 1.μ) 

 

 iii) Να γράψετε ζνα άλλο παράγοντα που μπορεί να προκαλζςει δυςκοιλιότθτα (εκτόσ από τθν ζλλειψθ 

      φυτικϊν ινϊν).  

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                     (1x 0.5 = 0.5.μ) 

 
γ) Nα γράψετε τρεισ (3) παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ θμεριςιεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ των ανκρϊπων. 
    

    1...……………………………………………………………………………………………................................................................... 
     
    2..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                                                                                                                 (3 x 0.5 = 1.5μ) 
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ΘΕΜΑ 20 

 

α) Η Λουκία επιςκζφκθκε το γιατρό με ςυμπτϊματα πυρετοφ και βιχα. Ο γιατρόσ αφοφ τθν εξζταςε, τθσ 

     εξιγθςε ότι ζχει μολυνκεί από ζνα πακογόνο μικροοργανιςμό ο οποίοσ τθσ προκάλεςε λοίμωξθ ςτο 

     αναπνευςτικό ςφςτθμα. 

     Να εξθγιςετε  τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

   
  i) Ρακογόνοσ μικροοργανιςμόσ………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                       (1x 0.5 = 0.5μ) 

  
  ii) Μόλυνςθ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (1x 1= 1μ) 
 
 iii)Λοίμωξθ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                                                                                                                               (1x 1= 1μ) 

 

β) Να εξθγιςετε πωσ τα εμβόλια μασ βοθκοφν να αποκτιςουμε ανοςία από τισ επικζςεισ των μικροβίων. 

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 
                 (1x 1.5 = 1.5μ) 

  

 

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. 

  

i) Τι περιζχει ο αντιτετανικόσ ορόσ;................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................................................... 
 (1x 1= 1μ) 

 ii) Γιατί ςτισ πρϊτεσ βοικειεσ του χοριγθςαν αντι-ορό και όχι το εμβόλιο του τετάνου;.............................. 

     ........................................................................................................................................................................ 
(1x 1= 1μ) 
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ΘΕΜΑ 30 

Να μελετιςετε τθν πιο κάτω τροφικι αλυςίδα και να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

                                                   Σρεμικιά           Φάςςα           Φίδι           Αετόσ 

 α) Να ονομάςετε : 

   
   i) Τον παραγωγό:.............................................................................................................................................. 
  
 ii) Τον καταναλωτι 1θσ τάξθσ: ........................................................................................................................... 

 
iii) Τον καταναλωτι 3θσ τάξθσ :..........................................................................................................................            

(3x 0.5= 1.5μ) 
 

 

β) Η πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει τθν οικολογικι πυραμίδα τθσ ενζργειασ.  

    i)  Να γράψετε τα ονόματα των οργανιςμϊν τθσ πιο πάνω τροφικισ αλυςίδασ ςτθ ςωςτι κζςθ. 

 

 

 

 

 

(4x 0.5= 2μ) 

 

 ii)  Να υπολογίςετε τθν ενζργεια ςτο 20   τροφικό επίπεδο και 40   τροφικό   επίπεδο , αν θ ενζργεια ςτο  

     10   τροφικό επίπεδο  είναι  10000 KJ. 

      

     Ενζργεια ςτο 20 τροφικό  επίπεδο ............................................................................................. 

     Ενζργεια ςτο 40 τροφικό επίπεδο ............................................................................................ 
(2x 0.5= 1μ) 

 
 
iii) Να γράψετε τρεισ (3) λόγουσ για τουσ οποίουσ θ ενζργεια μειϊνεται από το κατϊτερο τροφικό επίπεδο 
     ςτο ανϊτερο τροφικό επίπεδο. 
      
   1...……………………………………………………………………………………………................................................................... 
      
    2..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 (3 x 0.5 = 1.5μ) 

 

10000KJ 

20
 

30
 

    40
 

20
................................................................. 

4
0
................................................................. 

30
................................................................. 

10
................................................................. 10
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ΘΕΜΑ 40 

α) Να ονομάςετε τα όργανα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ 
     με  τουσ αρικμοφσ 1 μζχρι 4 . 
      
     1................................................................ 
      
     2................................................................ 
     
     3................................................................  
      
     4................................................................. 
                                                                                     (4x 0.5 = 2μ) 

 

 

β) Ροιοσ ο ρόλοσ τθσ επιγλωττίδασ που βρίςκεται ςτθν είςοδο του λάρυγγα;           

     ........................................................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................................................ 
   (1x 1= 1μ) 

γ) Γιατί  θ τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ ςε ςχιμα μιςοφ κρίκου; 
     i)....................................................................................................................................................................... 

       ....................................................................................................................................................................... 

    ii)....................................................................................................................................................................... 

       ....................................................................................................................................................................... 
   (2x 1= 2μ) 

δ) Να γράψετε δφο αςκζνειεσ του αναπνευςτικοφ που πικανόν να προκλθκοφν από το κάπνιςμα.          

    i).................................................................................................................................................................... 

    ii)................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                   (2x 0.5= 1μ) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10 

 α) Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ με αρικμοφσ 1-4.          
 
                                                                                                 1.................................................... 

                                                                                                 2................................................... 

                                                                                                 3................................................... 

                                                                                                 4.................................................... 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

ΜΕΡΟ Γ΄:    Αποτελείται από  (2) κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 12   μονάδεσ. 
                        Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτο 1 (ζνα).         
                        

                                                                                                                                                      
(4x 0.5= 2μ) 

 

1

 

3

2

 

4

 

1 3 

2 4 

*Προςοχι!!! Σο κζμα ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
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β) i) Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία με τουσ  αρικμοφσ 1,2,3. 

       1………………………………………………. 

       2………………………………………………. 

       3……………………………………………….. 
                                                            (3 x 0,5 = 1.5μ) 
 
  ii) Ροια θ λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων με 
       τον αρικμό 3;…………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………. 
                                                                        (1x 0,5 = 0.5μ)          
                                                                    
iii) Ροια δομι ζχουν, ϊςτε να εξυπθρετείται θ λειτουργία τουσ;  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                          (1x 0.5 = 0.5μ) 

 
  iv)  Να γράψετε δφο διαφορζσ ανάμεςα ςτα αιμοφόρα αγγεία 1 και 2 όςον αφορά τθ διάμετρο τουσ και  
       τα τοιχώματα τουσ. 

                                                                                                                                                                             (4x 0.5 = 2μ) 

γ) Ροιοσ ο ςκοπόσ τθσ μεγάλθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ; 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   .......................................................................................................................................................................... 
  (1x 2= 2μ) 

δ) Άτομο μετά από τροχαίο δυςτφχθμα, χρειάηεται επειγόντωσ μετάγγιςθ αίματοσ αλλά δεν υπάρχει  
   χρόνοσ να εξακριβωκεί θ ομάδα αίματοσ του που είναι άγνωςτθ. Τι ομάδα αίματοσ και με ποιο 
   παράγοντα ρζηουσ μποροφν να του χορθγιςουν, για να ςωκεί; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

   ........................................................................................................................................................................................                                                           
...........................................................................................................................................................................................                      

(1x 1.5= 1.5μ) 

ε) Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα φαίνεται ζνα αιμοφόρο αγγείο ςτο οποίο θ ροι του αίματοσ     

    παρεμποδίηεται, λόγω κάποιασ πακολογικισ κατάςταςθσ που ζχει δθμιουργθκεί. 

   i) Να ονομάςετε τθν πακολογικι κατάςταςθ που φαίνεται ςτο 

      διπλανό ςχεδιάγραμμα.  .................................................................... 
                                                                                                            

                        
 ii) Να γράψετε τρεισ (3) τρόπουσ πρόλθψθσ τθσ πιο πάνω πακολογικισ  

     κατάςταςθσ. 

    1.................................................................................................................. 

    2................................................................................................................... 

    3................................................................................................................... 

 

 Αιμοφόρο αγγείο 1 Αιμοφόρο αγγείο 2 

Διάμετροσ   

Τοίχωμα   

2 

1 

3 

(1x 0.5 = 0.5μ) 

 

                                                                                            
 

(3x 0.5 = 1.5μ) 
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ΘΕΜΑ 20 

α) Στο διπλανό ςχεδιάγραμμα να ονομάςετε τα όργανα του 

       πεπτικοφ ςυςτιματοσ που δείχνουν οι αρικμοί 1-4  

1………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………….. 

 

4………………………………………………………………………………….. 
                                                                                            (4x 0.5= 2μ) 

 

β) i)Ρωσ 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)  Ροιοσ ο ρόλοσ τθσ βλζννασ που παράγεται ςτο ςτομάχι ; 

    ........................................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................ 
(1x 0.5= 0.5μ) 

δ) i) Να γράψετε δφο λειτουργίεσ που γίνονται ςτο ςτομάχι. 
       1 ................................................................................................................................................................... 
       2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (2x 1 = 2μ) 

  ii) Να αναφζρετε μια αςκζνεια του πιο πάνω οργάνου που οφείλεται ςτο άγχοσ και τθ κακι διατροφι. 
      ....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                         (1x 0.5 = 0.5μ) 

 
 
 
 
 
 
 

 3 

1 

   2 

 4 

*Προςοχι!!! Σο κζμα ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
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ε) i) Από ποιο όργανο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ απορρόφθςθ των μικρομορίων που προκφπτουν  

       από τθ διάςπαςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν;................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                         (1x 0.5 = 0.5μ) 

     
    ii) Ρϊσ επιτυγχάνεται θ μεγάλθ απορροφθτικι ικανότθτα του οργάνου που γράψατε πιο πάνω; 
 
       1................................................ , 2.................................................  ,  3........................................................ 

(1x 0.5 = 1.5μ) 

ςτ) Ο Χαράλαμποσ ζφαγε ζνα γεφμα που ιταν πλοφςιο ςε υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ και λιπαρζσ ουςίεσ. 

      Να γράψετε ποια μικρομόρια κα κυκλοφοροφν μετά από μερικζσ ϊρεσ ςτο αίμα του; 

      

    
(1x 0.5 = 1.5μ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θρεπτικζσ ουςίεσ Μικρομόρια 

 
Υδατάνκρακεσ 

 

 

................................................................................................ 
 

 
Ρρωτεΐνεσ 

 

 

................................................................................................ 
 

 
Λιπαρζσ ουςίεσ 

 

 

................................................................................................ 
 

             ΟΙ ΕΙΣΗΓΗTΕΣ: 

................................................ 

   Ραπαδοποφλου Μαρία 

 

................................................. 

   Ραπαπαφλου Ρζτροσ 

                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

         ................................................. 

                    Λοΐηου Ιωάννθσ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ                                      ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013–2014 

 
                         ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2014 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ           ΣΑΞΗ:   Γ΄                       ΒΑΘΜΟ:  .....................                           

                                                                                                                              ΤΠ.  ΚΑΘΗΓΗΣΗ:  ..................... 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014                     ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώξεο              ΑΡ.  ΔΛΙΓΩΝ: 12 

ΟΝΟΜΑ:  …………………………………………………........... ΣΜΗΜΑ:  ………  ΑΡ.:  …...…. 

 

ΟΓΗΓΙΔ:  Να ρξεζηκνπνηήζεηε κπιε ή καύξν κειάλη. 

         Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ. 

 

 

 

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.                              (5 × 0,5 = 2,5 κ) 

α. Η θαξδία:  

Α.    είλαη έλα νζηέηλν όξγαλν 

Β.    έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Γ.    ιεηηνπξγεί σο δηπιή αληιία 

Γ.    είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

β. Οη θπηηθέο ίλεο: 

Α.    πξνέξρνληαη θπξίσο από ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ 

Β.    είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο 

Γ.    ρσξίδνληαη ζε επδηάιπηεο θαη αδηάιπηεο 

Γ.   όια ηα πην πάλσ 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2,5 κνλάδσλ. 

                         Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
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γ. Σα κηηνρόλδξηα: 

Α.   βξίζθνληαη κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα 

Β.   πξνκεζεύνπλ κε ελέξγεηα ηα θύηηαξα κεηά από θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Γ.   είλαη θηηαγκέλα θπξίσο από ίλεο θπηηαξίλεο 

Γ.   ζπλαληώληαη κόλν ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ 

 

δ. Σα κηθξνκόξηα γιπθόδεο πξνθύπηνπλ από ηε δηάζπαζε ηωλ καθξνκνξίωλ : 

Α.   πξσηεΐλεο 

Β.   ιηπηδίσλ 

Γ.   πδαηαλζξάθσλ 

Γ.  λνπθιετληθώλ νμέσλ  

 

ε. Η νκάδα αίκαηνο Β κπνξεί λα δερζεί αίκα από: 

Α.   ηελ νκάδα αίκαηνο Α 

Β.   ηελ νκάδα αίκαηνο Β 

Γ.   ηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ 

Γ.   ηηο νκάδεο αίκαηνο Β θαη Ο 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.         (5 × 0,5 = 2,5 κ) 

 

(α) Η κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε ιέγεηαη ...................... 

 ελώ ν θνηλόο δξόκνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη .............................
  

(β) Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο κηζνύ θξίθνπ γηα λα .................................... 

θαη λα δηεπθνιύλεη  ........................................................................................................................... . 

(γ) Σα δύν δεύγε θσλεηηθώλ ρνξδώλ βξίζθνληαη ζην ........................................................ . 



3 
 

3. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ πην θάησ πξνηάζεσλ είλαη ζωζηό ή ιάζνο 

γξάθνληαο   (ζωζηό) θαη Λ (ιάζνο) δίπια από ηελ θάζε πξόηαζε.                     (5 × 0,5 = 2,5 κ) 

 

α. Οη βηηακίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ  ............ 

β. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ .......... 

γ. Σηο πξσηεΐλεο ηηο πξνζιακβάλνπκε από ην θξέαο, ην ςάξη θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ......... 

δ. Οη επδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο δελ βνεζνύλ ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο         ........... 

ε. Οη εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ εμαξηώληαη από ηελ ειηθία θαη ην θύιν. .......... 

 

4. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. 

 

(α) Να γξάςεηε ηα δύν (2)  κύπια ζςζηαηικά ζηοισεία ηος αίμαηορ.    (2 × 0,5 = 1 κ) 

(η) ...........................................................................,  (ηη) .................................................................... 

(β) Να γξάςεηε ηηο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο κςηηάπων ηος αίμαηορ.    (3 × 0,5 = 1,5 κ) 

(η)....................................................., (ηη)................................................., (ηηη).................................. 

 

 

 

 

 

1. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη θάπνηα αηκνθόξα αγγεία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία πνπ  

θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.(2 × 0,5 = 1 κ) 

Α……………………………………………… 

Β……………………………………………..  

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο 

ηέζζεξηο(4) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3). 

Α 
Β 
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(β) Να γξάςεηε δύν (2) δομικές διαφορές πνπ παξαηεξνύληαη κεηαμύ ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ Α 

θαη Β.                                             (4 × 0,5 = 2 κ)                                                                                        

                  

 (γ) Σν αίκα ζηηο θιέβεο ξέεη κνλόδξνκα πξνο ηελ θαξδία .Πώο επηηπγράλεηαη απηό; (1 × 0,5 =0,5κ)

     

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

(δ) Να νλνκάζεηε ηα μέπη ηηρ καρδίας πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο       

ηνλ πην θάησ πίλαθα.                        (4 × 0,5 = 2κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ε. Να εμεγήζεηε γηαηί ηα ηνηρώκαηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ηεο θαξδηάο είλαη παρύηεξα από απηά ηεο 

δεμηάο θνηιίαο.          ( 1 × 0,5 = 0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 
    Α/Α    

Αηκνθόξν αγγείν Α Αηκνθόξν αγγείν Β 

 
1. 

 
 
 

 

 
2. 

 
 
 

 

 
Α/Α 

 
        Μέξνο ηεο θαξδηάο 
 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

1 

2 

5 

3 

4 
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2. Να απαληήζεηε ζηηο  πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                  

α.  ην εζσηεξηθό ηεο κύηεο  ησλ αλζξώπσλ ππάξρεη βιελλνγόλνο (παξάγεη βιέλλα), ηξίρεο θαη 

αηκνθόξα αγγεία. Να εμεγήζεηε πνηνο  είλαη ν ξόινο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο.       

  ( 3 × 0,5 =1,5κ)                                               

(η) βιελλνγόλνο ................................................................................................................................. 

(ηη) ηξίρεο... ………………………………………………………………………………............................ 

(ηηη) αηκνθόξα αγγεία ......................................................................................................................... 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα κε ηα κέξε ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 

                                    ( 3 × 0,5 = 1,5κ) 

 

 

1 ...................................... 
 
 
3 ...................................... 
 
 
4 ...................................... 
 
 

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε τρόνια βρογτίτιδα θαη πνπ νθείιεηαη  ε πάζεζε απηή.   ( 2 × 0,5 = 1κ) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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δ. ηνπο πλεύκνλεο ηνπ αλζξώπνπ ππάξρνπλ γύξσ ζηα 700 εθαηνκκύξηα θπςειίδεο. Μέζα από 

απηέο εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ. ε ηη εμππεξεηεί απηό;       ( 1× 1 = 1κ) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ε. Να γξάςεηε δύν (2) αζζέλεηεο ηνπ αλζξώπνπ νη νπνίεο, είλαη πηζαλό λα πξνθιεζνύλ από ηηο 

επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία νπζίεο ηνπ θαπλνύ από ην ηζηγάξν.                                      ( 2 × 0,5 = 1κ)                                     

(η) ....................................................................,   (ηη)......................................................................... 

 

3. ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να απαληήζεηε ζηα πην 

θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο όπσο θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.      (3× 0,5 = 1,5κ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Από ην παξαπάλσ ζρήκα λα βξείηε θαη λα γξάςεηε έλα όξγαλν:                  (2× 0,5 = 1κ) 

(η) πνπ είλαη εμωθξηλήο αδέλαο .......................................... 

(ηη) πνπ είλαη κηθηόο αδέλαο  …............................................ 

 

 

 
Α/Α 

 
        Όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ   
              ζπζηήκαηνο 
 

  1.  

  2.  

  3.  

 1 

 2 

 3 

 1 
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γ. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ 1, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην πην 

πάλσ ζρήκα .              ( 3× 0,5 = 1,5κ) 

(η)  .................................................................................................................................................... 

(ηη) ................................................................................................................................................... 

(ηηη) ................................................................................................................................................... 

 

δ. Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ νξγάλνπ 2 ζηελ πέςε ησλ ηξνθώλ.               (1×1  = 1κ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 ε. Σα δηάθνξα  βαθηήξηα (κηθξνβηαθή πιάθα) πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ πγεία ησλ δνληηώλ θαη ησλ νύισλ καο. Να αλαθέξεηε δύν (2) παζήζεηο ησλ δνληηώλ θαη ησλ 

νύισλ.                                                                                    (2 × 0,5 = 1κ)   

(η)…………………………………...…………             (ηη) …………………………........……...... 

 

 4.α. Να γξάςεηε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ηξνθή, κέζα από ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κέρξη λα εμέιζεη από ην 

ζώκα.                .                                    (5 × 0,5 = 2,5κ)   

ηνκαηηθή θνηιόηεηα  . ........................... .  ......................... .  .......................   ............  

............................   ................. ................  .  .  πξωθηόο    

 

β. Να εμεγήζεηε ηη παξάγνπλ νη ζηεινγόλνη αδέλεο θαη πώο βνεζνύλ ζην λα αξρίζεη ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ε πέςε ηεο ηξνθήο.                             (2 × 0,5 = 1κ)                                          

……………....…....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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γ.  αο δίλεηαη έλα κνληέιν αλζξώπηλνπ δνληηνύ. 

 (η) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο όπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα.( 4 × 0,5 = 2κ)     

  

 

 

 

 

                                                                                                  

  (ηη) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ο ρόλος τοσ μέροσς 3 ηνπ δνληηνύ όπσο θαίλεηαη ζην πην πάλσ 

ζρήκα.            ( 1 × 0,5 = 0,5κ)    

……………....…....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   

 

 

1.α. Ο θύξηνο Αξηζηείδεο θαπλίδεη έλα παθέην ηζηγάξα ηελ εκέξα. Έρεη παξαηεξήζεη όηη από ηόηε 

πνπ μεθίλεζε ην θάπληζκα ιαραληάδεη όηαλ αλεβαίλεη ζθάιεο. Να εμεγήζεηε πνηα ζρέζε κπνξεί λα 

ππάξρεη κεηαμύ ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ν θύξηνο Αξηζηείδεο ιαραληάδεη όηαλ 

αλεβαίλεη ζθάιεο. Γηα λα απαληήζεηε ρξεζηκνπνηήζηε ηηο πην θάησ έλλνηεο:             ( 5 × 0,5 = 2,5κ) 

                 αιμοζθαιπίνη, ενέπγεια, κςηηαπική αναπνοή, μονοξείδιο ηος άνθπακα, οξςγόνο 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

 
Α/Α 

 
        Μέξε ηνπ δνληηνύ 
 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο 

δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 4 

 2 

 3 

 1 
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β. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο 

εκπνδίδεηαη ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

(α) Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη   

 ζην δηπιαλό ζρήκα.                                      (1 × 1 = 1κ) 

………………………………………………………………............ 

(β) Να εμεγήζεηε πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα   

παζνινγηθή θαηάζηαζε.                                       (2 × 1 = 2κ) 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………..................................................... 

…………………………………………………………………………..................................................... 

…………………………………………………………………………..................................................... 

 

γ. Να γξάςεηε δύν (2)  ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.    ( 2 × 1 = 2κ) 

(η)…………………………………………………………………………………………...................... 

(ηη)…………………………………………………………………………………………..................... 

 

δ. ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα δηαθξίλνπκε ηξεηο (3) βαζηθέο θπθινθνξίεο  (πνξείεο) ηνπ αίκαηνο. 

Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε  Μηθξή ή Πλεπκνληθή θπθινθνξία. 

                                                                                                                                           (4 × 0,5 = 2κ) 

Γεμηόο θόιπνο  ………….  ………….    …………..  ……………..    …………….   

……………(πλεπκόλσλ)           …………….  ……………           Αξηζηεξόο θόιπνο 

 

ε. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνλ νπνίν εμππεξεηεί ε Μηθξή ή Πλεπκνληθή θπθινθνξία.  ( 1 × 0,5 = 0,5κ) 

θνπόο : 

………………………………………………………………………………………………………...........… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ζη. Το άμσλο θαη το αλεύρι αλήθνπλ ζηνπο πδαηάλζξαθεο, θαηεγνξία νξγαληθώλ νπζηώλ, ελώ το 

αλάτι αλήθεη ζηηο αλόξγαλεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Με πνην ηξόπν ζα κπνξνύζακε λα ην απνδείμνπκε 

πεηξακαηηθά; Να ζρεδηάζεηε έλα πείξακα, αλαθέξνληαο ζε ζπληνκία ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

θαη ην/ηα  αληηδξαζηήξην/α πνπ είλαη απαξαίηεηα.  

        ( 4 × 0,5 = 2κ) 

(η)  Αληηδξαζηήξην/Αληηδξαζηήξηα: …………………...….…………………………………………...... 

 (ηη) Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία :………………………………...…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(ηηη) Απνηέιεζκα πεηξάκαηνο: …………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(ηλ) Δμήγεζε  απνηειέζκαηνο: ………………………………………………………………………….. 

 …….………………………………………………………………………………………………………..... 

 

2.ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ηκήκα ηξηρνεηδώλ αγγείσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα θύηηαξα ελόο 

ηζηνύ ηνπ ζώκαηόο καο.  Με ηε βνήζεηα ηεο παξαθάησ εηθόλαο λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ.  

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο πνπ παξηζηάλεη ηκήκα ηξηρνεηδώλ 

αγγείσλ θαη ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                   ( 2 × 0,5 = 1κ) 

                     

 

  

 

 

 

 
Α/Α 

  
         Δλδείμεηο 
 

1.  

2.  

1 

2 

3 

        Β Α 

1 

2 
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β. Να νλνκάζεηε δύν (2) νπζίεο ζην κέξνο Α θαη δύν (2) νπζίεο ζην κέξνο Β πνπ κεηαθηλνύληαη 

αλάκεζα ζηα θύηηαξα θαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία όπσο θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα. ( 4 × 0,5 = 2κ) 

    Μέξνο Α: (η) ...................................................  , (ηη) ........................................................... 

    Μέξνο Β: (η) ..................................................  , (ηη) ............................................................                                                                                                                                          

 

γ. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ αλάκεζα ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ θαη 

ηα ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία.                    ( 2 × 1 = 2κ) 

(1) ……………………………………………….……………………………………………………....... 

…………………………………………………….............................................................................. 

(2) ……………………………………………….………………………………………………….......…. 

……………………………………………………................................................................................ 

 

δ. Η Διέλε αλαξσηηέηαη αλ ν νξγαληζκόο παίξλεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ζαθράξωλ όηαλ 

θαηαλαιώλνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο θξέζθνπ ρπκνύ κήινπ  . H αδειθή ηεο ε Γεσξγία δηαθσλεί 

θαη επηκέλεη όηη πεξηζζόηεξα ζάθραξα πεξηέρεη ην γάια. Γηα λα δηαπηζηώζνπλ ζε πνην  από ηα 

δύν πεξηέρνληαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ζθέθηεθαλ λα θάλνπλ έλα πείξακα. Μπνξείηε λα ηηο 

βνεζήζεηε; Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα   (αληηδξαζηήξην/αληηδξαζηήξηα, βήκαηα πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο/απνηέιεζκα/ζπκπέξαζκα)                                                                           ( 4 × 1 = 4κ) 

                                                                                     

(η) Αληηδξαζηήξην/αληηδξαζηήξηα:…………………………………………………………………....... 

(ηη) Βήκαηα πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο……………………………..………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….……………………………… 

(ηηη) Απνηέιεζκα:…………………………………………………………………………………................ 

(ηλ) πκπέξαζκα:……………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………................. 
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γ. Να γξάςεηε αλ είλαη απαξαίηεην ζην πείξακα απηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ζεηηθόο θαη αξλεηηθόο    

   κάξηπξαο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                           ( 1 × 1 = 1κ)                                                                     

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….............................. 

δ.  ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κέζα ζην αλζξώπηλν 

ζώκα.                ( 2 × 1  = 2κ) 

(η) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ιεπθώλ 

αηκνζθαηξίσλ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

(ηη) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αηκνπεηαιίσλ. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

                 

 

           Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

         ηαπξηλνύ Αλδξνύια 

         .................................. 
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ΣΙΡΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

  
ΒΑΘ.: ......................................... 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014  
ΟΛΟΓΡ.: .................................... 

  
ΤΠΟΓΡ.: .................................... 
 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

       ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
       2 ΩΡΔ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................... 
 

 
ΣΜΗΜΑ: ...........     ΑΡ.: ............ 

 

 

          

          

          

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ηήιεο Α κε ηνλ θαηάιιειν νξηζκό ζηε ηήιε Β. 

Α/Α ηήλη Α Ανηιζηοίχιζη Α/Α ηήλη Β 

1. Κύθσζε 1. ................... Α. 

Χξσκνζώκαηα πνπ έρνπλ ην ίδην ζρήκα θαη 

κέγεζνο θαη πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο γελεηηθέο 

πιεξθνξίεο 

2. 
Οκόινγα 

ρξσκνζώκαηα 
2. ................... Β. 

Πάζεζε θαηά ηελ νπνία ηα νζηά γίλνληαη 

καιαθά θαη ιπγίδνπλ 

3. Μεηάθαζε 3. ................... Γ. 
Αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο 

 

4. 
Απηνζσκαηηθά 

ρξσκνζώκαηα 
4. ................... Γ. 

Χξσκνζώκαηα πνπ είλαη κνξθνινγηθά ίδηα 

ζην αξζεληθό θαη ζην ζειπθό άηνκν 

5. Ραρίηηδα 5. ................... Δ. 
Σα νκόινγα ρξσκνζώκαηα επζπγξακκίδνληαη 

ζην κέζν ηνπ θπηηάξνπ 

 

                (μονάδες 2,5) 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηρεις (3) εξσηήζεηο. Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηις ερωηήζεις. 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο:        (μονάδες 2,5) 

    α. Μεξηθέο θνξέο ην νζηό κπνξεί λα ζπάζεη ή λα ξαγίζεη. Η βιάβε απηή νλνκάδεηαη 

............................................................... 

    β. Η εμάηκηζε λεξνύ από ην εζσηεξηθό ησλ θύιισλ δηακέζνπ ησλ ζηνκάησλ νλνκάδεηαη 

....................................... 

    γ. Σα ρξσκνζώκαηα θαηά ηε ..................................... είλαη νξαηά κε ην ………………… 

κηθξνζθόπην. 

    δ. ην ζηάδην S ηεο  …........………………. ην θύηηαξν δηπιαζηάδεη ην γελεηηθό ηνπ πιηθό. 

 

3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α ). 

 

α) Ο ξόινο ησλ λεπξώλσλ είλαη :                   (μονάδα 1)  

 Α. λα δεζκεύνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 Β. λα πξνθπιάζζνπλ ηνλ εγθέθαιν 

 Γ. λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο 

 Γ. λα δεζκεύνπλ νμπγόλν   

                    

β) Γηα ηα αληαλαθιαζηηθά ηζρύνπλ:                 (μονάδα 1) 

 Α. Δίλαη απηόκαηεο αθνύζηεο αληηδξάζεηο  

 Β. πκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηόζηαζεο  

 Γ. Μεηέρεη πάληα ν εγθέθαινο  

 Γ. πκκεηέρνπλ ζηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο 

                             

 

 

 

1. α) Σα νζηά αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Να γξάςεηε ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο θαη έλα παξάδεηγκα από θαζεκηά.                   (μονάδες 1,5) 

(α) .........................................................................................................................................  

(β) .........................................................................................................................................  

(γ) ........................................................................................................................................... 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πένηε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάρων (4) κνλάδσλ. Από ηις 
πένηε (5) ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηις ΣΔΔΡΙ (4). 
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β) η) Με βάζε ηελ εηθόλα θαη ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε, λα πεξηγξάςεηε ηελ πάζεζε ηεο 

νζηενπόξσζεο.               (μονάδες 1,5) 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

 

ηη) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνιεθζεί ε νζηενπόξσζε.   

                    (μονάδα 1) 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

2. α) Να νλνκάζεηε ηνλ νξγαληζκό ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πην θάησ θαξπόηππνο. Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή  ζαο.               (μονάδες 2) 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

           

 β) Πνηα ρξσκνζώκαηα ζρεηίδνληαη κε ην θύιν ζηνλ πην πάλσ θαξπόηππν; Πώο   

νλνκάδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα απηά;               (μονάδες 2) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα ελόο λεπξώλα.          (μονάδες 2) 

 

 

 

 

 

   

    

β) Να γξάςεηε δύν είδε λεπξώλσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.                   (μονάδες 2) 

…………………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιείπνπλ από ηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ.  

                (μονάδες 2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 ……………………………………….. 
 
2 ……………………………………….. 
 
3 ……………………………………….. 
 
4 ……………………………………….. 
 

 

1 ……………………………… 

………………………………… 

 

2 ……………………………… 

………………………………… 

 

3 ………………………………. 

………………………………… 

 

4 ……………………………… 

………………………………… 

 

5 ……………………………… 

………………………………… 
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β) Η ρξήζε ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ νδεγεί ζην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ. Να εμεγήζεηε ην 

θαηλόκελν απηό.               (μονάδες 1,5) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. α) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί εάλ ην πην θάησ θπηηθό θύηηαξν ηνπνζεηεζεί ζε ππνηνληθό 

πεξηβάιινλ.                  (μονάδες 1,5) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

β) Πώο νλνκάδεηαη ην πην πάλσ θαηλόκελν;               (μονάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηη ζα πάζνπλ ηα θπηά εάλ ηα πνηίζνπκε κε λεξό ηεο ζάιαζζαο.   
                         (μονάδες 1,5)
     
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
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1. α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα ηκήκαηα ηνπ νθζαικνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκα.                                                                                                       (μονάδες 3,5)

   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

β) Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ δνκώλ ηνπ καηηνύ:                  (μονάδες 3) 

 

η. Ίξηδα: ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

ηη. Ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηώλαο: .................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

ηηη. Κξπζηαιινεηδήο θαθόο: ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δέκα (10) κνλάδσλ. Από ηις δύο (2) 
ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1). 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

6. …………………………………… 

7. …………………………………… 
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γ) Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ κεραληζκνύ ηεο όξαζεο:  

                                                                                                      (μονάδες 2,5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      
δ) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.                               (μονάδα 1) 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 
    
 
 
2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα παξνπζηάδεη δηαδνρηθά ηα 

ζηάδηα ηεο Μίηωζης. Να μεθηλήζεηε από ην ζηάδην πνπ αθνινπζεί ηε Μεζόθαζε. 

 
 
 
 
 
 
 
           (μονάδες 2) 
 

1 
Σν αληηθείκελν δεκηνπξγεί είδσια θαη ζηα δύν κάηηα ηα νπνία ζηνλ 

εγθέθαιν ηαπηίδνληαη ζε έλα 

2 
Αθνινύζσο νη αθηίλεο πεξλνύλ ην πδαηνεηδέο πγξό, ηελ θόξε, ην θαθό 

θαη ην παινεηδέο ζώκα 

3 
Σν εξέζηζκα κεηαθέξεηαη από ην νπηηθό λεύξν ζην νπηηθό θέληξν ηνπ 

εγθεθάινπ θαη γίλεηαη αληηιεπηό 

4 
Σν είδσιν εξεζίδεη ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ην εξέζηζκα κεηαθέξεηαη κε 

ην νπηηθό λεύξν 

5 
Οη θσηεηλέο αθηίλεο πνπ πξνέξρνληαη από έλα αληηθείκελν πεξλνύλ από 

ηνλ κεραηοειδή χιηώνα 

____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ 

 



8 

 

β) Να γξάςεηε ηε ζεκαζία ηεο κίησζεο γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.          (μονάδες 4)   

η)................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

ηη)............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ηηη)............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ηv) ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

            

 

γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ Μίησζεο θαη Μείσζεο.            (μονάδες 3) 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  

                   

δ) Πνηα θύηηαξα δεκηνπξγνύληαη κε Μείσζε θαη γηαηί;             (μονάδα 1) 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

                 

        

 Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

   

 

      ηόρεϋ Πάμελα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ                                                                   ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ –ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2014                                    ΒΑΘΜΟ : ………………………………. 
 
ΣΑΞΗ : Γ΄ ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΉ : ………………………. 
ΥΡΟΝΟ : 2.00΄ 
  
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ: ……………………………………………….  

ΣΜΗΜΑ : ……………… ΑΡ. ………………… 

( Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ θαη ηαηλίαο) 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

 
ΜΔΡΟ Α΄ ( ΜΟΝΑΓΔ 10) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο . Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 2.5 κνλάδεο.  
 
ΔΡΩΣΖΖ 1. 
α) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. 
    Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο αξηζκνύο 1- 4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                               (1κνλ.) 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Πνην απν ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο:                                                                        (1,5 κνλ.) 

    i. πκκεηέρεη ζην κεραληζκό πήμεο; ................................... 

    ii. Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ;................................... 

    iii. Πεξηέρεη ηελ πξσηεΐλε αηκνζθαηξίλε ;................................... 

 
ΔΡΩΣΖΖ 2.  
α) ε πνηεο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο, αλάινγα κε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ 
    νξγαληζκό;                                                                                                                                  (1,5 κνλ.) 
 

i.  ………………………………… 

ii. …………………………………. 

iii. …………………………………. 

1 …………………………………… 

2 …………………………………… 

3 …………………………………… 

4 ……………………………………. 
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β) Να γξάςεηε δύν (2) θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο , κε βάζε ηελ ππξακίδα δηαηξνθήο.               (1κνλ.) 

i. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ii.………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΡΩΣΖΖ 3. 
α) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιύηεξα λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη  
     από ην ζηόκα.                                                                                                                             (1κνλ.)                                                                                                                                           
i. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο  
     ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.                                                                       (1κνλ.) 
 

 
 
 
 
γ) Σν κέζν κε ην πνην κεηαθέξεηαη ην νμπγόλν ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο είλαη ην ………………(0,5 κνλ.) 
 
ΔΡΩΣΖΖ 4. 
α) Πνηνπο νλνκάδνπκε παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο;                                                               (0,5 κνλ.) 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

β)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζρήκαηα  ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.                               (2 κνλ. ) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ηήλη Α ηήλη Β  

 Γομή 
μικποοπγανιζμού 

Καηηγοπία 
μικποοπγανιζμών 

 

1. 

 
 
 ΒΑΚΣΖΡΗΟ Α. 

2. 

 
 
 
 

 
ΗΟ 

 
 

Β. 

3. 

 

 
ΠΡΩΣΟΕΩΑ 

 
 

Γ. 

4. 

 
 
 
 

ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΟΗ 
ΜΤΚΖΣΔ 

 
Γ. 

1 ……..… 

2 ……...... 

3 ……..…. 

4 ……..….. 
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 ΜΔΡΟ Β΄  ( 18 ΜΟΝΑΓΔ) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε  ΜΟΝΟ Δ ΣΡΔΗ  από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. 
Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
 
ΔΡΩΣΖΖ 1.  
α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα, αμηνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο πνπ 
    παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά:                                                                                                            (2 κνλ.) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ  
    αλζξώπσλ.                                                                                                                               (1,5 κνλ.) 
     

i.  ………………………………… 

ii.  ………………………………… 

iii.  ………………………………… 

γ) Να νλνκάζεηε ηηο πέληε (5) θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο πξόζζεησλ ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
    ζήκεξα ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.                                                  (2,5 κνλ. ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A Καηηγοπίερ ππόζθεηων ηποθίμων 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Άλαηα,  Ανόπγανερ θπεπηικέρ οςζίερ,  Βιηαμίνερ, Λιπίδια,  Νεπό, Νοςκλεïνικά οξέα,  
Οπγανικέρ θπεπηικέρ οςζίερ,  Ππωηεΐνερ,  Σποθέρ,  Τδαηάνθπακερ 

Θπεπηικέρ οςζίερ 

 
 
 
οςζίερ 
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ΔΡΩΣΖΖ 2.  
α) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο (ζθιεξό 

θαη ειαζηηθό πιηθό) θαη ζπλδεηηθό ηζηό (καιαθό θαη ειαζηηθό πιηθό). Να εμεγήζεηε πνηεο ιεηηνπξγίεο 
εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο ηξαρείαο θαη κε πνηνλ ηξόπν;                                            (2 κνλ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) ε πνηα ηδηόηεηα ησλ αεξίσλ βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο;                                          (1 κνλ.) 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                (2 κνλ.) 
 

i. Η κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε ιέγεηαη ………………….. 
ii. Ο αέξαο ηεο εηζπλνήο πεξηέρεη πεξηζζόηεξν …………………….. θαη ιηγόηεξν 

  ……………………..  ……………………..   από ηνλ αέξα ηεο εθπλνήο. 
iii. Η ηξαρεία δηαθιαδίδεηαη ιίγν πξηλ από ηνπο πλεύκνλεο ζε δύν …………………….. 

 
δ) Να γξάςεηε έλα (1) ξόιν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                      (1 κνλ.) 
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ΔΡΩΣΖΖ 3. 

α). Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 
                                                                                                                                                     (1,5 κνλ.) 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

4. ...................................... 

5. ...................................... 

6. ...................................... 

                                                    

Οιζοθάγορ 

Υόνδπινορ δακηύλιορ 

Δζωηεπικό ηπασείαρ 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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  β) Να γξάςεηε 3 (ηξείο) δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ.                                                  (1,5 κνλ.)                       

 

                       ΦΛΔΒΔ                         ΑΡΣΗΡΙΔ 

1.  
 

1. 

2.  
 

2. 

3. 3. 
 

 
γ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ιεπθώλ θαη εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ.                                 (1 κνλ.)           
             

                       Δξπζξά αηκνζθαίξηα                         Λεπθά αηκνζθαίξηα 

1.  
 

1. 

2.  
 

2. 

                                                        
 
δ) Να γξάςεηε δύν (2) ξόινπο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                      (2 κνλ.) 

i. ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΔΡΩΣΖΖ 4. 
α)  ηνλ πην θάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κηθξννξγαληζκνί. Να 
     δηαβάζεηε ηελ θάζε πεξηγξαθή θαη λα νλνκάζεηε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία.                             (3 κνλ.) 
 
 
 

Α/Α Λειηοςπγία Πεπιγπαθή ηηρ λειηοςπγίαρ 

1.  Παξάγνπλ λένπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ ηδίνπ είδνπο κε 
ηνλ εαπηό ηνπο 

2.  Γέρνληαη θαη αληηδξνύλ ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληόο 
ηνπο 

3.  Απμάλνπλ ην κέγεζόο ηνπο 
 

4.  ην ζώκα ηνπο πξαγκαηνπνηνύληαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο γηα 
ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο 

5.  Απνβάιινπλ από ην ζώκα ηνπο άρξεζηεο ή/θαη βιαβεξέο 
νπζίεο 

6.  Δμαζθαιίδνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 
ηελ επηβίσζή ηνπο 
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β) Γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα Βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ;                       (1 κνλ.) 
.................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ εκβνιίσλ θαη νξώλ.                                                          (2 κνλ.) 

i. ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΜΔΡΟ Γ΄ ( 12 ΜΟΝΑΓΔ) 
Απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ Δ ΜΗΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο. Η ζσζηή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 
 
ΔΡΩΣΖΖ 1.  
α) Να νλνκάζεηε ηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.                                                       (1,5 κνλ.) 

Πξώηε γξακκή  
 

Γεύηεξε γξακκή  
 

Σξίηε γξακκή  
 

 
β) Να ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηελ πην θάησ πξόηαζε.                                                          (1,5 κνλ.) 
     Η    πξώηε    γ _  _  _  _  ή     ά _  _  _  _  ο,   κε  ε _  _  η  _  _  _  _  _  _ο    κ_ ρ_ _ _ ζ_ _ _ ο,   
     εκπνδίδεη ηνπο  π _  _  _  γ  _  _  _  _  ο    κ _ _ ξ _ _ _ _ _ λ _ _ _ _ _ ο   λα   εηζβάινπλ   κέζα 
     ζην   ζ _  _  _ . 
 
 
 
 
 
 
 
γ) Να γξάςεηε κε πνηα δξάζε ηα αθόινπζα όξγαλα παξεκπνδίδνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα 
    εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό καο.                                                                                                   (3 κνλ.) 

Όπγανο Γπάζη για παπεμπόδιζη μικποβίων 

1. ηομάσι 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Μάηια 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ηόμα 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 
δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ιό ηηρ γπίπηρ                                               (4 κνλ.) 
     
Μηθξόβην:  
Ηόρ ηηρ Γπίπηρ 

 
Σξόπνη κεηάδνζεο:  

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

Βαζηθά ζπκπηώκαηα:  

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

Πξνηεηλόκελε ζεξαπεία:  

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 
ε) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS.                                (2 κνλ.) 

i. …………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
ΔΡΩΣΖΖ 2.  

 
α) Με βάζε ηηο πην θάησ εηθόλεο λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία  ηε θαγνθπηηάξσζεο.                   (4 κνλ.) 
 

1 2 3 4 

    

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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2. …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

  

 
β) Να πεξηγξάςεηε ηα ζπκπηώκαηα ηεο θπκαηίσζεο.                                                                      (2 κνλ.) 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) ε πνην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο  ρνξδέο θαη πώο ν  
    ήρνο πνπ παξάγεηαη κεηαηξέπεηαη ζε έλαξζξν ιόγν;                                                                  (2 κνλ.) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Ση εμππεξεηεί θαη πώο εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                           (2 κνλ.)                 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Να πεξηγξάςεηε ηελ πλεπκνληθή  θπθινθνξία (κηθξή θπθινθνξία) ηνπ αίκαηνο                          (2 κνλ.)                                   

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
         Η εηζεγήηξηα Ο δηεπζπληήο 
 
 

 
 

 
 

        Ν.Νηθνιατδνπ Α. Πνηακίηεο 
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ΘΔΚΛΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΜΔΟΤ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟ : ........................ 

HΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :  06 Ινπλίνπ 2014 ΟΛΟΓΡΑΦΩ : ........................ 

ΣΑΞΗ :  Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ : ........................ 

ΥΡΟΝΟ :  2 ώξεο 

 

Ολνκαηεπώλπκν :  ...............................................................  Σάμε :  Γ .....   Αξηζκόο :  ..... 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Α :  (10 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Α απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. Να απαληεζνύλ όιεο 

νη εξωηήζεηο. 

 

 

Δξώηεζε 1 :  Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Να θαηαρσξήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο ζην ηέινο ηεο εξώηεζεο. 

1. ππξήλαο α. εθεί νη νξγαληθέο ελώζεηο κεηαηξέπνληαη ζε ελέξγεηα θαη 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

2. κηηνρόλδξηα β. απνηειείηαη/απνηεινύληαη από ίλεο θπηηαξίλεο πνπ 

πεξηβάιινπλ ην θπηηθό θύηηαξν – πξνζθέξεη/πξνζθέξνπλ 

ζηήξημε θαη πξνζηαζία από ηηο πηέζεηο ηνπ λεξνύ 

3. ρπκνηόπην γ. είλαη πξάζηλν/πξάζηλα – εθεί ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 

ην λεξό κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο ελώζεηο κε ηε 

βνήζεηα ηεο ελέξγεηαο ηνπ ήιηνπ 

4. θπηηαξηθό ηνίρσκα δ. εθεί ην θπηηθό θύηηαξν απνζεθεύεη ζξεπηηθά θαη λεξό 

5. ρισξνπιάζηεο ε. ειέγρεη/ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ – 

πεξηβάιιεηαη/πεξηβάιινληαη από δηπιή κεκβξάλε κε 

πόξνπο – πεξηέρεη ζρεδόλ όιν ην DNA ηνπ θπηηάξνπ 

Απάληεζε : 

1 : ....... ,    2 : ....... ,    3 : ....... ,    4 : ....... ,    5 : ....... ,    6 : ....... (κνλ. 2.5) 
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Δξώηεζε 2 :  Να γξάςεηε ζε πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλαθέξεηαη ε θάζε πξόηαζε. 

  (κνλ. 2.5) 

α. Δίλαη ε ζεκαληηθόηεξε πεγή ελέξγεηαο γηα ην θύηηαξν (θαύζηκα πξώηεο επηινγήο) :  

........................................... 

β. Δμππεξεηνύλ πεξηζζόηεξν ηηο δνκηθέο θαη ιηγόηεξν ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνύ. Δθηεινύλ έλα κεγάιν αξηζκό ιεηηνπξγηώλ ηνπ θπηηάξνπ (π.ρ. είλαη έλδπκα, 

αληηζώκαηα θ.ά.) :  ........................................... 

γ. Σηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο  είλαη ζεξκνκνλσηηθό πιηθό θαη απνηακηεύνπλ ελέξγεηα :  

........................................... 

δ. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ειέγρνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ θαη ηελ θιεξνλνκηθόηεηα :  ........................................... 

ε. Μία από ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνύ :  ........................................... 

 

 

Δξώηεζε 3:  Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. (κνλ. 2.5) 

 

α. Η αλίρλεπζε ησλ πξσηετλώλ ζηηο ηξνθέο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ : 

 Α. βελεδηθηίλεο (benedict) 

 Β. αιθνόιεο 

 Γ. ζεητθνύ ραιθνύ θαη θαπζηηθνύ λαηξίνπ (πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ) 

 Γ. ππεξκαγγαληθνύ θαιιίνπ 

 

β. Τν άκπιν πθίζηαηαη ρώλεςε : 

 Α. ζην ζηνκάρη 

 Β. ζην ζηόκα θαη ζην δσδεθαδάθηπιν 

 Γ. κόλν ζην δσδεθαδάθηπιν 

 Γ. ζην ζηνκάρη θαη ζην δσδεθαδάθηπιν 

 

γ. Παλδόηεο είλαη ε νκάδα : 

 Α. ΑΒ Rhesus ζεηηθό 

 Β. ΑΒ Rhesus αξλεηηθό 

 Γ. Ο Rhesus ζεηηθό 

 Γ. Ο Rhesus αξλεηηθό 
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δ. Όιεο νη θιέβεο κεηαθέξνπλ : 

 Α. νμπγνλσκέλν αίκα 

 Β. κε νμπγνλσκέλν αίκα 

 Γ. νμπγνλσκέλν αίκα πξνο ηελ θαξδηά 

 Γ. αίκα πξνο ηελ θαξδηά 

 

ε. Τα έλδπκα είλαη ζπλήζσο : 

 Α. αληηζώκαηα 

 Β. πξσηεΐλεο 

 Γ. πδαηάλζξαθεο 

 Γ. ιηπαξέο νπζίεο 

 

 

Δξώηεζε 4:   

α. Να γξάςεηε ηξεηο ζπκβνπιέο πνπ δίλεη ν γηαηξόο ζηνπο θαξδηνπαζείο. (κνλ. 1.5) 

 1. ................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

 3. ................................................................................................................................. 

β. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ. (κνλ. 1) 

 1. ................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β :  (18 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Β απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο ησλ 6 κνλάδσλ. Να απαληεζνύλ κόλν 

νη ηξεηο. 



 4 

Δξώηεζε 1 :  Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό 

ζύζηεκα. 

 

α. Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ ελδείμεσλ 1 έσο 4. (κνλ. 1) 

 

 

 1. ........................................................ 

 2. ........................................................ 

 3. ........................................................ 

 4. ........................................................ 

 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο : (κνλ. 1.5) 

 (i) Τα εξπζξά αηκνζθαίξηα κεηαθέξνπλ ζηνπο ηζηνύο  ..........................................  

κε ηε βνήζεηα ηεο πξσηεΐλεο  .......................................... . 

 (ii) Τα πξντόληα ηεο ρώλεςεο κεηαθέξνληαη ζην αίκα κε ην 

.......................................... . 

 (iii) Τα ιεπθά αηκνζθαίξηα καο πξνζηαηεύνπλ από δηάθνξεο αζζέλεηεο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο  ..........................................  θαη κε ηα  .......................................... . 

 (iv) Τα αηκνπεηάιηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ  ..........................................  ηνπ 

αίκαηνο ζηηο πιεγέο. 

 

γ. Να γξάςεηε ηηο δνκηθέο (θνπηάθηα 1 έσο 4) θαη ιεηηνπξγηθέο (θνπηάθηα 5 έσο 8) 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ. Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζηελ πξώηε ζηήιε 

ζηελ παξέλζεζε κε ηπραία ζεηξά. (κνλ. 1) 

 

 Φιέβεο αξηεξίεο 

πάρνο αγγείνπ (ιεπηό, ρνληξό) 1. 2. 

δηάκεηξνο (κηθξή, κεγάιε) 3. 4. 

πίεζε (ςειή, ρακειή) 5. 6. 

βαιβίδεο (έρνπλ, δελ έρνπλ) 7. 8. 

 

4 

3 

2 

1 
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Α 

Β 

Γ 

Γ 

Δ 

η 

δ. Πνηα από ηηο ελδείμεηο ζην ζρήκα (Α, Β, Γ, Γ) δείρλεη : 

 (i) ηελ ανξηή :  .......... 

 (ii) πλεπκνληθή θιέβα :  .......... 

 (iii) ηελ αξηζηεξή θνηιία :  ..........  

 (iv) ην δεμηό θόιπν :  .......... 

 

   (κνλ. 2) 

ε. Πνην από ηα πην θάησ ζρήκαηα κε ηελ θαξδηά δείρλεη ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο; Να 

απαληήζεηε βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

 

 

 

 

 Α Β Γ Γ 

   (κνλ. 0.5) 

 

Δξώηεζε 2 :  Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

 

α. Γείηε ην ζρήκα θαη ζπκπιεξώζηε ηα θελά ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. (κνλ. 2) 

 

Η  ………………………………  ησλ πξντόλησλ ηεο 

ρώλεςεο γίλεηαη ζην όξγαλν πνπ ζεκεηώλεηαη κε ην 

γξάκκα Γ. Σηελ έλδεημε κε ην γξάκκα  ...........  

δηαζπώληαη (ρσλεύνληαη) όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ 

καθξνκνξηαθώλ ελώζεσλ ησλ ηξνθώλ – νλνκάδεηαη  

………………………………. . Τν πάγθξεαο ζεκεηώλεηαη κε ην γξάκκα  ........... . 

 

β. πκπιεξώζηε :  Η ρνιή παξάγεηαη  ........................................  θαη απνζεθεύεηαη  

............................................................................... . (κνλ. 1) 

γ. Να εμεγήζεηε ηελ πξόηαζε :  «Η ρνιή δξα σο γαιαθησκαηνπνηεηήο θαηά ηε 

ρώλεςε ησλ ιηπώλ».  .............................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................... (κνλ. 1) 

Α 

Β 

Γ 

Γ 
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δ. Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. (κνλ. 1) 

 

(i) Τα έλδπκα γηα ηε ρώλεςε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ παξάγνληαη από : 

 Α. ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο 

 Β. ην ήπαξ 

 Γ. ην πάγθξεαο 

 Γ. ην δσδεθαδάθηπιν 

 

(ii) Η πεςίλε : 

 Α. παξάγεηαη ζην ζηνκάρη θαη ρξεζηκεύεη γηα ηε ρώλεςε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

 Β. παξάγεηαη ζην ζηνκάρη θαη ρξεζηκεύεη γηα ηε ρώλεςε ησλ πξσηετλώλ 

 Γ. παξάγεηαη ζην δσδεθαδάθηπιν θαη ρξεζηκεύεη γηα ηε ρώλεςε ησλ 

πδαηαλζξάθσλ 

 Γ. παξάγεηαη ζην πάγθξεαο θαη ρξεζηκεύεη γηα ηε ρώλεςε ησλ πξσηετλώλ 

 

ε. Καζώο θάπνηνο καζάεη αξγά-αξγά έλα θνκκάηη ςσκί , αξρίδεη λα ληώζεη ζηαδηαθά κηα 

γιπθηά γεύζε ζην ζηόκα ηνπ. Πνύ νθείιεηαη ε γιπθηά απηή γεύζε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... (κνλ. 1) 

 

 

Δξώηεζε 3 :  Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε ησλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο θαη ηα έλδπκα. 

 

α. Με πνην/πνηα αληηδξαζηήξηα γίλεηαη ε αλίρλεπζε ησλ απιώλ ζαθράξσλ; 

………………………………………………………………………………. (κνλ. 0.5) 

β. πκπιεξώζηε ηα θελά :  Καηά ηελ αλίρλεπζε ησλ απιώλ ζαθράξσλ ν ζεηηθόο 

κάξηπξαο αιιάδεη ρξώκα θαη από  ………………….  γίλεηαη  …………………. . (κνλ. 0.5) 

γ. Με πνην/πνηα αληηδξαζηήξηα γίλεηαη ε αλίρλεπζε ηεο βηηακίλεο C; 

………………………………………………………………………………. (κνλ. 0.5) 
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δ. Τη ρξσκαηηθή αιιαγή πξνθαιείηαη από ην ζεηηθό κάξηπξα θαηά ηελ αλίρλεπζε ηεο 

βηηακίλεο C ζηηο ηξνθέο;  ......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... (κνλ. 0.5). 

 

ε. Σπκπιεξώζηε ηα θελά γηα λα δείμεηε πώο παξαζθεπάδεηαη ν ζεηηθόο θαη πώο ν 

αξλεηηθόο κάξηπξαο ζε έλα πείξακα αλίρλεπζεο πξσηετλώλ. 

 (i) Γηα ην ζεηηθό κάξηπξα ζα πξνζζέζνπκε λεξό θαη 1 γξακκάξην  

.........................................  ζε ηειηθό όγθν 2 ml. (κνλ. 0.5) 

 (ii) Γηα ηνλ αξλεηηθό κάξηπξα ζα πξνζζέζνπκε  ................... ml (ζεκεηώζηε ηνλ 

όγθν) λεξό θαη 1 γξακκάξην αιάηη. (κνλ. 0.5) 

 

ζη. Να γξάςεηε δύν ρξεζηκόηεηεο ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα ζηα πεηξάκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη 

ε αλίρλεπζε ησλ δηαθόξσλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο; (κνλ. 1) 

 1. ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

δ. Τη κεηαβνιέο (αιιάδεη ή όρη) πθίζηαηαη θαηά ηνλ θπθιηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ελόο 

ελδύκνπ : 

 (i) ην έλδπκν :  .............................................................................................................. 

 (ii) ην ππόζηξσκα :  ...................................................................................................... 

  (κνλ. 1) 

ε. Σύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ θπθιηθνύ ηξόπνπ δξάζεο ησλ ελδύκσλ, έλα έλδπκν 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιιέο θνξέο. Πνην όθεινο πξνθύπηεη γηα ην θύηηαξν από απηή ηελ 

ηδηόηεηα ησλ ελδύκσλ (λα «αλαθπθιώλνληαη»). (κνλ. 1) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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Δξώηεζε 4 

 

α. Αληηζηνηρίζηε ηα καθξνκόξηα κε ηα κηθξνκόξηα-πξντόληα ηεο ρώλεςεο. Να 

θαηαρσξίζεηε ηελ απάληεζή ζην ηέινο ηεο εξώηεζεο. (κνλ. 2) 

 1. πξσηεΐλεο Α. λνπθιενηίδηα 

 2. πδαηάλζξαθεο (πνιπζαθραξίηεο) Β. ακηλνμέα 

 3. ιηπίδηα Γ. γιπθόδεο  

 4. λνπθιετθά νμέα Γ. γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 

Απάληεζε : 

1 : ....... ,    2 : ....... ,    3 : ....... ,    4 : ....... 

 

β. Πώο ιέγεηαη κε κία ιέμε ην ζύλνιν ησλ βηνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

έλα νξγαληζκό γηα ηε ζύλζεζε πνιύπινθσλ νξγαληθώλ κνξίσλ από απινύζηεξα κόξηα θαη 

ηε δηάζπαζε ησλ νξγαληθώλ κνξίσλ ζε πην απιά ;  ........................................ (κνλ. 0.5) 

γ. Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηελ αθνκνίσζε. (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

δ. Με πνηα ζεηξά ζπκβαίλνπλ ε αθνκνίσζε, ε ρώλεςε θαη ε απνξξόθεζε ησλ 

ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην ζώκα καο; Να βάιεηε ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. (κνλ. 1) 

 Α. ρώλεςε  απνξξόθεζε  αθνκνίσζε 

 Β. ρώλεςε  αθνκνίσζε  απνξξόθεζε 

 Γ. απνξξόθεζε ρώλεςε  αθνκνίσζε 

 Γ. απνξξόθεζε αθνκνίσζε  ρώλεςε 

 

ε. Να γξάςεηε ηξεηο ρξεζηκόηεηεο ηνπ ζάιηνπ; (κνλ. 1.5) 

 1. ................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

 3. ................................................................................................................................. 

 

ζη. Πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνηνμίλσζε ηνπ 

νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο όπσο θάξκαθα θαη αιθνόι; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 
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ΜΔΡΟ Γ :  (12 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Γ απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο ησλ 12 κνλάδσλ. Να απαληεζεί κόλν ε κία. 

 

 

Δξώηεζε 1 

 

α. Μία νκάδα καζεηώλ πξόζζεζε ζε ηέζζεξηο αξηζκεκέλνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο 

λεξό, ζάιην θαη άκπιν όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα: 

α/α  1 2 3 4 

 

 

 

 

λεξό (ml) 2 1.5 1 0 

ζάιην ελόο καζεηή (ml) 0 0.5 1 2 

δηάιπκα ακύινπ 0,1gr/ml (ml) 1 1 1 1 

 

Αθνινύζσο άθεζαλ ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ζε ριηαξό λεξό (37νC) γηα 5 ιεπηά θαη 

πξόζζεζαλ ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα δύν ζηαγόλεο ηωδίνπ. 

 

Απαληήζηε ηηο εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ : 

 (i) Να γξάςεηε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ θξάηεζαλ ζηαζεξνύο νη καζεηέο κεηαμύ 

ησλ δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ:  ................................................................................................. 

......................................................................................................................... (κνλ. 2) 

 (ii) Να γξάςεηε έλαλ παξάγνληα πνπ άιιαμαλ νη καζεηέο κεηαμύ ησλ δνθηκαζηηθώλ 

ζσιήλσλ (εθηόο από ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ) :  …………………............................ (κνλ. 0.5) 

 (iii) Σην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο (κεηά ηελ πξνζζήθε ησδίνπ) ην ιεπθό δηάιπκα ηνπ 

ακύινπ έγηλε κσβ ζε όινπο ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο. Τν κσβ ρξώκα ήηαλ πην έληνλν 

ζηνλ 1ν δνθηκαζηηθό ζσιήλα ελώ ζηνλ 4ν κεηά βίαο νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα δηαθξίλνπλ 

κία κσβ απόρξσζε. Σηνλ 2ν θαη ζηνλ 3ν δνθηκαζηηθό ζσιήλα ε κσβ απόρξσζε ήηαλ 

ελδηάκεζε, πην έληνλε ζηνλ 2ν. Να εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα απηά ηνπ πεηξάκαηνο. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................... (κνλ. 1) 
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 (iv) Τη πξνζπαζνύλ λα δείμνπλ κε απηό ην πείξακα νη καζεηέο; Να βάιεηε ζε θύθιν 

έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. (κνλ. 1) 

  Α. Όηη ην άκπιν αληρλεύεηαη κε ην ηώδην 

  Β. Όηη ην ζάιην δηαζπά (ρσλεύεη) ην άκπιν 

  Γ. Όηη ην άκπιν δηαζπάηαη από ηελ ακπιάζε θαη όρη από θάπνην άιιν 

ζπζηαηηθό ηνπ ζάιηνπ 

  Γ. Όηη νη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο έρνπλ άκπιν 

 (v) Σε ηη ρξεζηκεύεη ν 1νο δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο ζην πην πάλσ πείξακα; 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................... (κνλ. 1) 

 

β. Να γξάςεηε ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην έληεξν απνθηά κεγάιε επηθάλεηα. 

 1. ................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

 3. ................................................................................................................................. 

     (κνλ. 1.5) 

γ. Γηαηί ην ιεπηό έληεξν πξέπεη λα έρεη κεγάιε επηθάλεηα (ζε ηη ρξεζηκεύεη απηή); 

................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... (κνλ. 1) 

δ. Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ. (κνλ. 1) 

 1. ................................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................................. 

ε. Με πνην ηξόπν ζπλεξγάδεηαη ην θπθινθνξηθό κε ην πεπηηθό ζύζηεκα ώζηε λα έρνπλ 

όια ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά; (κνλ. 1) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

ζη. πκπιεξώζηε :  Τν πάγθξεαο είλαη κεηθηόο αδέλαο γηαηί ιεηηνπξγεί θαη σο ελδνθξηλήο 

θαη σο εμσθξηλήο. Η εμσθξηλήο ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο νθείιεηαη ζηελ έθθξηζε  

........................................................................................  ζην δσδεθαδάθηπιν. Η ελδνθξηλήο 

ηνπ ιεηηνπξγία νθείιεηαη ζηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο ζην  ............................... . (κνλ. 1) 

δ. Να γξάςεηε δύν ζεκεία – όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα νπνία πεζαίλνπλ ηα 

κηθξόβηα.  ........................................................................................................ (κνλ. 1) 
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Δξώηεζε 2 

 

α. Γείηε ην δηπιαλό ζρήκα θαη ζπκπιεξώζηε ηα 

νλόκαηα ησλ ελδείμεσλ 1 έσο 4 κε ηνπο 

θπλόδνληεο, ηνπο θνπηήξεο, ηνπο πξνγόκθηνπο θαη 

ηνπο γνκθίνπο. 

1. …………………………………. 2. …………………………………. 

3. …………………………………. 4. …………………………………. (κνλ. 2) 

 

β. Γηαηί ε αξηζηεξή θνηιία ηεο θαξδηάο είλαη πην δπλαηή από ηε δεμηά; (κνλ. 1) 

................................................................................................................................................. 

γ. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε θαξδηά βξίζθεηαη κέζα ζην ζώξαθα. 

......................................................................................................................... (κνλ. 1) 

δ. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε θαξδηά βξίζθεηαη θνληά ζηνπο πλεύκνλεο. 

......................................................................................................................... (κνλ. 1) 

ε. Σε ηη ρξεζηκεύνπλ ζηνλ νξγαληζκό : (κνλ. 4) 

 (i) ε κεγάιε θπθινθνξία :  .......................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 (ii) ε ζηεθαληαία θπθινθνξία :  ..................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 (iii) ηα ηξηρνεηδή αγγεία :  .............................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 (iv) ν ζθπγκόο :  ........................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

ζη. Γηαηί νη θιέβεο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ειαζηηθέο; (κνλ. 1) 

.................................................................................................................................................................. 

δ. Να γξάςεηε : 

 (i) Τη είλαη ε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο :  ............................................................................. 

.......................................................................................................................... (κνλ. 1) 

 (ii) Γύν αηηίεο πνπ πξνθαινύλ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο:  .................................................. 

.......................................................................................................................... (κνλ. 1) 

 

 

Δηζεγεηήο Ο Γηεπζπληήο 

Κνπκήο Φηιίππνπ 

  Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο 

1 

2 2 

3 3 

4 4 



1 
 

 

- Για ηιρ απανηήζειρ ζαρ, να σπηζιμοποιήζεηε  μόνο μπλε μελάνι (ζηςλό). 

- Δεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή ηαινίαρ (Tipp-Ex). 

- Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο βαθμολογείηαι με 40/100 μονάδερ. 

- Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) απιθμημένερ ζελίδερ. 
 

ΜΕΡΟΣ Α 

Πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλερ. Κάζε ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

1. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  

α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                                       (κνλ. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ ζπζηαηηθνύ κε ηνλ αξηζκό 2.                                                   (κνλ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ  ΛΙΝΟΠΔΣΡΑ 
 

ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία           ΣΑΞΗ: Γ 

 

  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014                             

  ΥΡΟΝΙΚΗ  ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώρες  

               (Βιολογία – Υημεία) 

Βαθμός      : ………………………………. 

Ολογπάθωρ: ………………………………. 

Όνομα Καθηγηηή/ηπιαρ: ………………….. 

Υπογπαθή: ………………………………...                                                   

 

Ονοματεπώνσμο: ....................................................................     Σμήμα: ........  Αρ.: ....... 

1: ……………………………………….. 

2: ……………………………………….. 

3: ……………………………………….. 

4: ……………………………………….. 

 



2 
 

2. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

γξάκκα (Α, Β, Γ ή Γ), πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

α) Σην ζηνκάρη ε ηξνθή αλακηγλύεηαη κε ην γαζηξηθό πγξό πνπ πεξηέρεη πεςίλε πνπ βνεζά ζηε 

δηάζπαζε ησλ:                                                                                                                   (κνλ. 0,5) 

             Α. πξσηετλώλ  

             Β. πδαηαλζξάθσλ 

             Γ. ιηπώλ 

             Γ. λνπθιετληθώλ νμέσλ  

 

β) Ζ ζαικνλέια είλαη κηα ζπλεζηζκέλε αηηία ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο πνπ νθείιεηαη ζε:   (κνλ. 0,5) 

              Α. πξσηόδσν  

              Β. ηό 

              Γ. βαθηήξην 

              Γ. κύθεηα  

γ) Ζ ζσζηή ζεηξά κεγέζνπο ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη ηώλ από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν 

είλαη:                                                                                                                                   (κνλ. 0,5) 

             Α. Πξσηόδσα, Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο, Ηνί, Βαθηήξηα 

             Β. Ηνί, Πξσηόδσα, Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο, Βαθηήξηα 

             Γ. Βαθηήξηα, Ηνί, Πξσηόδσα, Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο 

             Γ. Ηνί, Βαθηήξηα, Πξσηόδσα, Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο 

 

δ) Πνην από ηα παξαθάησ όξγαλα δελ παξάγεη πγξά πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πέςε;         (κνλ. 0,5) 

             Α. Σηνκάρη 

             Β. Νεθξά 

             Γ. Σπθώηη 

             Γ. Πάγθξεαο 

 

ε) Ο ξόινο ησλ βαιβίδσλ ζηηο θιέβεο είλαη:                                                                      (κνλ. 0,5) 

              Α. λα ειαηηώλνπλ ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο 

              Β. λα εκπνδίδνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε  

              Γ. λα ζηαζεξνπνηνύλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο 

              Γ. λα ειαηηώλνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο 
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3. Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο.                      (κνλ. 2,5) 

 Γηα ηελ αλίρλεπζε απιώλ ζαθράξσλ ζηηο ηξνθέο ρξεζηκνπνηνύκε ην δηάιπκα Βελεδηθηίλεο 

(Benedict).                                                                                                       ………………..                                                                                                                                                       

 Οη θπηηθέο  ίλεο πξνέξρνληαη θπξίσο από ηηο θπηηαξηθέο  κεκβξάλεο ησλ θπηηθώλ 

θπηηάξσλ.                                                                                                        ……………….. 

 Οη πξσηεΐλεο, ηα ιηπίδηα θαη ηα άιαηα είλαη νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο.        ……………….. 

 Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ πξέπεη λα παίξλεη ηξνθέο 

πινύζηεο, θπξίσο, ζε πξσηεΐλεο.                                                                     ………………. 

 Οη πδαηάλζξαθεο  απνηεινύλ θαύζηκα  πξώηεο  επηινγήο, ηα  νπνία  απνδίδνπλ ελέξγεηα 

4 Kcal/g.                                                                                                           .……………… 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαύζεηο πνπ γίλνληαη ζηα 

θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ:                                                                                                   (κνλ. 2,5) 

 Σηα …………………………. ηνπ θπηηάξνπ θαίγνληαη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη απειεπζεξώλεηαη 

…………………………. πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  Με ηε δηαδηθαζία 

απηή, παξάγεηαη ……………………. θαη ………………..…………………………. . 

 Γηα λα γίλεη ε θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην αέξην 

…………………………….. . 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηπειρ. Κάζε ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε έξι κνλάδεο. 

1. α) Τν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα 

κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 6.                                                                                            (κνλ. 3)                                                                                                                                                  

 

 

1: ……………………………………….. 

2: ……………………………………….. 

3: ……………………………………….. 

4: ……………………………………….. 

5: ……………………………………….. 

6: ……………………………………….. 
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β) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ εθπλεόκελνπ 

αέξα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πην θάησ ιέμεηο πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά:                         (κνλ. 3) 

βξνγρίδηα, βξόγρνη, ιάξπγγαο, ξηληθέο θνηιόηεηεο, ηξαρεία, θάξπγγαο 

 

Κπςειίδεο            ……………………………………………………………………………………………                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.α)Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο ηνπ αλζξώπνπ. Να 

ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 - 6.                                                                                         (κνλ. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο.                         (κνλ. 2) 

 Τν αίκα πεξλά από ηνλ δεμηό θόιπν ζηνλ αξηζηεξό θόιπν ηεο θαξδηάο.            ……………. 

 Ζ αξηζηεξή θνηιία έρεη παρύηεξν κπτθό ηνίρσκα από όινπο ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ηεο 

θαξδηάο.                                                                                                               ……………. 

 Οη θιέβεο έρνπλ ζθπγκό.                                                                                    ……………. 

 Οη αξηεξίεο έρνπλ κεγαιύηεξε δηάκεηξν απινύ από ηηο θιέβεο.                         ……………. 

 

γ) Να αλαθέξεηε πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε Μεγάιε ή Σσκαηηθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην 

ζώκα.                                                                                                                                    (κνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1: ……………………………………….. 

2: ……………………………………….. 

3: ……………………………………….. 

4: ……………………………………….. 

5: ……………………………………….. 

6: ……………………………………….. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.α) Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ.  

« Η θπξία Μαξίλα θαη ν θύξηνο Παύινο απνθάζηζαλ, καδί κε ηα παηδηά ηνπο, λα βγνπλ έμσ γηα 

θαγεηό. Τελ επόκελε κέξα ν κηθξόο ηνπο γηνο Γηάλλεο είρε δηάξξνηα θαη εκεηνύο. Η θπξία Μαξίλα 

ηόηε απνθάζηζε λα δώζεη ζην Γηάλλε θάπνηα αληηβίσζε, πνπ ηεο είρε γξάςεη ν παηδίαηξνο πξηλ 

από έλα κήλα. Τν αληηβηνηηθό όκσο δελ βνήζεζε ηνλ Γηάλλε θαη ε κεηέξα ηνπ αλαγθάζηεθε λα ηνλ 

πάξεη ζηνλ παηδίαηξν. Ο παηδίαηξνο πήξε δείγκα από ηα θόπξαλα ηνπ Γηάλλε θαη ην έζηεηιε γηα 

εμέηαζε. Δύν κέξεο κεηά, ν παηδίαηξνο πήξε ην αληηβηόγξακκα θαη ην ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

εμεγήζεη ζηε θπξία Μαξίλα πόζν ζεκαληηθό είλαη λα ζπκβνπιεύεηαη ηνλ παηδίαηξό ηεο, πξηλ δώζεη 

ζηα παηδηά ηεο αληηβηνηηθά». 

Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αληηβηόγξακκα κεηά από θαιιηέξγεηα ησλ θνπξάλσλ ηνπ Γηάλλε 

ζε εηδηθό πηάην θαιιηέξγεηαο (ηξπβιίν Petri).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Τη ζπκπέξαζκα κπνξεί λα βγάιεη ν παηδίαηξνο από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πην πάλσ 

αληηβηνγξάκκαηνο θαη γηαηί;                                                                                                    (κνλ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii. Ο παηδίαηξνο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ εμήγεζε ζηελ θπξία Μαξίλα όηη ε πξάμε 

ηεο λα δώζεη αληηβηνηηθό ζηνλ γηό ηεο, ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ παηδίαηξό ηεο, ήηαλ 

ιαλζαζκέλε. Με βάζε ην πην πάλσ αληηβηόγξακκα λα εμεγήζεηε πνην επηρείξεκα ρξεζηκνπνίεζε 

ν παηδίαηξνο.                                                                                                                         (κνλ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Γηα ην αληηβηόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία (3) 

δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά. Σηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνην αληηβηνηηθό κπνξεί λα δξάζεη ελάληηα ζε 

θάπνηνπο κηθξννξγαληζκνύο, ηόηε γύξσ από ηελ 

πεξηνρή όπνπ ηνπνζεηείηαη ην αληηβηνηηθό 

δεκηνπξγείηαη κηα δώλε. Ζ δώλε απηή νλνκάδεηαη 

ζώνη αναζηολήρ. 
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β) Τν AIDS είλαη κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από θάπνηνλ κηθξννξγαληζκό. Οη επηζηήκνλεο 

πνπ αζρνινύληαη κε ηελ εμεύξεζε ζεξαπείαο ηνπ, πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ θάπνην 

εκβόιην. Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαθάιπςε θάπνηνπ αληηβηνηηθνύ γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο απηήο;                                                                                             (κνλ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

4.α) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό, ην αλαπλεπζηηθό θαη ην θπθινθνξηθό 

ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο.  

                                                                                                                                              (κνλ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Σε έλα δπζηύρεκα ν νδεγόο ηξαπκαηίζηεθε θξίζηκα θαη ρξεηάζηεθε επεηγόλησο κεηάγγηζε 

αίκαηνο. Ζ νκάδα αίκαηόο ηνπ ήηαλ Β.  

i. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη αίκα ν πην πάλσ νδεγόο;                             (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Όηαλ ν νδεγόο αλάξξσζε, απνθάζηζε λα γίλεη αηκνδόηεο. Σε πνηεο νκάδεο ζα κπνξνύζε λα 

δώζεη αίκα; ………………………………………………………………………………………… (κνλ. 1) 

 

γ) Ο θαπλόο πνπ παξάγεηαη κε ηελ θαύζε ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρεη γύξσ ζηηο 4700 επηθίλδπλεο γηα 

ηελ πγεία νπζίεο πνπ πξνθαινύλ δηάθνξεο αξξώζηηεο ή απμάλνπλ ηνλ δείθηε θηλδύλνπ γηα πνιιέο 

από απηέο.  

i. Να αλαθέξεηε δύο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία νπζίεο πνπ παξάγνληαη κε ηελ θαύζε ηνπ 

ηζηγάξνπ. ………………………………………………………………………………………...… (κνλ. 1) 

ii. Να αλαθέξεηε δύο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα.                                        (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Πεξηιακβάλνληαη δύν εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηε μια. Ζ ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δώδεκα κνλάδεο. 

1.α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 6 ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ 

πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                      (κνλ. 3)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Σηνλ πεπηηθό ζσιήλα είλαη πξνζαξηεκέλνη αδέλεο πνπ παξάγνπλ πγξά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

πέςεο.  

i. Να νλνκάζεηε ηνπο αδέλεο απηνύο (Α, Β, Γ) πνπ δείρλεη ην πην πάλσ ζρήκα.                (κνλ. 1,5) 

      Α: ………………………………… 

      Β: ………………………………… 

      Γ: ………………………………… 

 

ii. Να γξάςεηε ένα πγξό πνπ παξάγεη ν θάζε έλαο από ηνπο πην πάλσ αδέλεο;               (κνλ. 1,5)                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) i. Να αλαθέξεηε δύο παζήζεηο ησλ δνληηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε κηθξνβηαθή πιάθα.      

                                                                                                                                              (κνλ. 1)                                                                                                                             

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Α 

Γ 

Β 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 

6: ………………………………………….. 

1 

2 

3 

5 4 

6 
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ii. Να αλαθέξεηε ηπειρ ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ παζήζεσλ ησλ δνληηώλ.                         (κνλ. 1,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

iii. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ηνκή ελόο αλζξώπηλνπ δνληηνύ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά:   (κνλ. 3,5)                  

αδακαληίλε, κύιε, νδνληίλε, νζηείλε, νζηό ηεο γλάζνπ, πνιθόο, ξίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.α) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο Σηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ζηε Σηήιε Β.                    (κνλ. 2) 

                                                            

     Σηήιε Α             Σηήιε Β Αληηζηνίρηζε  

Α) Οκνηόζηαζε  1. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ  

   παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ 
Α …………. 

Β) Φπζηθή Αλνζία 2. Ζ είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ  

    ζηνλ νξγαληζκό ηνπ μεληζηή 
Β …………. 

Γ) Λνίκσμε  3. Όηαλ ν νξγαληζκόο αζζελήζεη από θάπνην  

    κηθξόβην δηαηεξείηαη κηα «αλάκλεζε» θαη έηζη  

    ζπκάηαη πώο λα θηηάμεη γξήγνξα αληηζώκαηα 

Γ ………….. 

Γ) Μόιπλζε 4. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά  ζηαζεξή  

   ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε 
Γ ………….. 

 

 

1 

5 

6 

7 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 

6: ………………………………………….. 

7: ………………………………………….. 
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β) i. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο θαη λα ηηο πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία.                                           (κνλ. 2) 

 

ii. Πσο νλνκάδεηαη ε πην πάλσ δηαδηθαζία (κε κηα ιέμε);                                                   (κνλ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε ηνπο δύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία.           (κνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Σηάδιο 1 Σηάδιο 2 

Σηάδιο 3 Σηάδιο 4 
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δ) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο Σηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ζηε Σηήιε Β πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ έλαληη ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ.            (κνλ. 3) 

 

ε) Τν AIDS είλαη από ηηο ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο επνρήο καο. 

i. Σε πνηα κηθξνζθνπηθή κνξθή δσήο νθείιεηαη ε αζζέλεηα απηή;                                      (κνλ. 0,5)  

………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να αλαθέξεηε δύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ην AIDS.                   (κνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

iii. Να αλαθέξεηε δύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα πξνθπιαρζεί από ην AIDS.                                      

Φθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ                                                                                        (κνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

iv. Αλ έξζεηε ζε θνηλσληθή επαθή κε ζύκαηα ηνπ AIDS πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά 

ζαο θαη γηαηί;                                                                                                                          (κνλ. 1)  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

     

_____________________________________________________________________________ 

 

ΟΗ ΔΗΣΖΓΖΤΔΣ                                                                                        Ο ΓΗΔΥΘΥΝΤΖΣ 

Αληξέαο Ολεζηθόξνπ Γαβξηειίδεο    

Γεσξγία Γεσξγίνπ                                                                                   Μειήο Νηθνιαΐδεο             

Σηήιε Α Σηήιε Β Αληηζηνίρηζε  

Α) Σηνκάρη 1. Δθηόο από ηελ ακπιάζε παξάγεη θαη ιπζνδύκε   
Α …………… 

Β) Μάηηα 2. Με ηε ζπλέρεηά ηνπ θαη ηνλ ηδξώηα πνπ παξάγεη  

    εκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ κηθξνβίσλ  

Β …………… 

Γ) Μύηε  3. Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη βιεθαξίδεο  
Γ …………… 

Γ) Τξαρεία  4. Παξάγεη νμέα πνπ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα  
Γ …………… 

Δ) Γέξκα 5. Παξάγνπλ πγξό πνπ πεξηέρεη ιπζνδύκε  
Δ …………… 

Ε) Σηόκα  6.  Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη ηξηρίδηα  
Ε …………… 
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 ΟΓΗΓΙΔ:  ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΠΔΝΑ 

          ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Ή ΣΑΙΝΙΑ 

           

   
 

 
 

 

1. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:                                                              

α) ε πνηεο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο νη ζξεπηηθέο 

νπζίεο ηεο ηξνθήο καο;                                                                                                         (κ.1.5) 

i……………………………   

ii…………………………… 

iii …………………………... 

β) Να νλνκάζεηε: 

i) ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ απνηεινύλ θαύζηκν πξώηεο επηινγήο γηα ηνλ νξγαληζκό.        (κ.0.5) 

......................................................................................................................................................... 

ii) ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ ειέγρνπλ ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  νξγαληζκώλ.   (κ.0.5) 

......................................................................................................................................................... 

 
 
2. Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:                                                     (κ.2.5) 
Η πνξεία ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη ε αθόινπζε:                                                            
 
…………………..……………….…………. βξόγρνη  
 
……………… …………….……………………………. ξηληθή  
 
θνηιόηεηα/ζηνκαηηθή θνηιόηεηα                                     
 

      
 

  ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. 

                      Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.    
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3. α) Να γξάςεηε δύν (2) έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                                                    (κ.1) 

      i. .…………………………………………     ii. …………………………………………………. 

    β) Τπάξρνπλ ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ, νη θιέβεο, νη αξηεξίεο θαη ηα ηξηρνεηδή    

        αηκνθόξα αγγεία. Πνην από απηά:                                                                                (κ.1.5) 

        i) έρεη ην παρύηεξν ηνίρσκα ………………………….. 

        ii) έρεη βαιβίδεο …………………………………………. 

        iii) εκθαλίδεη ζθπγκό ……………………………………. 

 

 
4. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:                                                                          

    α) Πώο νλνκάδεηαη ε είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό;  

                                                                                                                                     (κ.0.5) 

………………………………………………………………………………………………………. 

    β) Πώο νλνκάδεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ    

        ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό;                                                                                               (κ.0.5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

    γ) Πνην είλαη ην όλνκα ηνπ ηνύ HIV ζηα ειιεληθά;                                                              (κ.0.5) 

………………………………………………………………………………………………………. 

    δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV.                                                 (κ.1) 

i………………………………………………………………………………………………………. 

         ii………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ______________ ΣΔΛΟ  Α΄  ΜΔΡΟΤ _________________ 
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1. Δίκαζηε ζην εξγαζηήξην θαη ζέινπκε δηαπηζηώζνπκε αλ ην γάια θαη ην αζπξάδη απγνύ 

πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο. Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ  πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.  

 

α) Πνην είλαη ην αληηδξαζηήξην Α;                                           (κ.0.5) 

..................................................................................................... 

β) Γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε αξ.3 νλνκάζηεθε ζεηηθόο 

κάξηπξαο θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ;                                      (κ.1)                                                                                                                              

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 γ) Πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή (ρξώκα πξηλ θαη κεηά ηελ    

     αληίδξαζε) ζα παξαηεξήζνπκε:                                          (κ.1) 

                                                    i. ζην ζσιήλα 3;.…….…………………………………….......... 

                                                    ii. ζην ζσιήλα 4;……………………………………………........ 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νλνκάδνληαο δύν (2) παξάγνληεο πνπ θξαηήζαηε 

ζηαζεξνύο θαη έλαλ (1) παξάγνληα πνπ αιιάμαηε.                                                                (κ.1.5) 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  
πνπ θξαηνύκε 

ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο  
πνπ αιιάδνπκε  

 

1. 

 
 
 
 

(Ση αιιάδεη από ζσιήλα 
ζε ζσιήλα ζην 

πείξακα;) 

 

2. 
 
 
 
 

 

 ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλίρλεπζε 
    ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο:                                                                                          (κ. 2) 

     i) Σν δηάιπκα …………………………………………........................ έρεη ρξώκα ……………..... 

       θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε βηηακίλεο C ζηηο ηξνθέο. Όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηε    

       βηηακίλε C ………………………………………… 

    ii) Γηα ηελ αλίρλεπζε απιώλ ζαθράξσλ ρξεζηκνπνηνύκε ην αληηδξαζηήξην ……………….….. 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο 

ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3).    
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2. Σν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ 
ζε κηα πλεπκνληθή θπςειίδα.       

                                                                                                                                              
α) Πνην γξάκκα δείρλεη αέξα πινύζην ζε νμπγόλν;                                        
                                                                     (κ.0.5) 
…………………………………………….  

  
β) Πνην ραξαθηεξηζηηθό έρεη ην αγγείν Δ θαη γηαηί;                                             
                                                                        (κ.1) 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

γ) i) Πνην γξάκκα δείρλεη ηε δηάρπζε ηνπ νμπγόλνπ από ηελ θπςειίδα πξνο ην αγγείν;          (κ.0.5)            
     …………………………………………………………………………………………………                                                             
 
 ii) Πνην γξάκκα δείρλεη ηε δηάρπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ην αγγείν ζηελ θπςειίδα; 
…………………………………………………………………………………..............................     (κ.0.5) 
  
δ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε δηάρπζε (δηαπύδηζε).                                                                        (κ.0.5) 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

ε) Nα βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε.                                                                             (κ.0.5) 
        Καηά ηελ εηζπλνή : 
      i)  Σν δηάθξαγκα αλεβαίλεη θαη νη πιεπξέο θαηεβαίλνπλ.  
      ii) Σν δηάθξαγκα θαη νη πιεπξέο αλεβαίλνπλ. 
      iii) Σν δηάθξαγκα θαηεβαίλεη θαη νη πιεπξέο αλεβαίλνπλ.  
      iv) Οη πιεπξέο αλεβαίλνπλ θαη ην δηάθξαγκα ραιαξώλεη.  
      v)  Σν δηάθξαγκα θαη νη πιεπξέο θαηεβαίλνπλ. 
 
ζη) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα θύηηαξα από ην βιελλνγόλν ελόο θαπληζηή θαη ελόο κε    

       θαπληζηή. Να εμεγήζεηε πνηεο αιιαγέο παξαηεξνύληαη ζην βιελλνγόλν ηνπ θαπληζηή.     (κ.1)                            

                                                                                         

 

…………………………………………….. 

 ……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 

 δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο:                                                                          (κ.1.5) 

   α) Η κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ επηηπγράλεηαη κε ηηο…………………...................... 

   β) Σν «ζεκείν» κέρξη ην νπνίν θαηεπζύλνληαη καδί αέξαο θαη ηξνθή είλαη ………………… 

   γ) Η κηθξή πξνεμνρή ε νπνία θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε 

        νλνκάδεηαη ………………………………………   
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3. Ο Παύινο επηζθέθζεθε ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπ γηαηξό καδί κε ηε ζύδπγό ηνπ Μαξία θαη ν 
γηαηξόο κεηά από εμέηαζε δηαπίζησζε όηη ν αζζελήο ηνπ κνιύλζεθε από ηνλ ηό ηεο 
αλεκνβινγηάο. Ο Παύινο αλεζύρεζε γηαηί 2 βδνκάδεο αξγόηεξα έπξεπε λα θάλεη έλα 
επαγγεικαηηθό ηαμίδη. Ο γηαηξόο ηνλ θαζεζύραζε δείρλνληάο ηνπ ην πην θάησ δηάγξακκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) Με βάζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε λα πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη:                                       (κ.1.5)   

                                             

i) ζην ζηάδην Α (0-5 κέξεο) ………………………………………………………………………………. 

                       ……………………………………………………………………………………………. 

ii) ζην ζηάδην Β (10-15 κέξεο) …………………………..……………………………………………… 

                         …………………………………………………………………………………………… 

iii) ζην ζηάδην Γ(16-25 κέξεο)……………………………………………………………………………. 

                       ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                        

β) Θα ρνξεγήζεη ν γηαηξόο αληηβηνηηθά ζηνλ Παύιν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

εμεγώληαο ηνλ ηξόπν δξάζεο ησλ αληηβηνηηθώλ.                                                                    (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Πώο νλνκάδεηαη ην είδνο αλνζίαο πνπ ζα απνθηήζεη ν Παύινο όηαλ αλαξξώζεη;            (κ.0.5) 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να αλαθέξεηε κηα πάζεζε ηνπ ζηνκάρνπ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από βαθηεξηαθή ινίκσμε. 

 ……………………………………………………………………………………………..             (κ.0.5) 

 

ε) Να αλαθέξεηε κηα πάζεζε ησλ πλεπκόλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από βαθηεξηαθή 

ινίκσμε.                                                                                                                                 (κ.0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

ζη) Να αλαθέξεηε κηα πάζεζε ηνπ ζπθσηηνύ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηό.                  (κ.0.5) 

                                                                                                                                 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                             ( ην εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα ) 

 

A 

B 

Γ 



6 

δ) Να εμεγήζεηε πώο ηα 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.                                                                                                       (κ.1.5)                                                                  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. 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.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  (κ.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ______________ΣΔΛΟ  Β’  ΜΔΡΟΤ_________________ 

 

Α/Α Έλδπκν 
Όξγαλν όπνπ 

παξάγεηαη 

Όξγαλν     

όπνπ δξα 

Μαθξνκόξην 

όπνπ δξα 

(ππόζηξσκα) 

Μηθξνκόξηα 

πνπ 

παξάγνληαη 

(πξντόληα) 

1.  
ηεινγόλνη 

αδέλεο 

 
ζηόκα 

  

2.  ηνκάρη 

   

3.  Πάγθξεαο 

 
Λεπηό έληεξν 

  
Γιπθεξόιε + 
Ληπαξά νμέα 

 

5. 

 

 

 
Λεπηό έληεξν 

 
DNA-RNA 
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1.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 1-6  πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 
                                                (κ.3) 

  

 

  

     1.......................................................... 

     2.......................................................... 

     3.......................................................... 

     4.......................................................... 

     5.......................................................... 

     6.......................................................... 

 

 

    
 
β) i. Πνην πγξό απνζεθεύεηαη ζην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 3; .........................................            (κ.0.5)   

    ii. ε πνην κέξνο παξάγεηαη ην πγξό απηό; ................................................................         (κ.0.5) 

    iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πγξνύ απηνύ;                                                                            (κ.0.5)   

         ………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να γξάςεηε άιιεο δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ.                                                (κ.1) 

            i. ρεκαηηζκόο θνπξάλσλ. 

            ii. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε άπεπησλ πιηθώλ ηεο ηξνθήο. 

     iii….................................................................................................................................... 

                ….................................................................................................................................... 

            iv........................................................................................................................................ 

                ….................................................................................................................................... 

   δ) i. Να εμεγήζεηε ηί είλαη νη ελδνθξηλείο αδέλεο.                                                                (κ.0.5) 

   ……………………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

      ii. Να νλνκάζεηε δύν ελδνθξηλείο αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                (κ.1) 

      ……………………………………. θαη …………………………………..  

                                                                             ( ην εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα ) 

 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο 

δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1).    
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     iii. Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ παγθξέαηνο σο εμσθξηλνύο αδέλα.                                  (κ.0.5) 

        ………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………………………. 

 
ε) Να εμεγήζεηε κε βάζε ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ηα πην θάησ όξγαλα παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα:  

                                                                                                                                                  (κ.1) 

i.ηνκάρη: …………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………… 

    ii. ηόκα: ……………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ζη) Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα κνληέιν αλζξώπηλνπ δνληηνύ.  
   Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ 1- 5.                                                                                     (κ.2.5) 
 

 

 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ....................................................................... 

5. ........................................................................ 

 

 

δ) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο:         (κ.1) 
 
   i) Απνξξόθεζε    

       …………….………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………  

   ii) Αθνκνίσζε   

      ………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………... 
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2. α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη κηα από ηηο ηξεηο (3) βαζηθέο θπθινθνξίεο (πνξείεο) ηνπ αίκαηνο. 
                                                                           

i. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο κε  αξηζκνύο 1-4.                    
                                                                                  (κ.2)    
     1. ………………………………………………. 

     2. ……………………………………………… 

     3. ………………………………………………. 

     4. ………………………………………………. 

ii. Nα νλνκάζεηε ηνπο ρώξνπο Α θαη Β ηεο θαξδηάο.           
                                          (κ.1)               
     A …………………………………………… 
 
     Β …………………………………………… 
 

 
β)   i. Nα νλνκάζεηε ηνλ ρώξν ηεο θαξδηάο πνπ ζηέιλεη αίκα, πινύζην ζε νμπγόλν, 
          ζε όιν ην ζώκα.  ………………………………………………                                        (κ.0.5) 

 

ii. Πνην ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ ρώξνπ εμππεξεηεί ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία;            (κ.0.5) 

……………………………………………………………………………………………………. 

γ)   i. Με πνηα αγγεία επηζηξέθεη ην αίκα ,πινύζην ζε νμπγόλν, από ηνπο πλεύκνλεο ζηελ θαξδηά;   

                                                                                                                                               (κ.0.5) 

      ……………………………………………………………………………………………………. 

     ii. ε πνην ρώξν ηεο θαξδηάο επηζηξέθεη ην πινύζην ζε νμπγόλν αίκα, από ηνπο πλεύκνλεο; 

                                                                                                                                               (κ.0.5) 

      ……………………………………………………………………………………………………. 

 δ)  Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνπο δύν  (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ιεπθά      

      αηκνζθαίξηα  ζπκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ.                                                    (κ.2) 

i) ……………………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

ii) ……………………………………………………………………………………………………. 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………  

     

ε) Έλαο ζθύινο, πνπ πάζρεη από ιύζζα (αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ηό) δαγθώλεη έλαλ    
    άλζξσπν. Ση ζα πξέπεη λα ρνξεγήζνπκε ζηνλ άλζξσπν απηό, εκβόιην ή αληη-νξό; Να       
    δηθαηνινγήζεηε  ηελ  απάληεζή ζαο δίλνληαο δύν (2) ιόγνπο.                                      (κ.1.5)                                                                           
   

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                            ( ην εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα ) 
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ζη) i) Μεηά από έλα αηύρεκα ν ηακάηεο, πνπ είλαη νκάδα αίκαηνο Α+ (Α ξέδνπο ζεηηθό ) 
ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα;                   (κ.1) 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ii) Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ ζεσξείηαη ε πην «ηπρεξή» νκάδα. Να εμεγήζεηε γηαηί.                     (κ.0.5) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
δ) Ση είλαη ην πιάζκα θαη ηη πεξηέρεη;                                                                                        (κ.1) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηνμηθέο νπζίεο. Μηα ηέηνηα νπζία είλαη ην 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Πνύ νθείιεηαη ε ηνμηθή ηνπ δξάζε;                                                   (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ______________  ΣΔΛΟ  Γ΄  ΜΔΡΟΤ _________________ 
 
 

 

 

 

 

 

                 Oη εηζεγήηξηεο:                                                                  Η Γηεπζύληξηα 

                                                                                                                      

                Δπζπκίνπ Μαξία                                                           

                                                                                                       Γξ. Μαξία Γεσξγίνπ           

             Μηραειίδνπ Καιιηλίθε  
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΜΕΟΤ           ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΣΑΞΗ                   : Γ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ          : Βιολογία - Χθμεία                                          ΒΑΘΜΟ :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4 / 6 / 2014 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ            : 2:00              ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………………..                                                   

_________________________________________________________________________________ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................. ΣΜΗΜΑ:........... ΑΡ.:........ 

_________________________________________________________________________________ 

ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΟΚΣΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Η ΧΗΣΗ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΟΥ (TIPP-EX) 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΑ ΜΕΗ Α, Β, Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 40 

ΜΕΡΟ Α’: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με 2,5 μονάδεσ. Να 

απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. (μονάδεσ 10) 

 

Ερώτθςθ 1 

 

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ           (5 x 0,5 = 2,5 μ.)   

           

α. Η είςοδοσ ενόσ ……………………………………………. μικροοργανιςμοφ ςε ζνα άλλο οργανιςμό ονομάηεται 

……………………………………… .  

β. Το AIDS είναι ςοβαρι αςκζνεια κατά τθν οποία το άτομο προςβάλλεται από μικρόβιο που ανικει ςτθν 

κατθγορία των …………………….  

γ. Η ικανότθτα ενόσ οργανιςμοφ να διατθρεί ςτακερι τθν κατάςταςθ του οργανιςμοφ του ονομάηεται 

………………………………………………. 

δ. Η ......................................... είναι θ εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ του πακογόνου οργανιςμοφ ςε 

ζνα άλλο οργανιςμό. 
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Ερώτθςθ 2 

 

Να χαρακτθρίςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ με  (ωςτό) ι Λ (Λάκοσ).         (5 x 0,5 = 2,5 μ.)   

 

α. Τα μόνιμα δόντια ςτον άνκρωπο είναι είκοςι (20).  

β. Ο άνκρωποσ ζχει 4 κυνόδοντεσ.  

γ. Κάκε γνάκοσ του ανκρϊπινου ςτόματοσ περιζχει 8 κοπτιρεσ.  

δ. Οι προγόμφιοι χρθςιμεφουν για να αλζκουν τθν τροφι.  

ε. Οι γομφίοι είναι περιςςότεροι από τουσ προγόμφιουσ.  

 

Ερώτθςθ 3 

 

Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα. 

  

α. Για τθν ανίχνευςθ πρωτεϊνών χρθςιμοποιοφμε: 

 

Α Ρυκνό υδροχλωρικό οξφ Γ Διάλυμα κειϊκοφ χαλκοφ 

Β ιϊδιο Δ Ραγωμζνο οινόπνευμα 

 

β. Για τθν ανίχνευςθ άνκρακα χρθςιμοποιοφμε: 

  

Α Κιτρικό οξφ Γ Υπερμαγγανικό κάλιο 

Β Ρυκνό κειϊκό οξφ Δ Κανζνα από τα πιο πάνω 

 

γ. Οι λιπαρζσ ουςίεσ: 

 

Α Ανιχνεφονται με πυκνό κειϊκό οξφ Γ Είναι ενεργειακά λιγότερο αποδοτικζσ 

Β Ζχουν κυρίωσ αποταμιευτικό ρόλο Δ Διαςποφνται ςε αμινοξζα 

 

δ. Τι ιςχφει για τθ γλυκόηθ: 

  

Α Ανικει ςτουσ υδατάνκρακεσ Γ Λαμβάνει μζροσ ςτθν κυτταρικι αναπνοι 

Β Διαςπάται για τθν παραγωγι ενζργειασ Δ Πλα τα πιο πάνω 

  

ε. Οι φυτικζσ ίνεσ βοθκοφν ςτθν: 
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Α Μείωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ Γ Μείωςθ τθσ ευκοιλιότθτασ 

Β Αφξθςθ των βακτθριδίων του εντζρου Δ Κανζνα από το πιο πάνω  

 

Ερώτθςθ 4 

 

Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με αυτοφσ τθσ ςτιλθσ Β.                               (5 x 0,5 = 2,5 μ.) 

Α Β Αντιςτοίχιςθ 

α. Φαγοκφτταρα 1. Ραράγουν αντιςϊματα. 
α - ………….. 

β. Λεμφοκφτταρα 2. Μεταφζρουν οξυγόνο 
β - …………... 

γ. Ιοί 3. Καταςτρζφουν μικροοργανιςμοφσ με ειςαγωγι ςτο ςϊμα τουσ. γ - ……………. 

δ. Βακτιρια 4. Θεραπεφονται με αντιβιοτικά δ - ……………. 

ε. Ερυκροκφτταρα 5. Ειςάγουν το γενετικό τουσ υλικό ςτο κφτταρο ξενιςτι. 
ε - ……………. 

 

ΜΕΡΟ Β’: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 

Από τισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τρεισ (3). (μονάδεσ 18) 

 

Ερώτθςθ 1 

 

α. Ο κφριοσ Σωκράτθσ, οικολόγοσ ςτο επάγγελμα αποφάςιςε να μελετιςει μια μικρι περιοχι του Τροόδουσ. 

Να εξθγιςετε ποιοι είναι οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντεσ που κα μελετιςει και με ποιο όργανο μπορεί 

να τουσ μετριςει.                       (8 x 0,25 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

β. Να εξθγιςετε γιατί ςε όλεσ τισ οικολογικζσ πυραμίδεσ όςο ανεβαίνουμε προσ τα πάνω ο αρικμόσ, θ 

βιομάηα και θ ενζργεια μειώνονται. Να γράψετε δφο (2) λόγουσ.                                  (2 x 1 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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γ. Να δϊςετε τουσ οριςμοφσ για τα πιο κάτω:       (2 x 1 = 2 μ.) 

 

Πλθκυςμόσ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Βιοκοινότθτα: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ερώτθςθ 2 

 

α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 – 4 ςτο πιο κάτω ςχιμα που αφοροφν ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα: 

          (2 x 1 = 2 μ.) 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

 

 

β. Να εξθγιςετε γιατί θ τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτφλιουσ και ςυνδετικό ιςτό.  

(2 x 1 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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γ. Ο κφριοσ Σωτιρθσ είναι πακθτικόσ καπνιςτισ εδϊ και χρόνια. Ο γιατρόσ τον ενθμζρωςε ότι πάςχει από 

καρκίνο ςτον πνεφμονα. Αυτόσ ςκζφτεται να κινιςει αγωγι ςτουσ ςυναδζλφουσ του. Ριςτεφετε ότι οι 

ςυναδζλφοι του μπορεί να ζχουν ευκφνθ για τθν αςκζνειά του; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

αναφζροντασ δφο (2) λόγουσ.          (2 x 1 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ερώτθςθ 3 

 

α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 – 4 ςτο πιο κάτω ςχιμα, που αφοροφν το πεπτικό ςφςτθμα: 

                                                                                                   (2 x 1 = 2 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Τι είναι θ επιγλωττίδα.         (1 x 1 = 1 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

γ. i. Να γράψετε τι είναι οι αδιάλυτεσ και τι οι ευδιάλυτεσ φυτικζσ ίνεσ.    (2 x 1 = 2 μ.) 

ii. Να εξθγιςετε ςε ποια από τισ δυο κατθγορίεσ οφείλεται θ ευκοιλιότθτα.   (1 x 1 = 1 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1: 
 

2: 
 

3: 
 

4: 
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Ερώτθςθ 4 

 

α. Να περιγράψετε με ποιον τρόπο μποροφμε να αποδείξουμε ότι ο αζρασ τθσ εκπνοισ περιζχει περιςςότερο 

διοξείδιο του άνκρακα, από αυτόν τθσ ειςπνοισ.      (1 x 2 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β. i. Ρϊσ ονομάηεται θ κίνθςθ κατά τθν οποία ο αζρασ ειςζρχεται ςτουσ πνεφμονεσ;             (1 x 0,5 = 0,5 μ.) 

ii. Να περιγράψετε τθν κίνθςθ αυτι.                  (3 x 0,5 = 1,5 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Να ςυμπλθρϊςετε το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, που περιγράφει τθ λειτουργία τθσ αναπνοισ. (4 x 0,5 = 2 μ.) 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ’: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δώδεκα (12) 

μονάδεσ. Από τισ δφο (2) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτθ μία (1). (μονάδεσ 12) 

 

Ερώτθςθ 1 

α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 – 6 ςτο πιο κάτω ςχιμα, που αφοροφν ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα:        

                          (6 x 0,5 = 3 μ.)                                                               

1: 
 

2: 
 

3: 
 

4: 
 

5: 
 

6: 
 

Νερό 
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β. Ο Αγαμζμνονασ ενεπλάκθ ςε δυςτφχθμα και χρειάηεται επειγόντωσ αίμα. Να εξθγιςετε από ποιεσ ομάδεσ 

μπορεί να πάρει αίμα, αν ζχει ομάδα αίματοσ Β αρνθτικό και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

                               (4 x 0,5 = 2 μ.)                                                                      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

                                     

γ. Να ςυγκρίνετε τα ερυκρά αιμοςφαίρια με τα λευκά αιμοςφαίρια και να γράψετε τρεισ (3) διαφορζσ 

ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.                       (3 x 1 = 3 μ.) 

 

 Λευκά αιμοςφαίρια Ερυκρά αιμοςφαίρια 

Σχιμα   

Ρυρινα (Ναι ι όχι)   

Αρικμό   

Λειτουργία   

 

 δ. Να περιγράψετε τθν πορεία του αίματοσ από όλα τα κφτταρα του ςϊματοσ, ςτθν καρδιά και 

αντίςτροφα.            (2 x 1 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ε. Να ςυγκρίνετε τισ φλζβεσ με τισ αρτθρίεσ και να γράψετε τζςςερισ (4) διαφορζσ.                      (4 x 0,5 = 2 μ.) 

 

 Φλζβεσ Αρτθρίεσ 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

 

Ερώτθςθ 2 

 

α. Ο Αγαμζμνονασ κακϊσ ζτρεχε ςκόνταψε και χτφπθςε πάνω ςε ςκουριαςμζνο καρφί. Η μθτζρα του, 

πανικόβλθτθ τον πιρε ςτο γιατρό και επζμενε ο γιατρόσ να του κάνει εμβόλιο. (ςτθ ςκουριά αναπτφςςεται 

το μικρόβιο του τετάνου που αν δεν αντιμετωπιςκεί άμεςα μπορεί να προκαλζςει κάνατο). Συμφωνείτε ι 

διαφωνείται με τθν μθτζρα του;         (1  x 2 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

β. Η Μανϊλια επιςκζφκθκε ζνα εςτιατόριο και όταν πιγε ςτο ςπίτι ξεκίνθςε εμετοφσ, διάρροιεσ και πυρετό. 

Να τθσ εξθγιςετε τι μικρόβιο πικανόν να κόλλθςε και να τθσ προτείνετε κεραπεία. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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γ. Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηει τισ τρεισ γραμμζσ άμυνασ του οργανιςμοφ, μετά τθν τθν προςβολι 

από βακτιριο. Η Σοφία αρρϊςτθςε και μετρικθκαν ςτον οργανιςμό τθσ τα επίπεδα των αντιςωμάτων κατά 

τθ διάρκεια τθσ αςκζνειάσ τθσ. Αναρωτιζται τι πιγε ςτραβά, αφοφ πάντα ιταν πολφ προςεκτικι. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν για να τθ βοθκιςετε. 

 

 

i. Αν τα μικρόβια είναι ςτον αζρα τότε ποιοι εξωτερικοί μθχανιςμοί απζτυχαν ςτο ςθμείο Α; (να αναφζρετε  

μόνο δφο (2))           (2 x 1 = 2 μ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii.Ροιοσ εςωτερικόσ μθχανιςμόσ απζτυχε ςτο ςθμείο Α και θ Σοφία αρρϊςτθςε;   (1 x 1 = 1 μ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

iii.Σε ποιο ςθμείο θ Σοφία αιςκάνκθκε τα πρϊτα ςυμπτϊματα;      (1 x 1 = 1 μ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

iv.Ροιοσ  εςωτερικόσ μθχανιςμόσ ζχει ενεργοποιθκεί ςτο ςθμείο Β;     (1 x 1 = 1 μ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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v.Με ποιον τρόπο μποροφμε να επιταχφνουμε τθν αντίδραςθ και να φτάςουμε πιο γριγορα ςτο ςθμείο Δ; 

           (1 x 1 = 1 μ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

vi.Σε ποιο ςθμείο ζχει ξεπεράςει τθν αςκζνεια;        (1 x 1 = 1 μ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

vii. Τι από τα πιο πάνω δε κα ςυνζβαινε, αν θ Σοφία είχε ιδθ κάνει το εμβόλιο γι’αυτό το μικρόβιο;  

           (1 x 1 = 1 μ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  H Διευκφντρια 

   

 

 

  

Ελζνθ Ραπαςτεφάνου 
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Οι ειςθγιτριεσ  H Διευκφντρια 

   

 

 

Ελευκερίου Ηρϊ  

Ελζνθ Ραπαςτεφάνου 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΔΩ 
 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2014 
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ΣΑΞΗ:  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ:  8:00 π.κ    ΥΡΟΝΟ:  2 ώξεο 
                                                                                                                         (ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΗΜΔΙΑ) 
 
 
Όλνκα καζεηή / ηξηαο: ..............................................................................      Σκήκα : ..............         Αξ : …….. 
                                                                                                                                                                                     

 
ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

 
ΜΔΡΟ Α – ΜΟΝΑΓΔ 10   

Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
 

 
1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Ι κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο ηεο ζηήιεο ΙΙ :                    (κ.2.5)  

 

ΣΗΛΗ  Ι ΣΗΛΗ ΙΙ  

1. Ληπίδηα α. Γνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ηνπ θπηηάξνπ. 1. …….. 

2. Πξσηεΐλεο β. Έιεγρνο θιεξνλνκηθώλ γλσξηζκάησλ θαη ιεηηνπξγηώλ. 2. ......... 
 

3. Ννπθιεïληθά νμέα γ. Πεγή ελέξγεηαο θαη δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ θπηηάξνπ. 3. ……… 

4. Υδαηάλζξαθεο  δ. Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο ,απαξαίηεηεο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ.  

4. .......... 
 

5. Βηηακίλεο ε. Γνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ θπηηάξνπ θαη απνζήθεο ελέξγεηαο.  
 

5. ............ 

 
2.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ιέμε ή θξάζε:                                                   (κ.2.5) 
 

(ινηκώδε λνζήκαηα, δέξκα, θνξέαο ,εκβόιην, εηδηθoί, αληηζώκαηα, νξόο, αληηγόλα,  
θιεγκνλή, κόιπλζε, αζζελή, νκνηνζηαηηθόο κεραληζκόο, ππξεηόο, παζνγόλνπο,αλνζία)  

 
α. Ο νξγαληζκόο καο γηα λα πξνζηαηεπηεί από ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο έρεη αλαπηύμεη ηνπο 

εμσηεξηθνύο θαη ηνπο εζσηεξηθνύο ακπληηθνύο κεραληζκνύο.  
Τν _________________ απνηειεί έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο εμσηεξηθνύο ακπληηθνύο κεραληζκνύο 
θαζώο εκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ παζνγόλσλ κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκό.  
 

β. Αλ έλαο κηθξννξγαληζκόο θαηνξζώζεη ηειηθά λα εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό ηόηε ελεξγνπνηνύληαη νη 
____________________ εζσηεξηθνί ακπληηθνί κεραληζκνί.  

 
γ.  Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθώλ ιεπθνθπηηάξσλ ηα νπνία παξάγνπλ εηδηθέο πξσηεΐλεο κε 

δνκή ηέηνηα ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ην αληηγόλν όπσο ην θιεηδί κε ηελ θιεηδαξηά θαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν 
λα ην εμνπδεηεξώλνπλ. Οη πξσηεΐλεο απηέο νλνκάδνληαη ___________________ . Ο νξγαληζκόο πνπ έρεη 
πξνζβιεζεί από έλα αληηγόλν απνθηά αλνζία απέλαληη ζε απηό.  

 
δ. Τν ____________________ απνηειείηαη από κηθξή πνζόηεηα λεθξώλ ή αλελεξγώλ κηθξννξγαληζκώλ ή θαη 

ηκεκάησλ ηνπο πνπ εηζάγεηαη ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ γηα λα απνθηήζεη_____________.  
 
ε.  Τνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο ηνπο νλνκάδνπκε ___________________ . 

 

ΒΑΘΜΟ : .................................................. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : .............................................
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δ. Οη  αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο νλνκάδνληαη ___________________     
___________________ . 

 
ε.  Όηαλ έλα άηνκν πξνζβιεζεί από ηνλ ηό ηνπ AIDS γίλεηαη ________________ ηνπ ηνύ θαη ζε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ________________ ηνπ  AIDS.  
 
 
3. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα     

Α,Β,Γ,Γ ή  πνπ αληηζηνηρεί ζηε πην ζσζηή απάληεζε                                                                      (κ.2.5 )    
 
α. Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από έλα θαηώηεξν ηξνθηθό επίπεδν ζην ακέζωο επόκελν  
 

Α. ειαηηώλεηαη θαηά 90%.  
   Β. παξακέλεη ζηαζεξή.  

Γ. δηπιαζηάδεηαη.  
Γ. κεηώλεηαη θαηά 10%. 

 

β.  Σα βακτήρια: 

Α. είλαη πάληνηε βιαβεξά γηα ηνλ νξγαληζκό καο 
Β. ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή πεπνίζεζε ηα πεξηζζόηεξα είλαη ρξήζηκα είηε αβιαβή 
Γ. παξάγνπλ πνιιέο θνξέο βηηακίλεο όπσο ε βηηακίλε Κ πνπ βνεζά ζηε πέςε 
Γ. παξάγνπλ πνιιέο θνξέο βηηακίλεο όπσο ε βηηακίλε Κ πνπ βνεζά ζηε πήμε ηνπ αίκαηνο  
Δ. ην Β  θαη Γ είλαη ην ζσζηό 

 
γ. Η κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ νθείιεηαη: 

 
Α. ζηηο ιάρλεο θαη ζηηο κηθξνιάρλεο ησλ πηπρώλ ηνπ βιελλνγόλνπ 
Β. ζηηο πηπρέο, ζηηο ιάρλεο θαη ζηηο κηθξνιάρλεο πνπ δηαζέηνπλ έλδπκα 
Γ. ζηηο πηπρέο, ζηηο ιάρλεο θαη ζηηο κηθξνιάρλεο ηνπ βιελλνγόλνπ 

  Γ. ζην κήθνο ηνπ θαη ζηε δηάκεηξό ηνπ 
Δ. ζηε κεγάιε δηάκεηξν ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα 
 

δ. Οη ζηηβάδεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζωιήλα, από έμω πξνο ηα κέζα, είλαη: 
 

Α. νξνγόλνο, κπτθόο, ππνβιελλνγόλνο, βιελλνγόλνο 
Β. βιελλνγόλνο, ππνβιελλνγόλνο, κπτθόο, νξνγόλνο 
Γ. νξνγόλνο, ππνβιελλνγόλνο, κπτθόο, βιελλνγόλνο 
Γ. βιελλνγόλνο, νξνγόλνο, ππνβιελλνγόλνο, κπτθόο 
Δ. ππνβιελλνγόλνο, βιελλνγόλνο, νξνγόλνο, κπτθόο 

 
ε.  Η εινλνζία είλαη κηα αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη θπξίωο ζηηο ηξνπηθέο ρώξεο θαη νθείιεηαη ζε:  

 
Α. ζηνλ ηό poliovirus 
Β. ζην βαθηήξην ζαικνλέια 
Γ. ζε έλα βαζηδηνκύθεηα 
Γ. ζε πιαζκώδηα 
 
 

4.  α.  Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 - 4 ηνπ ζρήκαηνο.                                                         (κ.2.5) 
 
               1. ...........................     2. ................................  3. ................................  
 
                  4. ........................... 
 

β. Να αλαθέξεηε 1 πάζεζε ησλ δνληηώλ πνπ κπνξεί  λα πξνθιεζεί απν ηε         

        κηθξνβηαθή πιάθα  θαη ηελ θαηάρξεζε δάραξεο.                                      (κ.1.5)                                                                           
                 

    η. ......................................   
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ΜΔΡΟ Β – ΜΟΝΑΓΔ 18 

Από ηηο 4 εξωηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο ηξεηο ( 3 ) .                   

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  έμη ( 6 ) κνλάδεο . 
 
1. Α. Να ζπκπιεξώζεηε ην δηάγξακκα όπνπ ππάξρνπλ αξηζκνί κε ηελ θαηάιιειε ιέμε ή θξάζε έηζη ώζηε 

λα ζπκπιεξσζεί ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ:                                        (κ.3) 
 

 
 
 
 

Β. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο ηνπ αίκαηνο ζηε ζηήιε Α κε ηηο θξάζεηο ζηε ζηήιε Β . (κ. 2) 
 

 
Γ. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο παξεκπνδίδεηαη , ιόγσ 

θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί .Να γξάςεηε 2 παξάγνληεο  πξόθιεζεο. (κ.1)                   
 

 
 
 
 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ 

ΚΑΡΔΙΑ 
ΑΙΜΟΦΟΡΑ 

ΑΓΓΕΙΑ 

1 2 

3 

ΑΙΜΑ 

ΠΛΑΜΑ 
ΑΙΜΑΣΟ 

ΚΤΣΣΑΡΑ 
ΑΙΜΑΣΟ 

1 2 

3 
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2. Σην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 
Α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5.                                                                         (κ.2.5) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Ο γαζηξεληεξηθόο ζσιήλαο, κε ε βνήζεηα θπξίσο ηνπ...................θαη ηνπ ..........................ρηηώλα, 
επηηειεί κηα ζεηξά από  ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο :                                                                   (κ.2.5) 

 

 .......................................................... 

 

 .......................................................... 

 .......................................................... 
 
 

Γ. Να γξάςεηε 2 ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 4 .                                                                    (κ.1) 
 

 .......................................................... 

 

 .......................................................... 

 

3. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα πδάηηλν νηθνζύζηεκα. 

 α) Να γξάςεηε δύν βηνηηθνύο παξάγνληεο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. 

 i: …...…………….......         ii: .....….…………....                    (κ.1) 
 

 β) Μέζσ πνησλ νξγαληζκώλ γίλεηαη ε είζνδνο ηεο ελέξγεηαο ζε  

έλα νηθνζύζηεκα; ............................                                         (κ.0.5) 
 

 γ) i. Πνηεο ιεηηνπξγίεο θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ηηο  

 ελδείμεηο Α θαη Β;                                                                        (κ.1)  

 Α: …...…………….......         Β: ….....….…………... 

 ii. Πνηνο ν ξόινο ησλ απνηθνδνκεηώλ.                                        (κ.1) 

             ................................................................................................... 

   ................................................................................................... 

 

iii. Να ζπκπιεξώζεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο ιεηηνπξγίαο  Α. (κ. 2.5) 

 

1. ....................................... 

 

2. ....................................... 

 

3. ....................................... 

 

4. ........................................ 

 

5. ......................................... 
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4. Α. Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε αξηζκνύο 1-5   (κ. 2.5) 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 
Β. Να γξάςεηε 2 ακπληηθνύο κεραληζκνύο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ καο  
    ζπζηήκαηνο.                                                                                             (κ.1) 

 ........................................................................................... 
 

 ........................................................................................... 
 
Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό  
    ζύζηεκα κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο .                                                          (κ.2.5) 
 

i. Τν θνηλό όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη .......................................... 
 
ii  Η κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη κε .................................................................... 
  
iii. Η κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε είλαη ε............................ 
 
iv.Σην όξγαλν απηό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο ......................... 
 
v. Η πάζεζε απηή ησλ πλεπκόλσλ πξνθαιείηαη από βαθηήξην ην νπνίν θαηαζηξέθεη ηηο πλεπκνληθέο   
 
    θπςειίδεο   ................................................ 

 
 
 
 

ΜΔΡΟ Γ- ΜΟΝΑΓΔ 12 
 

                        Από ηηο 2 εξωηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηε κία ( 1 ) . 
                  Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 
1.Α. Να αληηζηνηρίζεηε θαζεκηά από ηηο επόκελεο ηξνθηθέο αιπζίδεο κε ηελ θαηάιιειε ηξνθηθή ππξακίδα 

από απηέο πνπ ππάξρνπλ ζην παξαθάησ ζρήκα θαη αθνξνύλ αξηζκό αηόκσλ                                  (κ. 2) 
 
i. ζηηάξη                αξνπξαίνο               ςύιινη 
 
ii. βειαληδηά                ςείξα θπηώλ                 πνπιηά 
 
iii.γξαζίδη                  θνπλέιη                  αιεπνύ 
 
iv. ιάραλν                 θάκπηα                 παξάζηηα θάκπηαο  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δδώ λα γίλεη ε 
αληηζηνίρηζε 

Σξνθηθέο 
αιπζίδεο 

Σξνθηθέο 
ππξακίδεο 

i  

Ii  

Iii  

iv  

 

 

 

 

 (α) (β) (γ)  (δ) 
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Β . Να κειεηήζεηε ,πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα πεξηγξάςεηε ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη γηα ηελ  
θαηαπνιέκεζε ησλ βαθηεξίσλ κέζα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.                                                     (κ.4) 

 
 
Γ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο A κε ηνπο νξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε B .      (κ.2)   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ . Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.           (κ. 2.5) 
 
i. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4 

 
ii. Πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηαηηθνύ κε ηνλ αξηζκό 2 . 
 
  ............................................................................................................................................................. 

1. 2. 3. 4. 

     
  

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

................................... 

................................... 

..................................... 

.................................... 

................................... 

................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

................................... 
 
 

................................... 

.................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................................... 

................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

................................... 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  

1. Οηθνινγία A. Οξγαληζκνί ηνπ ίδηνπ είδνπο νη νπνίνη   
    δνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
 

 
1. ................  

2. Βηνθνηλόηεηα B. Δπηζηήκε πνπ κειεηά ηνπο νξγαληζκνύο 
     ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηνί δνπλ 
 

 
2. ................ 

3. Πιεζπζκόο Γ.  Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν δεη έλαο πιεζπζκόο 
     ή  κηα βηνθνηλόηεηα 
 

 
3. ................ 

4. Βηόηνπνο Γ. Οη νξγαληζκνί δηαθνξεηηθώλ εηδώλ πνπ 
     δνπλ ζε κηα πεξηνρή. 
 

 
4. ................ 
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iii. Έλαο πνιπηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο 
κεηάγγηζε αίκαηνο. Τν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ νκάδα αίκαηνο ηνπ. Τη αίκα (νκάδα αίκαηνο 
θαη παξάγνληαο ξέδνπο ) πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.              (κ.1.5) 

 
     Οκάδα αίκαηνο : ...................................          Παξάγνληαο ξέδνπο : ................................... 
 
     Αηηηνιόγεζε απάληεζεο : ............................................................................................................... 
 
 
 
 
2.Α. Έλαο  εξεπλεηήο κπέξδεςε ηα ηξία δείγκαηα κηθξνβίσλ  ( Α, Β, Γ ) κε ηα νπνία εξγαδόηαλ.  Αλ ην   

κηθξόβην Α δηαζέηεη κηα θεληξηθή πεξηνρή όπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην γελεηηθό πιηθό , ην κηθξόβην Β 
δηαζέηεη  πνιπάξηζκνπο ππξήλεο θαη ην κηθξόβην Γ δελ έρεη θαζόινπ ππξήλα , κπνξείηε λα βνεζήζεηε  
λα δηαπηζηώζεη πνην κηθξόβην είλαη κύθεηαο , πνην ηόο θαη πνην βαθηήξην ;                                        (κ.3)                      

 
Οη δηαθνξέο λα δνζνύλ ζηνλ πην θάηω πίλαθα . 

 

Μηθξννξγαληζκόο 
 

Παξαηεξήζεηο πκπέξαζκα ( πεξηγξαθή δνκήο κηθξννξγαληζκώλ) 

 
 
 
 
Μηθξόβην Α 
 

 
 
Γηαζέηεη κηα θεληξηθή πεξηνρή 
όπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 
γελεηηθό πιηθό.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Μηθξόβην Β 

 
 
 
Γηαζέηεη πνιπάξηζκνπο 
ππξήλεο   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Μηθξόβην Γ 

 
 
 
Γελ έρεη θαζόινπ ππξήλα 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Β.  Να κειεηήζεηε ,πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 
i. Πνηα από ηηο δύν εηθόλεο (Α ή Β) 

παξνπζηάδεη ηελ αληαιιαγή ησλ 

αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη αέξα ησλ 

θπςειίδσλ; Δηθόλα  …….         (κ.0.5) 

     

ii. Πνην αέξην κεηαθηλείηαη από ηελ 

θπςειίδα ζην αίκα;  …………………..  

                                                  (κ.0.5) 

iii. Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο 

δεζκεύεη ην αέξην απηό; ……………………..        (κ. 0.5) 
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iv. Να γξάςεηε ηνπο δύν παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη   
αέξα ησλ θπςειίδσλ.                                                                                                                            (κ.1)
               

 
(1) ……………………………………………………………………………………………………… 

(2) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
v. Σε ηη δηαθέξεη ν εηζπλεόκελνο από ηνλ εθπλεόκελν αέξα θαη πνπ νθείιεηαη ε δηαθνξά απηή ;            (κ.1)       
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

vi. Σεκαληηθό έλδπκν πνπ πεξηέρεη ην ζάιην θαη ην νπνίν θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα ηα νπνία 

εηζέξρνληαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ..................................... .                                                         (κ.0.5) 

 

Γ.Να κειεηήζεηε ηελ εηθόλα (εζσηεξηθό ηκήκα ζηνκάρνπ ) θαη λα απαληήζεηε 
ηα πην θάησ: 

 
i. Τη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 ;    (1) ...................................................   
 
  (2) .............................................                                                            (κ.1) 
 
ii. Να γξάςεηε 2 ιεηηνπξγίεο  ηνπ αξηζκνύ 2.                                            (κ.1) 
 

 ..................................................................................................... 
 

 .................................................................................................... 
 
 

iii. Τι νλνκάδνπκε απνξξόθεζε : …………………………………………………………………………      (κ.1) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
vη.Τη νλνκάδνπκε αθνκνίσζε : ……………………………………………………………………………….   (κ.1) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
V. Πνηνη αδέλεο νλνκάδνληαη κεηθηνί: ………………………………………………………………………….. (κ.1) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ο Γηεπζπληήο                                                                                                               
 
 
 
ακάξαο Παξαζθεπάο   
 
                                                                                                                                     
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ !!! 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΕΟΦΤΣΟΤ                                ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑ: Βηνινγία                                       TΑΞΗ: Γ΄ Γπκλαζίνπ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014                              ΥΡΟΝΟ: 8:00-10:00 (κε ηε Υεκεία) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 

ΑΡ. ..................                                                  ΒΑΘΜΟ: ..................... 

ΣΜΗΜΑ: ....................                                       ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................... 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 

ΜΕΡΟ Α΄ 

Να απαληεζνύλ όιεο νη εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε δπόκηζη (2.5) κνλάδεο.  

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α κε ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Β. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλ.2,5) 

 

 

Α/Α ηήιε Α 

 

Α 

Δμππεξεηεί δνκηθέο θαη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο. Δθηειεί κεγάιν αξηζκό 

ιεηηνπξγηώλ. 

Β Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ. 

 

Γ 

Βαζηθά δνκηθά πιηθά πνιιώλ 

βηνινγηθώλ δνκώλ θαη εκπιέθνληαη 

ζε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνύ. 

 

Γ 

Δμππεξεηνύλ ελεξγεηαθέο θαη 

δνκηθέο αλάγθεο. Δίλαη θαύζηκα 

πξώηεο επηινγήο.  

 

Δ 

Απνηεινύλ απνηακηεπηηθέο 

ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο 

νξγαληζκνύο. 

Α/Α ηήιε Α 

 

1 

 

Τδαηάλζξαθεο 

 

2 

 

Ληπαξέο νπζίεο 

 

3 

 

Πξσηεΐλεο  

 

4 

 

Ννπθιετληθά νμέα 

 

5 

 

Άιαηα 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα: 

α. ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη .......................................... πνπ 

παξάγεηαη από ηνπο ..................................................... . 

β. Σν ζάιην πεξηέρεη δύν ζεκαληηθά έλδπκα: ην έλδπκν ..................................... 

(βνεζά ζηε κεξηθή δηάζπαζε ηνπ ακύινπ) θαη ην έλδπκν 

.......................................... (θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα).       (κνλ.2,5) 

 

3. Να γξάςεηε πέληε δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ:              (κνλ.2,5) 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

4. Να εμεγήζεηε ην κεραληζκό ηεο εηζπλνήο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πην θάησ 

δηεξγαζίεο: 

α. Κίλεζε πιεπξώλ ηνπ ζώξαθα 

β. Κίλεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο 

γ. Αύμεζε ή κείσζε ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο 

δ. Αύμεζε ή κείσζε ησλ πλεπκόλσλ 

ε. Δίζνδνο ή έμνδνο αέξα 

Δηζπλνή:............................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Δθπλνή:............................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

  (κνλ.2,5) 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Α΄ 
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ΜΕΡΟ Β΄ 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηξεηο (3) από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

1. α. Γίλνληαη νη εμήο ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ:  

(Ι) Βαθηήξηα 

(ΙΙ) Ινί 

(ΙΙΙ) Πξσηόδσα 

(ΙV) Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο 

Γώζηε γηα θάζε θαηεγνξία δύν ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπο πνπ 

αλαθέξνληαη: 

 ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνύ 

 Αλ έρεη/νπλ ππξήλα ην/α θύηηαξν/ά ηνπο. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

(κνλ.2) 

β. Οη πνιπθύηηαξνη κύθεηεο παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο  έηνηκε από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη δνπλ πάλσ ζε λεθξνύο νξγαληζκνύο θαη 

ηξέθνληαη από απηνύο. Γηαηί ηόζν νη πνιπθύηηαξνη κύθεηεο όζν θαη θάπνηνη 

κνλνθύηηαξνη κύθεηεο ζεσξνύληαη επεξγεηηθνί γηα ην πεξηβάιινλ; Να γξάςεηε 

δύν ιόγνπο.                                                                                              (κνλ.2) 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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γ. Γίλνληαη παξαθάησ θάπνηεο ππνζέζεηο. Να εμεγήζεηε, κε βάζε ηελ «αξρή 

ηεο δηαςεπζηκόηεηαο» θαηά πόζν νη πην θάησ ππνζέζεηο είλαη επηζηεκνληθέο ή 

όρη. 

Τπόζεζε Δπηζηεκνληθή/ Με 

επηζηεκνληθή 

Δμήγεζε 

ε έλα καθξηλό γαιαμία 

πνπ απέρεη εθαηνκκύξηα 

έηε θσηόο από ηε Γε 

ππάξρεη δσή. 

  

Σν αληηβαθηεξηαθό 

ζαπνύλη είλαη πην 

απνηειεζκαηηθό ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ 

βαθηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

θνηλά ζαπνύληα. 

  

(κνλ.2) 

2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ ελδείμεηο πνπ αθνξνύλ ζηα δηάθνξα 

όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                (κνλ.2) 
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β. Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή 

θνηιόηεηα κέρξη ηηο θπςειίδεο. 

Ρηληθή θνηιόηεηα → .......................... → ............................. → ......................... 

→ .......................... → ............................. → θπςειίδεο.                    (κνλ.1,25) 

 

γ. Πώο θαη πνύ παξάγεηαη ν έλαξζξνο ιόγνο;                                    (κνλ.2,75) 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νκάδεο 

αίκαηνο.                                                                                                    (κνλ.1)                                                                                    

Α/Α Οκάδα αίκαηνο Δίδνο αληηγόλνπ θάζε νκάδαο αίκαηνο 

1 Α  

2 Β  

3 ΑΒ  

4 Ο  

 

β. Με βάζε ηνλ πην πάλσ πίλαθα, πόζα θαη πνηα είδε αληηγόλσλ θαζνξίδνπλ 

ηηο ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν;                                           (κνλ.1)                                                                                    

............................................................................................................................ 

γ. Να γξάςεηε ηα δύν (2) θύξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αίκαηνο.         (κνλ.0,5)                                                                                    

............................................................................................................................ 

δ. Να γξάςεηε ηηο ηξεηο (3) θύξηεο θαηεγνξίεο θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο.(κνλ.0,75)   

............................................................................................................................ 
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ε. Η αηκνιεςία γίλεηαη από ηηο αξηεξίεο ή ηηο θιέβεο; Γξάςεηε δύν ιόγνπο πνπ 

λα δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ζαο.                                                   (κνλ.0,75)                                                                          

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

ζη. Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη αηκνδνζία θαη θαηά πόζν είλαη ζεκαληηθό λα είλαη 

θάπνηνο αηκνδόηεο.                                                                                  (κνλ.2)                                                                                    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. α. Σν ήπαξ (ζπθώηη) είλαη ν κεγαιύηεξνο αδέλαο ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ. Αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ λα 

δηθαηνινγνύλ ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ.                                                         (κνλ.2)                                                                                    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

β. Γίλνληαη δύν (2) πνιύ ζνβαξέο αζζέλεηεο νη νπνίεο αθνξνύλ ην ήπαξ:  

(ί) θίξξσζε ήπαηνο 

(ίί) ζαθραξώδεο δηαβήηεο 

Γώζηε ηελ θπξηόηεξε αηηία πνπ ηηο πξνθαιεί θαη ην ηη επηθέξεη ζηνλ νξγαληζκό 

ε κε έγθαηξε ζεξαπεία ηνπο.                                                                    (κνλ.2)                                                                                    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο ηξόπνπο πξόιεςεο 

αζζελεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο.                       (κνλ.2)                                                                                  

Α/Α Σξόπνη πξόιεςεο αζζελεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ήπαξ. 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Β΄ 

 

ΜΕΡΟ Γ΄ 

Να απαληήζεηε κόλν ζηε κηα (1) από ηηο δύν εξσηήζεηο. Η νξζή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

1. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά, ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο θαη 

λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

α. πκπιεξώζηε ηηο ελδείμεηο 1-5.                                                        (κνλ.2,5) 
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β. ε πνηεο ηέζζεξηο (4) επηκέξνπο θνηιόηεηεο δηαηξείηαη ε θαξδηά;         (κνλ.1) 

............................................................................................................................ 

γ. Πνηεο επηκέξνπο θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο;     

(κνλ.0,5)                

............................................................................................................................ 

γ. Πνηεο επηκέξνπο θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο δελ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο;     

(κνλ.1)                

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

ε. Σν αίκα κέζα ζηηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο θηλείηαη από ηνπο θόιπνπο πξνο 
ηηο θνηιίεο ή αληίζεηα;                                                                               (κνλ.1)                

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

ζη. Η θαξδηά ραξαθηεξίδεηαη σο δηπιή αληιία. Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν 

ξόινο θαζεκηάο.                                                                                      (κνλ.2)                

Γεμηά:................................................................................................................... 

Αξηζηεξά:............................................................................................................ 

 

δ. πκπιεξώζηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

(ί) Μεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. 

Αξηζηεξή θνηιία →....................→......................→......................→.................... 

→............................  .............................. → Γεμηόο θόιπνο.                 (κνλ.1,5)                

θνπόο:                                                                                                 (κνλ.0,5)                

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

(ίί) ηεθαληαία θπθινθνξία: 

Ανξηή→....................  ...................→......................  ..............  .....................→ 

.................... ...................→......................→ Γεμηόο θόιπνο.                (κνλ.1,5)                
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θνπόο:                                                                                                 (κνλ.0,5)                

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

2. α. πκπιεξώζηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα.                        (κνλ.2,5)                

  

 

β. Να εμεγήζεηε πώο ηα δόληηα, ε γιώζζα θαη νη ζηεινγόλνη αδέλεο βνεζνύλ 

ζην λα αξρίζεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, ε πέςε ηεο ηξνθήο.                 (κνλ.3)                

(Ι) ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

(ΙΙ) ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

(ΙΙΙ) ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 
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γ. πκπιεξώζηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                    (κνλ.2)                

Α/Α Είδε δνληηώλ Λεηηνπξγία/Υξεζηκόηεηα 

1   

2   

3   

4   

 

δ. Γίλνληαη ηα κέξε ή ζπζηαηηθά ησλ δνληηώλ: αδακαληίλε, νδνληίλε, νζηεΐλε. 

Γώζηε ζύληνκε πεξηγξαθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.                         (κνλ.3)                

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

ε. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.    

(κνλ.1,5)                

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

Η Δηζεγήηξηα                                                                          Ο Γηεπζπληήο 

 

Κπξηαθή Οξθαλίδνπ                                                            Μάξηνο Κνπθθίδεο 
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 ΜΔΡΟ Α΄  :  ( 10 Μνλάδεο ) 

                          Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ  1,2,3,4.   

                Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  1: 

 

 Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Ι,  κε ηηο έλλνηεο      (2.5κ.) 

 ηεο ζηήιεο ΙΙ.  Γξάςεηε δίπια ζε θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Ι  

 ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ηεο ζηήιεο ΙΙ.  

 

Ι ΙΙ 

 

Α    ..........     Δπηδεκία 1  Καηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηώλ 

 

Β    ..........     Παλδεκία 2  Πνιιά θξνύζκαηα κηαο      

    αζζέλεηαο ζε νξηζκέλν ρξόλν 

Γ    ..........     Πξόιεςε 3  Σξόπνη απνθπγήο κηαο       

    αζζέλεηαο  

Γ    ..........     Θεξαπεία 4  Δμάπισζε κηαο αζζέλεηαο ζε    

    όιν ηνλ θόζκν 

Δ    ..........     Ιόο  5  Κξπνιόγεκα 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΠΙΚΟΠΗ                             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΑΞΗ:  Γ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06.06.2014 

 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………… ΣΜΗΜΑ: ………….     ΑΡ. …….  

 

Βαζκόο:………………………  

Οινγξάθσο: ………………… 

Τπνγξαθή: ……………………. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ   14  ΔΛΙΓΔ 
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ΔΡΩΣΗΗ  2: 

 

Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα        

δείρλεη κηα ηνκή ηκήκαηνο              (Α) 

πγηνύο αξηεξίαο, (Α) θαη              

κηα ηνκή ηκήκαηνο αξηεξίαο  

κε αζεξνζθιήξσζε, (Β): 

                                                         (Β) 

 

 

 

 

α) Πνπ νθείιεηαη ε Αξηεξηνζθιήξπλζε ησλ αξηεξηώλ θαη            (1.5κ.) 

     ηη πξνθαιεί ζηα αγγεία; 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

β) Γηαηί θαζεκεξηλά ην δηαηηνιόγην καο πξέπεη λα                           (0.5κ.) 

   πεξηιακβάλεη ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο; 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

γ) Πνηεο ηξνθέο πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο;                                         (0.5κ.) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ΔΡΩΣΗΗ  3 : 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γηα ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο: (2κ.) 

 

Θξεπηηθέο 

νπζίεο  

       Σξνθέο ζηηο νπνίεο       

              πεξηέρνληαη  

         Υξεζηκόηεηα ζηνλ             

                νξγαληζκό 

 

Τδαηάλζξαθεο  

  

 

Πξσηεΐλεο  

  

 

Λίπε 

  

 

Βηηακίλεο  
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α) Πνηεο ηξνθέο είλαη πινύζηεο ζε ρνιεζηεξόιε θαη πξέπεη           (0.5κ.) 

  λα ηηο ηξώκε ζπάληα;                             

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ΔΡΩΣΗΗ  4: 

 

α) Γίλνληαη νη εμήο όξνη ηεο Οηθνινγίαο:  

 

Οηθνζύζηεκα,  βηνθνηλόηεηα,  πιεζπζκόο,  παλίδα,  ρισξίδα,  θσο. 

 

πκπιεξώζηε αλάινγα πνηνο ηαηξηάδεη ζηελ θάζε πξόηαζε:     (1.5κ.) 

 

Α. Δίλαη ην ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ελόο είδνπο.      ............................... 

 

Β. Απνηειείηαη από ηνπο αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη  .............................. 

    ην ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζε έλα ηόπν. 

 

Γ. Απνηεινύλ όινη νη δσηθνί νξγαληζκνί ελόο ηόπνπ. .............................. 

 

Γ. Δίλαη έλαο αβηνηηθόο παξάγνληαο.                 ............................... 

 

Δ. Δίλαη όινη νη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε έλα ρώξν.   ................................ 

 

η. Δίλαη ην ζύλνιν ησλ θπηώλ πνπ δνπλ ζε έλα ηόπν. ............................ 

 

 

β) πκπιεξώζηε ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο          (1κ.) 

    (δηάζπαζεο)  ησλ αθόινπζσλ νπζηώλ:   

 

  Πξσηετλώλ: ......................................................................... 

 

 

  Τδαηαλζξάθσλ: ......................................................................... 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ :   (18  Μνλάδεο ) 

       Να απαληήζεηε κόλν ζε ΣΡΔΙ από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. 

        Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο  

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
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α) Γηαηί έλαο αζζελήο κε ηνλ ηό ηνπ AIDS ράλεη ηελ ακπληηθή ηνπ (1κ.)         

   ηθαλόηεηα ζηηο αξξώζηηεο;  Ση πξνζβάιιεη ν ηόο HIV; 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

               

β) Πνηνη κπνξεί λα είλαη νη ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ                      (1κ.) 

    ηνπ AIDS θαη ηεο Ηπαηίηηδαο Β; 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

γ) Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί θάπνηνο λα πξνθπιαρηεί                     (1κ.) 

    από ηνλ ηό HIV; 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

δ) Ολνκάζηε δύν .Μ.Ν. (εμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα) (1κ.) 

 

    (Ι) Πνπ νθείινληαη ζε Βαθηήξηα: .............................  ............................ 

 

    (ΙΙ) Πνπ νθείινληαη ζε ηνύο: ..............................   .................................. 

 

ε) Πνηα από ηα .Μ.Ν. είλαη αλίαηα (δελ ζεξαπεύνληαη);                 (1κ.) 

 

    1. ...............................................        2. ................................................ 

 

ζη) ε πνην ζηάδην ηεο αζζέλεηαο βξίζθεηαη έλα άηνκν                     (1κ.) 

   θνξέαο ηνπ AIDS;  

   Μπνξεί ν θνξέαο λα κεηαδώζεη ηνλ ηό ζε άιια άηνκα; 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

Δξώηεζε 2 : 

 

Ομάδες αίμαηος: 

 

α) Ολνκάζηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο, ζηελ επηθάλεηα ησλ          (0.5κ.) 

   νπνίσλ  βξίζθνληαη ηα αληηγόλα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ  

  νκάδα αίκαηνο  θάζε αηόκνπ:  .................................................... 
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β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα                                        (2κ.) 

     ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο αίκαηνο: 

                  

 

Οκάδα αίκαηνο  

       

       Γίλεη αίκα ζηηο  

       εμήο νκάδεο  

       

     Παίξλεη αίκα από  

     ηηο εμήο νκάδεο  

 

          Α   

          Β   

          Ο   

         ΑΒ   

 

δ) Γηαηί νη αηκνδέθηεο πνπ έρνπλ ξέδνπο αξλεηηθό δελ κπνξνύλ   (0.5κ) 

  λα πάξνπλ αίκα ξέδνπο ζεηηθό αιιά κόλν αίκα ξέδνπο αξλεηηθό;  

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

  

Πεπηικό ζύζηημα – Δόνηια 

ε) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα        (1κ.) 

    ηεο ηνκήο ηνπ δνληηνύ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζη) Να αλαθέξεηε δύν παζήζεηο ησλ δνληηώλ πνπ κπνξνύλ λα        (1κ.) 

  πξνθιεζνύλ από ηελ κηθξνβηαθή πιάθα θαη ηελ θαηάρξεζε δάραξεο. 

 

  (Ι) ....................................................      (ΙΙ) ............................................... 

δ) Πσο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηηο πην πάλσ παζήζεηο;                 (1κ.) 

    Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ απηώλ: 

 

1. .............................................................................................................. 

 

2. .............................................................................................................. 
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Δξώηεζε 3: 

 

Κσκλοθορικό ζύζηημα      

Παξαηεξώληαο ην ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη ηελ θίλεζε ηνπ αίκαηνο 

ζην αλζξώπηλν ζώκα, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, θαζώο θαη ηνλ ζθνπό ηεο 

κεγάιεο θαη κηθξήο θπθινθνξίαο:        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία                     (2κ.) 

Από ηε δεμηά θνηιία μεθηλά έλα κεγάιν αηκνθόξν αγγείν, ε 

...............................  .....................  πνπ νδεγεί ην αίκα ζηνπο πλεύκνλεο. 

ηνπο πλεύκνλεο ην αίκα απειεπζεξώλεη ην ............................................. 

πνπ κεηαθέξεη θαη πξνζιακβάλεη  .................................. 

ηε ζπλέρεηα κε ηηο 4 .................................. ........................ ην αίκα 

πινύζην ζε ..........................  επηζηξέθεη ζηνλ .............................  

......................  ηεο θαξδηάο. 

Σκοπός: ...........................................................................................    (1κ.) 

...................................................................................................................... 

 

Μεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία                     (2κ.) 

Από ηελ ..........................   ....................... μεθηλά ην κεγαιύηεξν αγγείν 

ηνπ νξγαληζκνύ καο, ε .............................. πνπ νδεγεί ην αίκα ζε όια ηα 

θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο καο. 

Σα θύηηαξα ζα πξνζιάβνπλ από ην αίκα ην ....................................  πνπ 

κεηαθέξεη θαη ζα δώζνπλ ην ............................................................... πνπ 

παξάγεηαη από ηηο θαύζεηο. Σν αθάζαξην αίκα ηώξα ζα επηζηξέςεη κε 

δύν κεγάια αγγεία, ηελ ............... θαη ηελ ................................................ 

ζηνλ ................................. ...................... ηεο θαξδηάο. 

Σκοπός: ............................................................................................   (1κ.) 

...................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΗ  4 : 

 

α) Ση απεηθνλίδνπλ ηα βέιε πνπ ζπλδένπλ ηνπο πιεζπζκνύο          (0.5κ.) 

     κηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο ή ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο; 

...................................................................................................................... 

    

β) Με πνην ηξόπν νη νξγαληζκνί θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο         (0.5κ.)                                            

     ζε ελέξγεηα;    Πώο νλνκάδεηαη ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία; 

 ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

   

γ) Υξεζηκνπνηήζηε ηηο νπζίεο θαη ηα αέξηα πνπ ζαο δίλνληαη        (2κ.)  

   γηα λα ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο.  

 

   ( Γιπθόδε,   Νεξό,   Ομπγόλν,   Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα ) 

 

Κπηηαξηθή Αλαπλνή:             

 

......................... + ........................  →  ...........................  + ..................... 

 

 

Φσηνζύλζεζε:                               

  

......................... + ........................  →  ...........................  + ..................... 

 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Ι κε ηηο έλλνηεο ή     (1κ.) 

ηηο θξάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΙΙ.    Να γξάςεηε δίπια  

ζε θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Ι ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ηεο ζηήιεο ΙΙ. 

 

 

                                 Ι                     ΙΙ 

 

    Α ............     Καηαλαισηήο 1
εο

 ηάμεο          1.     Βαθηήξην 

    Β ............     Απνηθνδνκεηήο          2.     Λάραλν 

    Γ ............     Παξαγσγόο          3.     Κνπλέιη 

    Γ ............     Καηαλαισηήο 2
εο

 ηάμεο          4.     Αιεπνύ 

 

ε) Να εμεγήζεηε ηη είλαη θαη πσο πξνθαιείηαη : 

 

(Ι) Η θπζηθή Αλνζία: .......................................................................  (1κ.) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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(ΙΙ) Η ηερληηή Αλνζία: .....................................................................   (1κ.) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

  

 

 ΜΔΡΟ Γ΄ :   (12 κνλάδεο )  

                      Να απαληήζεηε κόλν ζε ΜΙΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο. 

                      Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

Δξώηεζε 1: 

 

α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη  ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο  

    ζε κεγέζπλζε: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Να ηα νλνκάζεηε θαη λα γξάςεηε ηε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία;   

 

Κύηηαξν 1: ...............................................                             (1κ.) 

 

...................................................................................................................... 

 

Κύηηαξν 2: ...............................................                     (1κ.) 

 

...................................................................................................................... 

 

Κύηηαξν 3: ...............................................                              (1κ.) 

 

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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β) Σα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα δείρλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν    

     θύηηαξα ηνπ αίκαηνο καο επηηίζεληαη ζηα κηθξόβηα θαη  

     θαηαπνιεκνύλ ηηο αζζέλεηεο:  Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

 

 

 

 

  

 

ρήκα I 

 

 

 

 

 

   

 

ρήκα II 

 

  

 

 Να πεξηγξάςεηε κε ηε βνήζεηα ησλ ζρεκάησλ πσο θαηαζηξέθεηαη          

 έλα κηθξόβην: 

                      (Ι) Από έλα Λεκθνθύηηαξν           (1κ.) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 

                     (ΙΙ) Από έλα Φαγνθύηηαξν                                           (1κ.) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................   
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γ) Να γξάςεηε ηη εθθξίλνπλ (παξάγνπλ) νη πην θάησ αδέλεο ηνπ                      

    πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ην ξόιν ησλ εθθξηκάησλ απηώλ: 

 

    ηεινγόλνη αδέλεο: ....................................................................     (1κ.) 

......................................................................................................................  

 

    Πάγθξεαο: ..................................................................................     (1κ.) 

......................................................................................................................  

 

   πθώηη / Ήπαξ: ...........................................................................    (1κ.) 

......................................................................................................................  

δ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο                       (1κ.) 

    πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην πην θάησ ζρήκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) (Ι) Ση εθθξίλνπλ νη γαζηξηθνί αδέλεο ηνπ ζηνκαρηνύ θαη          (0.5κ.) 

   πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πγξνύ απηνύ ζηελ πέςε ησλ ηξνθώλ; 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 (ΙΙ) Ση είλαη ε γαζηξίηηδα θαη ην γαζηξηθό έιθνο ζην νπνίν        (0.5κ.) 

      κπνξεί λα εμειηρηεί θαη πνύ νθείινληαη; 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

1 

2 

4 

3 

1: ………………………….. 

2: ………………………….. 

3: ………………………….. 

4: ………………………….. 
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ζη) (Ι) Πνηα βαζηθή ιεηηνπξγία γίλεηαη ζην παρύ έληεξν;               (0.5κ.) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

  

 (ΙΙ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαθηεξίσλ ηνπ παρένο εληέξνπ;      (0.5κ.) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

  

δ) (Ι) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Ι                             (1κ.) 

        κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο ΙΙ :  

   Γξάςεηε ην λνύκεξν ηνπ νξγάλνπ δίπια από ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. 

 

        ηήιε Ι -  Όξγαλν     ηήιε ΙΙ - Λεηηνπξγία 

  

1.     ηόκα   Πέςε πξσηετλώλ     ................ 

 

2.     Λεπηό έληεξν    Μάζεζε                    ................ 

 

3.     ηνκάρη   Καηάπνζε                 ................ 

 

4.     Οηζνθάγνο    Απνξξόθεζε             ................ 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  2: 

 

α) Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα 

  δείρλεη ηελ αληαιιαγή ησλ  

 αλαπλεπζηηθώλ αεξίσλ ζε   

κηα θπςειίδα ησλ πλεπκόλσλ: 

                                           (1κ.) 

(Ι) Πνην αέξην δείρλεη ην βέινο Α 

πνπ δηαρέεηαη από ην αίκα ηνπ  

ηξηρνεηδνύο αηκνθόξνπ αγγείνπ  

ζηελ θπςειίδα γηα λα απνβιεζεί; 

………………………………….. 

 

(ΙΙ) Πνην αέξην δείρλεη ην βέινο Β 

πνπ δηαρέεηαη από ηελ θπςειίδα  

ζην αίκα ηνπ ηξηρνεηδνύο αγγείνπ; 

…………………………………… 

 

 

 

Α 

Β 
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(ΙΙΙ) Από πνηα νπζία δεζκεύεηαη ην νμπγόλν πνπ εηζέξρεηαη           (1κ.) 

   από ην εζσηεξηθό ηεο πλεπκνληθήο θπςειίδαο, ζηα ηξηρνεηδή αγγεία  

   πνπ ηελ πεξηβάιινπλ ;    …………………………………….. 

 

β) Πσο νλνκάδνληαη ηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ κέζα ζηα          (0.5κ.) 

    νπνία γίλεηαη ε θπηηαξηθή αλαπλνή;  ........................................... 

 

γ) Αλαθέξεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή                       (1κ.) 

    πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα. 

……………………………………………………………………………  

δ) εκεηώζηε πην θάησ ηελ πνξεία ηνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό     (1κ.)      

     ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ κε ηα πην θάησ κέξε, πνπ ζαο δίλνληαη        

     αιθαβεηηθά:  Βξνγρίδηα, βξόγρνη, ιάξπγγαο, ηξαρεία, θάξπγγαο. 

 

Ρώζσλεο (Ρηληθή θνηιόηεηα) →  ........................... → ............................... 

→ ................................. → .................................. → ................................. 

  

ε) Αλαθέξεηε δύν παζήζεηο ησλ πλεπκόλσλ πνπ νθείινληαη ζε       (1κ.) 

    Μηθξννξγαληζκνύο, (Βαθηήξηα ή ηνύο). 

    .....................................................  ....................................................... 

 

ζη) πγθξίλεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο, Α: ησλ βξόγρσλ θαπληζηή    

   θαη Β: κε θαπληζηή  θαη εμεγήζηε,  γηαηί 90% ησλ Καξθίλσλ  

   ζηνπο πλεύκνλεο ζπκβαίλνπλ ζε θαπληζηέο.                                    (1κ.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

Δηθόλα Α Δηθόλα Β 
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δ) Σν πην θάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεη κηα ελδπκηθή αληίδξαζε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ι) Πνην από ηα κόξηα πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηα γξάκκαηα                 (1κ.) 

     Α θαη Β είλαη ην έλδπκν θαη πνην ην ππόζηξσκα; 

        Έλδπκν: ................       Τπόζηξσκα: ............................................ 

 

(ΙΙ) Σν παξαπάλσ έλδπκν κπνξεί λα θαηαιύζεη ηε                          (0.5κ.) 

     ζπγθεθξηκέλε  αληίδξαζε κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο;  

     Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  

 

ε) (Ι) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, βάδνληαο (√ ),          (2κ.) 

     ζηελ ζξεπηηθή νπζία πνπ αληρλεύηεθε ζηηο πην θάησ ηξνθέο:                                        

 

                                                                                

 Τροθή           /  Θρεπηικές 

                   /        οσζίες  

Απιά 

ζάθραξα 

Πξσηεΐλεο Ληπαξέο 

νπζίεο  

Βηηακίλε       

      C 

1. Αζπξάδη απγνύ     

2. Φξέζθνο ρπκόο ιεκνληνύ     

3. Βνύηπξν     

4. Υπκόο ζηαθπιηνύ     

B 

A 
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(ΙΙ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα αληηδξαζηήξηα ηεο ζηήιεο Ι κε ηελ          (2κ.) 

    αληίζηνηρε ζξεπηηθή νπζία πνπ αληρλεύνπλ ηεο ζηήιεο ΙΙ : 

 Γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηνπ αληηδξαζηεξίνπ δίπια από ηε ζξεπηηθή νπζία.   

 

   ηήιε Ι   -   Αληηδξαζηήξην    ηήιε ΙΙ -  Θξεπηηθή νπζία 

 

   1.    Ιώδην     

   Πξσηεΐλεο                   ............... 

   2.   Γηάιπκα  Benedict     

   Ληπαξέο νπζίεο           ............... 

3.   Γηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ κε       

              πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ  

    

   Βηηακίλε C                  ............... 

4.   Γηάιπκα Τπεξκαγγαληθνύ      

                      θαιίνπ 

    

   Άκπιν                         ............... 

    

   5.   Αηζαλόιε 

   

   Γιπθόδε                      ............... 

 

 

 

        Η Γηεπζύληξηα 

 

 

 

        Διέλε ηαύξνπ 



 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΕΑΚΑΚΗΟΤ                                     ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 
ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ΄ ΣΑΞΖ 

 
Ζμεπομηνία : 04/06/2014                   ΒΑΘΜΟ : …………………................... 
           ΟΛΟΓΡΑΦΩ : …………………………. 
Ώπα : 07:45- 09:45 
Γιάπκεια : Γύο (2) ώπερ                    Τπογπαθή βαθμολογηηή :…………….  
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………………………………………………  
ΑΡΗΘΜΟ : …. 
ΣΜΖΜΑ : ………..                            

 
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, Β, Γ και 9 ζελίδερ. 
Βαθμολογείηαι με 40/100 μονάδερ.  
Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού/ ηαινίαρ (tipp-ex) 
 
ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ ηων 2,5 μονάδων. 
          Να απανηήζεηε Δ ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 
 
Δπώηηζη 1 
 
Α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 
ζηήιεο Β.                                                                                  (4ΥΟ,25=1 κνλ.)  
 

ηήιε Α ηήιε Β 

1. Παρπζαξθία α. Πξόζιεςε ηξνθώλ θησρώλ ζε αζβέζηην. 

2. Νεπξηθή αλνξεμία β. Πξόζιεςε ηξνθώλ ρσξίο θπηηθέο ίλεο. 

3. Γπζθνηιηόηεηα γ. Πξόζιεςε ειάρηζηεο ηξνθήο. 

4. Οζηενπόξσζε δ. Πξόζιεςε πάξα πνιιήο ηξνθήο. 

 

1 2 3 4 

    

 
 
Β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βάζε ηελ 
ππξακίδα κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.                                           (3Υ0,5=1,5 κνλ.) 
…………..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
Δπώηηζη 2 
                        
Α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ θείκελν.                            (6Υ0,25=1.5κνλ.)  
Η θαξδηά βξίζθεηαη καδί κε ηνπο πλεύκνλεο κέζα ζηελ …………………………. 
θνηιόηεηα, θπξίσο γηα …………………….. . Γέρεηαη αίκα από ηνπο πλεύκνλεο 
πινύζην ζε …………………….., ην νπνίν ζηέιλεη ζε όιν ην ………………….. . 
Έρεη ζρήκα …………….. θαη ην κέγεζνο ηεο ……………. . 
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Β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο 1 έσο 4 πνπ                  (4Υ0,25=1κνλ.)              
θαίλνληαη ζην πην δηπιαλό ζρήκα. 
                                                               
1………………………………… 
2…………………………………                                                                                 
3………………………………... 
4………………………………... 
 
 
 
Δπώηηζη 3 
 
Α) Να ζπκπιεξώζεηε, θαηάιιεια, ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη 
ώζηε λα θαίλεηαη, ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο 
αλαπλνήο.                                                                                  (4Υ0,25=1κνλ.)      
 
 

                                    
 
 
 
 
Β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αεξόβηα θαη ηελ αλαεξόβηα 
θπηηαξηθή αλαπλνή.                                                                  (3Υ0,5=1,5 κνλ.)    
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Δπώηηζη 4 
 
Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. 
                                                                                                  (5Υ0,5=2,5κνλ.)   
   

ηήιε Α ηήιε Β 

1.Μόιπλζε α. Δγθαηάζηαζε θαη πνιιαπιαζηαζκόο ελόο    
παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλα άιιν 
νξγαληζκό. 

2.Λνίκσμε β. Δίζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ 
ζε έλα άιιν νξγαληζκό. 

3.Φπζηθή αλνζία γ. Παξαγσγή αληηζσκάησλ κεηά από ηελ 
πξώηε εηζβνιή από κηθξόβηα. 

4.Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα δ. Πεξηέρεη λεθξά ή αλελεξγά κηθξόβηα ή αθόκε 
ηκήκαηα ησλ κηθξνβίσλ. 

5.Δκβόιην ε. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα κεηαμύ άιισλ λα 
αλαγλσξίδεη θαη λα εμνπδεηεξώλεη παζνγόλνπο 
κηθξννξγαληζκνύο. 

   

1 2 3 4 5 

     

1 3 

2 

4 

   Νεξό 

http://www.clker.com/cliparts/9/9/9/8/1197114493409022005enki_enki.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/9/9/9/8/1197114493409022005enki_enki.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/9/9/9/8/1197114493409022005enki_enki.svg.med.png
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ΜΔΡΟ Β΄:Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ ηων έξι (6) μονάδων. 
                   Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΣΡΔΗ (3) επωηήζειρ. 
 
Δπώηηζη 1 
 
Α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1 έσο 6.                      (6Υ0,25=1.5κνλ.) 

 
 
1……………………………….. 
2……………………………….. 
3……………………………….. 
4……………………………….. 
5……………………………….. 
6……………………………….. 
 
 
 
 

 
Β) Σν όξγαλν κε αξηζκό 5 πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα απνηειείηαη από 
ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο κηζνύ θξίθνπ. 
Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ απηή ηνπ ηελ θαηαζθεπή. 
                                                                                                        (2Υ1=2κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαπλένπκε από 
ηε κύηε θη όρη από ηα ζηόκα.                                                    (3Υ0,5=1,5 κνλ.)    
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο;                                        (1Υ1=1κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Δπώηηζη 2 
 
Α) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε () εάλ είλαη ζσζηέο θαη κε 
(Λ) εάλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                         (4Υ0,25=1κνλ.)    
i) Η αδακαληίλε είλαη ην ζθιεξόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο…… 
ii) Σα κόληκα δόληηα είλαη 32…… 
iii) Η γιώζζα είλαη κπώδεο όξγαλν πνπ βνεζά κόλν ζηελ κάζεζε θαη 
θαηάπνζε ηεο ηξνθήο….. 
iv) Γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο δελ ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ θζνξίνπ…. 
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Β) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ θαη λα 
γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζελόο, παξαηεξώληαο ην πην θάησ ζρήκα.                                                                                      
                                                                                                   (8Υ0,25=2κνλ.)        

 
 

Α/Α Δίδε δνληηώλ Λεηηνπξγία/ Υξεζηκόηεηα 

1   

2   

3   

4   

                                                                           
 
Γ) Γηαηί ε θαηαλάισζε γιπθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε ζπρλνύ 
βνπξηζίζκαηνο επηδεηλώλνπλ ηελ πγεία ησλ δνληηώλ καο.              (1Υ1=1κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Γ) ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην ζάιην πνπ πεξηέρεη δύν(2) 
ζεκαληηθά έλδπκα. Να νλνκάζεηε ηα έλδπκα απηά θαη λα γξάςεηε ην ξόιν ηνπ 
θαζελόο.                                                                                       (4Υ0,5=2κνλ.) 
 

Όλνκα ελδύκνπ Ρόινο ελδύκνπ 

1.  

2.  

 
 
 Δπώηηζη 3 
 
Α) Πνην είλαη ην όλνκα ηεο αζζέλεηαο ηνπ AIDS ζηα ειιεληθά;       (1Υ1=1κνλ.)  
………………………………………………………………………………………….. 
 
Β) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ 
AIDS.                                                                                          (4Υ0,25=1κνλ.)   
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Γ) Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ θνξέα ηνπ ηνύ ηνπ AIDS θαη ηνλ αζζελή 
ηνπ AIDS;                                                                                        (2Υ1=2κνλ.)    
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Γ) Να πεξηγξάςεηε κε ιίγα ιόγηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαγνθπηηάξσζεο (δεύηεξε 
γξακκή άκπλαο).                                                                             (2Υ1=2κνλ.)   
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 
 
Δπώηηζη 4 
 
Α) Να γξάςεηε δύν(2) βηνηηθνύο θαη δύν(2) αβηνηηθνύο παξάγνληεο ζε έλα 
νηθνζύζηεκα θαζώο θαη ην όξγαλν κέηξεζεο ηνπο.                  (8Υ0,25=2κνλ.) 
 

Βηνηηθνί παξάγνληεο Όξγαλν κέηξεζεο 

1. 1. 

2. 2. 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο  

1. 1. 

2. 2. 

 
         
Β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο 
 ζηήιεο Β.                                                                                   (4Υ0,25=1κνλ.)   
 
 

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 
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Γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο                                   (4Υ0,5=2κνλ.) 
πνπ ζαο δίλεηαη ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα, 
λα νλνκάζεηε : 
 
 
● έλαλ παξαγσγό ……………………………. 
● έλαλ θαηαλαισηή 1εο ηάμεο :………………. 
● έλαλ θαηαλαισηή 2εο ηάμεο :……………….. 
● έλαλ θαηαλαισηή 3εο ηάμεο : ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Γ) 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. 
                                                                                                     (2Υ0,5=1κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
ΜΔΡΟ Γ΄:Αποηελείηαι από δύο(2) επωηήζειρ ηων δώδεκα(12) μονάδων. 
                   Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ (1) επώηηζη.  
 
Δπώηηζη 1 
 
Α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε αξηζκνύο 1 έσο 4, πνπ 
θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                                (4Υ0,25=1κνλ.)  
 
 

 1………………………………….  
    2…………………………………. 
    3…………………………………. 
    4…………………………………. 
 
 
 
 

 
 
Β) Να αλαθέξεηαη δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε 
αξηζκνύο 1 θαη 3 πνπ θαίλνληαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα.                 (2Υ1=2κνλ.)   
 
●………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
●………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
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Γ) ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηνμηθέο νπζίεο. Μία ηέηνηα 
ηνμηθή νπζία είλαη θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
Πνύ νθείιεηαη ε ηνμηθή ηνπ δξάζε γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; (1Υ1=1κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
  
Γ) Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β ηνπ                                  (3Υ1=3κνλ.) 
δηπιαλνύ ζρήκαηνο δείρλεη θιέβα; 
……………………………………… 
 
Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα λα  
Γηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
●………………………………………………… 
●…………………………………………………. 
 
 
 
Δ) Πνηα από ηηο αξηεξίεο α θαη β ηεο                                               (1Υ1=1κνλ.) 
δηπιαλήο εηθόλαο είλαη πγηήο θαη πνηα  
πάζρεη από αζεξνζθιήξσζε; 
 
Τγηήο : ………… 
Με αζεξνζθιήξσζε : ………. 
 
 
η) Να ζπκπιεξώζεηε κε βέιε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα αηκνδνζίαο.  
 (1Υ1=1κνλ.) 
 
                                                          Ο 
 
                                                Α                    Β 
 
                                                          ΑΒ 
 
Ε) Άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Α ξέδνπο αξλεηηθό ρξεηάδεηαη άκεζα κεηάγγηζε 
αίκαηνο. Πνηεο νκάδεο αίκαηνο θαη κε πην παξάγνληα ξέδνπο κπνξεί ε 
ηξάπεδα αίκαηνο λα ηνπ ρνξεγήζεη αίκα;                                        (1Υ1=1κνλ.) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ζ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ην 
πεπηηθό ζύζηεκα.                                                                            (2Υ1=2κνλ.)    
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Δπώηηζη 2 
 
Α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε αξηζκνύο 1 έσο 6 πνπ 
θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα                                                (6Υ0,25=1.5κνλ.) 
 

 
                     
 1……………………………….. 
 2……………………………….. 
 3……………………………….. 
 4……………………………….. 
 5……………………………….. 
 6……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Β) Να γξάςεηε :                                                                            (4Υ0,5=2κνλ.) 
 
● Γύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 2 πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ 
ζρήκα. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
● Γύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 5 πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ  
ζρήκα. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Γ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηεο ηξνθήο κεηά ηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.  
                                                                                                   (4Υ0,25=1κνλ.) 
ηνκαηηθή θνηιόηεηα → …………………… → ……………………….. → 
……………………… → …………………… → παρύ έληεξν → πξσθηόο. 
 
Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο :       (6Υ0,25=1,5κνλ.) 
● Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πέςεο, νη ……………………………. δηαζπώληαη ζε 
κνλνζαθραξίηεο (π.ρ. γιπθόδε) ελώ νη πξσηεΐλεο ζε …………………………… 
θαη ηα ιίπε ζε ……………………….. θαη ηξία (3) ιηπαξά νμέα. 
● Μέζα ζε απηή απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ε ρνιή ………………...... ………… 
● Οη εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ επεξεάδνληαη από ην 
θύιν, ηελ ……………….. θαη ην ……………………….. . 
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Δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                               (4Υ0,25=1κνλ.) 
 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

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. Απνβνιή ησλ αρξήζησλ νπζηώλ από 
ηνλ πξσθηό. 

3………... 

4. Αθόδεπζε Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην 
έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

4…………. 

 
η) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                             (8Υ0,25=2κνλ.) 
 

Όλνκα εθθξίκαηνο Όξγαλν ζην νπνίν 
παξάγεηαη 

Γξάζε ηνπ εθθξίκαηνο 

Δληεξηθό πγξό  
 

 

Υνιή   
 

Γαζηξίλε  
 

 
 

Παγθξεαηηθό πγξό   
 

 
 
Ε) Να γξάςεηε ηηο δύν(2) θύξηεο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηελ θίξξσζε ηνπ 
ήπαηνο (ζπθώηη).                                                                          (2Υ0,5=1κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
                                                                                              
Ζ) Να εμεγήζεηε γηαηί, αλ θάπνηνο πνπ ππνθέξεη από δπζθνηιηόηεηα, 
θαηαλαιώζεη κεγάιε πνζόηεηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ην πξόβιεκα ηνπ ζα 
ππνρσξήζεη θη ν όγθνο ησλ θνπξάλσλ ηνπ ζα είλαη απμεκέλνο.             (2κνλ.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ                                                                 
 
 
Ρένα Βαπνάβα                                                                   
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΜΟΓΟΤ                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 - 2014 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

       

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                     ΣΑΞΗ: Γ΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:12/06/2014           ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     2 ώρες                            

Αριθμός ελίδων: 10 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: 

…………………………………………………… Σμήμα: Γ01  Αρ: ….. 

ΒΑΘΜΟ ………………… ΟΛΟΓΡ.: ………………………………….. 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ …………………….. 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄:   Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο ηωλ 2,5 κνλάδωλ.  
                      ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή 

αληίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.                                                                                                            

                                                                                                                 (2,5κ) 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                   

α. Δύν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ  

    νξγαληζκώλ είλαη:                                                                                         (1κ ) 

    η) ……………………………………………………………………………………….. 

    ηη) ………………………………………………………………………………………..    

  

β. Δύν θύξηεο πεγέο ησλ θπηηθώλ ηλώλ ζηε δηαηξνθή καο είλαη:                      (1κ ) 

    η) ……………………………………………………………………………………….. 

    ηη) ………………………………………………………………………………………..  

 

γ. Οη θπηηθέο ίλεο ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηώπηζή ηεο ……………………… (0,5κ)  

  

 

3. α. Τν AIDS πνπ ζήκεξα απνηειεί παλδεκία κεηαδίδεηαη θπξίσο κε:              (0,5κ)  

……………………………………………………………………………………     

β. Δύν άιινη ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV(ηνπ ηνύ πνπ πξνθαιεί AIDS) είλαη:             

η) ……………………………………………………………………………………….. 

ηη) …………………………………………………………………………………      (1κ ) 

γ. Δύν ηξόπνη ΜΗ κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV είλαη : 

η) …………………………………………………………………………………………   

           ηη) ……………………………………………………………………………………   (1κ )       

4. Μηα πάζεζε ησλ δνληηώλ είλαη ε ηεξεδόλα.                                                   

α) λα γξάςεηε αθόκε κηα πάζεζε ησλ δνληηώλ ……………………………… (0,5κ) 

β) δύν ηξόπνη πξόιεςεο ησλ πην πάλσ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ είλαη:         (1κ) 

η) ……………………………………………………………………………………….. 

           ηη) ………………………………………………………………………………………..       

            γ) Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα είδε δνληηώλ πνπ έρεη ν άλζξσπνο;                        (1κ) 

            η) ……………………………………………..   ηη)  ……………………………………. 

           ηηη) ……………………………………………..  iv)  ……………………………………            
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο εξωηήζεηο ηωλ έμη (6) κνλάδωλ. Να 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ  ζηηο ΣΡΔΙ (3). 

 

1. Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ ηξνθηθή ππξακίδα θαη λα απαληήζεηε ζηα πην  

θάησ εξσηήκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.  Να γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα βαζηζκέλε ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή ππξακίδα. 

                                                                                                                               (κ 2) 

 

  

β. Από ηελ πην πάλσ ηξνθηθή ππξακίδα, λα γξάςεηε: 

    έλα παξαγσγό ……………………………………………….. 

    έλα θαηαλαισηή ……………………………………………… 

    έλα ζήξακα ………………………………………………….. 

    έλα ζεξεπηή …………………………………………………..                                      ( 2κ)  

γ. Γηαηί νη νξγαληζκνί ζηα αλώηεξα ηξνθηθά επίπεδα είλαη ιηγόηεξνη από ηνπο  

    νξγαληζκνύο ησλ θαηώηεξσλ ηξνθηθώλ επηπέδσλ; ………………………………………. 

    .…………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………….. ( 2κ ) 
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2.  α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδηάο. (2,5κ)                                       

      

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 
β. Σε πνηα από ηηο δύν (2) θνηιίεο ηεο θαξδηάο, ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί;    
                                                                                                                                  (2κ)                                              

……………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο;                                                    (1,5κ)       

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Αλ 
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3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξνύλ  
           ηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

             ( 2κ )  
 

 
 

β. Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ:                                                       ( 2κ ) 
 
    πάγθξεαο ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………….. 

    ιεπηό έληεξν ……………………………………………………………………………………  

 

γ. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ην ζάιην:                                                                  ( 2κ ) 

    η) δηαζπά ην άκπιν ……………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

   ηη) ζθνηώλεη ηα κηθξόβηα ……………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη κέξνο 

 κηαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

       πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ηάμε. 

 

α. Σε πνηα επηθάλεηα ηνπ ηξπβιίνπ  

    Petri παξαηεξήζεθε όηη αλαπηύρζεθε:  

    η) κεγαιύηεξνο αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ …………………………………………  ( 1κ ) 

   ηη) κηθξόηεξνο αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ ……………………………………………   ( 1κ ) 

β. Να αληηζηνηρίζεηε ηε δξάζε ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ  ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε γξακκή            
    άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                                                                 ( 1,5κ) 
 
 
      η. κύηε                                               βιέλλα θαη ηξηρίδηα ………………. 
      
     ηη. κάηηα                                              βιέλλα θαη βιεθαξίδεο ………….. 
 
    ηηη. ζηνκάρη                                          ιπζνδύκε ………………………… 
 
    ηv. ηξαρεία                                  νμέα ……………………………….   
 
     v. δέξκα                                            γαιαθηηθό νμύ ………………….... 
 
    vi.  απηί 
 
γ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο:            ( 1,5κ)   

     η) ε είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλα άιιν νξγαληζκό ………………. 

    ηη) ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλα  

        άιιν νξγαληζκό …………………………………………………………………………….. 

   ηηη) ινηκώδε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή ………………………. 

        ………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να θαηαγξάςεηε θαηά ζεηξά κεγέζνπο από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν ηηο      

    ηέζζεξεηο(4) θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ πνπ δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:       (1κ) 

βαθηήξηα, ηνί, κνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξωηόδωα.                                     

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από δύν (2)εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο 

δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

 

1. Να παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρήκα.  

 

α.  Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε 
     ηνπο αξηζκνύο 1- 4 : 

1. ……………………………………………………… 

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………..                                        ( 2κ )          

                

 
 
 
β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα έηζη ώζηε λα δείρλεη δύν (2) δηαθνξέο 
κεηαμύ ησλ  ζπζηαηηθώλ  1 θαη 3 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.                                         ( 2κ )     
           
 
                                          
 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 1 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 2 
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γ.  Σηελ αξηεξία ηεο θαξδηάο πνπ θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα ππάξρεη ζηέλσζε,                 

     ιόγσ αζεξνζθιήξπλζεο.                                                                                         (8κ)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    η) ζε ηη νθείιεηαη ε πην πάλσ πάζεζε;  

• ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

    ηη)  πώο πξνιακβάλεηαη ε πην πάλσ θαηάζηαζε; 

• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

 

    ηηη)  πσο νλνκάδεηαη:  

• ε θαθή νμπγόλσζε ηεο θαξδηάο ……………………………………………………. 

• ε νιηθή απόθξαμε κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο …………………………………… 

 

   ηv)    πώο ζεξαπεύεηαη ε νιηθή απόθξαμε ησλ αξηεξηώλ; 

• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

9 

 

2. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηε ζύλδεζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ πεπηηθνύ θαη 
θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.  
 

 

 

α. Να  ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                         ( 4κ )        

    Τν άκπιν πνπ πεξηέρεηαη ζην ςσκί  δηαζπάηαη κεξηθώο ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.  

    Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξεηαίξσ πέςε ζην ………………………………………………….      

    από έλδπκα ηνπ  ……………………………………………………………………………….  

    Τν άκπιν είλαη πδαηάλζξαθαο θαη δηαζπάηαη ζε  …………………………………………. 

    Τν κόξην απηό απνξξνθάηαη θαη θαηαιήγεη ………………………………………………… 

 

β. η) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα  πνιιά παηδηά ζην ζρνιείν αξξσζηαίλνπλ κε γξίπε. 

      Να γξάςεηε δύν(2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο από άηνκν ζε άηνκν.( 2κ)       

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

    ηη) Γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο πνιινί αζζελείο δεηνύλ επίκνλα από ην γηαηξό ηνπο  
        αληηβηνηηθό. Εάλ εζείο ήζαζηαλ ν γηαηξόο, ηη ζα ιέγαηε ζηνλ αζζελή κε γξίπε            
        ζρεηηθά κε ην αληηβηνηηθό πνπ δεηά;                                                       ( 2κ)  
 
        ………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………. 
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γ. Να βάιεηε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6 δίπια από ην θάζε ζρήκα πνπ αθνινπζεί έηζη ώζηε λα  

    θαίλνληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά νη δξάζεηο ηεο  ηξίηεο γξακκήο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.    

                                     (3κ) 

   …………..              ……………..      

 ………            ………………. 

 ……….              ……………..        

                                                                                  

δ. Πώο επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία; Να γξάςεηε δύν(2) ηξόπνπο.                   (1κ) 

 

   η) ………………………………………………  ηη) …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

     Ο Γηεπζπληήο                     Ο πληνληζηήο                            Η Δηζεγήηξηα                                                                                         

 

 

  Παληειήο Ισάλλνπ                 Πέηξνο Λνθίηεο                          Αζπαζία Κσλζηαληίλνπ                                                                                   
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ΑΠΔΗΣΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ                            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ IOYNIOY 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 06 / 2014 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                               ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………………………………………………… 

ΣΜΗΜΑ :………………………………………………………………………………… 

ΒΑΘΜΟ : ………………………………………………………………………………. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ   ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ………………………………………………………….. 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

- Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 3 κέξε Α, Β, Γ θαη βαζκνινγείηαη κε 40 

κνλάδεο. 

- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλω ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο 

εμέηαζεο. 

-     Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. 

- Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 11 ζειίδεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: (Μνλάδεο 10) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο ηωλ 2,5 κνλάδωλ. 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο.  

 

Δξώηεζε 1 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

 

α. Μηθξννξγαληζκνί, νλνκάδνληαη νη  δσληαλνί νξγαληζκνί………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………(Μ.1) 

 

β. Δίλαη κνλνθύηηαξνη θαη δελ έρνπλ ππξήλα. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα  

    ……………… . 

 

γ. Γελ είλαη θύηηαξα θαη δελ ζεσξνύληαη δσληαλνί νξγαληζκνί. ε απηή ηελ θαηεγνξία  

    αλήθνπλ νη …………… .                                                                                            (Μ.0,5) 

 

δ. Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο, όηαλ πξνζβάινπλ έλα άιιν νξγαληζκό  

    νλνκάδνληαη  ……………………….  κηθξννξγαληζκνί. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ  

    απηνί νη  κηθξννξγαληζκνί νλνκάδνληαη ………………… λνζήκαηα.                       (Μ.0,5) 
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ε. Η πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα είλαη ε γξακκή ησλ  

    …………………   ……………………..                                                              (Μ.0,5) 

 

Δξώηεζε 2 

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο  πην θάησ ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α, κε ην 

ξόιν ηνπο ζηνλ νξγαληζκό  ζηε ζηήιε Β, θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζε ζηε ζηήιε Γ.      (Μ.2,5) 

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΣΗΛΗ Γ 

 

1. Τδαηάλζξαθεο 
 

Α. Δίλαη νξγαληθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο 

     ζξεπηηθέο νπζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηε 

     ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ.  

 

1……….. 

 

2. Πξσηεΐλεο 

 

 

Β. Δίλαη αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

     νπζίεο θαη απνηεινύλ βαζηθά δνκηθά  

     πιηθά πνιιώλ βηνινγηθώλ δνκώλ 

    (νζηά ,δόληηα). 

 

2……….. 

 

3. Βηηακίλεο 

 

Γ. Απνηεινύλ ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο 

    ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο  

    νξγαληζκνύο  θαη ζεξκνκνλσηηθό πιηθό  

    γηα ην ζώκα ηνπο. 

 

3………. 

 

4. Ληπίδηα 

 

Γ. Δμππεξεηνύλ θπξίσο δνκηθέο θαη 

    ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 

    Δθηεινύλ έλα κεγάιν αξηζκό 

    ιεηηνπξγηώλ ζηνλ νξγαληζκό. 

 

4………. 

 

5. Άιαηα 

 

Δ. Απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή  

    ελέξγεηαο γηα ηα θύηηαξα (Καύζηκα 

    πξώηεο επηινγήο). 

 

5……….. 

 

 

Δξώηεζε 3 

α. Να νλνκάζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ είλαη ππεύζπλα  

    γηα ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο.                                                                                             (Μ.1,5) 

 

Λεηηνπξγίεο Έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 

Μεηαθνξά νμπγόλνπ 

 

 

Άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 

Πήμε ηνπ αίκαηνο 
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β. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                                                  (Μ.1) 

 

 

 

ΑΡΣΗΡΙΔ 

 

 

ΦΛΔΒΔ 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Δξώηεζε 4 

 

α. ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο Βηνιόγνπο γηα ηε 

    κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

    Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηνπο όξνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ θάζε νξηζκό  

    θαη δίλνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

    Άηνκν, Βηνθνηλόηεηα, Οηθνζύζηεκα, Πιεζπζκόο.                                                            (Μ.2) 

 

 

 

ΟΡΙΜΟ ΟΡΟ 

 

Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ 

ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 

 

Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 

 

 

Η βηνθνηλόηεηα καδί κε ηνπο αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη όιεο 

νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 

 

 

 

Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο. 
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β. Πνηνλ από ηνπο πην πάλσ όξνπο αληηπξνζσπεύεη ε εηθόλα Α θαη πνηνλ ε εηθόλα Β;     

                                                                                                                                              (Μ.0,5) 

 

 
 

Α……………………………………….                 Β………………………………………. 

 

 

ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: (Μνλάδεο 18) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο ηωλ έμη  (6) κνλάδωλ. 

Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΙ ΣΡΔΙ (3).    

 

Δξώηεζε 1 

α. Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ, κε βάζε ηνπο αξηζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ  

    ζρήκα θαη λα γξάςεηε ην ξόιν ηνπ θάζε είδνπο.                                                                 (Μ.4) 

 

      

 

Α/Α 

 

ΔΙΓΗ 

ΓΟΝΣΙΩΝ 

 

 

ΡΟΛΟ 

 

1 

 

…………………. 

 

 

……………………. 

 

2 

 

…………………. 

 

 

……………………. 

 

3 

 

…………………. 

 

 

……………………. 

 

4 

 

 

…………………. 

 

 

……………………. 
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β. Ση είλαη ε νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα;                                                                               (Μ.1) 

 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

γ. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πνπ ζαο έρεη ζπζηήζεη ν νδνληίαηξόο ζαο, γηα λα αληηκεησπίζεηε ηελ  

    νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ θαη ησλ  

    νύισλ.                                                                                                                                   (Μ.1) 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

 

 Δξώηεζε 2 

 

α. Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ζρήκα, λα ζεκεηώζεηε ηνπο αξηζκνύο1 κέρξη 8, 

    πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα αθόινπζα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. (Μ.2) 

                                                                                                                                                  

                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         

ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Γηάθξαγκα 

 

 

Πλεύκνλαο  

 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα     

    

 

Σξαρεία   

 

 

Λάξπγγαο       

             

 

…         Βξόγρνο              

         

 

Φάξπγγαο    

 

 

Κπςειίδεο         
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β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο, ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ ηξηρώλ ζηηο ξηληθέο  

    θνηιόηεηεο;                                                                                                                        (Μ.1,5) 

 

 Η Βιέλλα ρξεζηκεύεη γηα 

…………………………………………………………………………………………….... 

 Σα αηκνθόξα αγγεία ρξεζηκεύνπλ γηα 

……………………………………………………………………………………………… 

 Οη ηξίρεο ρξεζηκεύνπλ γηα 

……………………………………………………………………………………………… 

 

γ.  i. Μέζα από πνηεο δνκέο ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηά ηνπο;       (Μ.1) 

 

      ………………………………………………………………………………………………... 

 

     ii. ε ηη εμππεξεηεί απηή ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ πνπ γίλεηαη ζε απηέο ηηο δνκέο; 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαύζεηο πνπ γίλνληαη ζηα  

    θύηηαξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο.                                                                  (Μ.1,5) 

 

    Σν νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο είλαη ην  

     ………………………. . ε απηό ην νξγαλίδην θαίγνληαη………………   …………………. 

    θαη απειεπζεξώλεηαη …………………, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  

    θπηηάξνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία, παξάγεηαη λεξό θαη ……………….. ηνπ………………….. 

    Γηα λα γίλεη ε θαύζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην αέξην………………….. 

 

Δξώηεζε 3     

 α. Σν ηξνθηθό πιέγκα  απεηθνλίδεη έλα κέξνο  

     από ην νηθνζύζηεκα ησλ κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ. 

 

   ην ηξνθηθό πιέγκα δελ θαίλνληαη  

   ηέζζεξηο νξγαληζκνί: 

 

       αιεπνύ, ιαγόο, ηξππνκάδεο, ιαηδηά 

 

       Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο ηέζζεξηο 

       νξγαληζκνύο ζηε ζσζηή ζέζε,  

       ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. 

                                                     (Μ.2) 
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    β. Από ην ηξνθηθό πιέγκα πνπ ζαο  δόζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα λα νλνκάζεηε:     (Μ.1) 

 

 Έλαλ θαηαλαισηή 1
εο 

ηάμεο. …………………….. 

 

 Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή. ……………………….... 

 

 Έλαλ ζαξθνθάγν νξγαληζκό……………………… 

 

 Έλαλ παξαγσγό. ………………………………….. 

 

 

    γ. i. Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο ζην ηξνθηθό πιέγκα πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο   

           γηα ηελ ηξνθή ηνπο. 

                                                                                                                                               (Μ.0,5) 

        ………………………………………………………………………………………………… 

 

       ii. Με βάζε ην ηξνθηθό πιέγκα, γηα πνην είδνο ηξνθήο αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο νη δύν  

           πην πάλσ νξγαληζκνί; ……………………………………………                            (Μ.0,5) 

 

     δ. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ράλεηαη ελέξγεηα από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν 

         ζην άιιν.                                                                                                                         (Μ.2) 

         ………………………………………………………………………………………………... 

         ………………………………………………………………………………………………... 

         ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Δξώηεζε 4 

Η δεύηεξε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα είλαη ε γξακκή ησλ 

θαγνθπηηάξσλ. 

 

α. Ση είλαη ηα θαγνθύηηαξα;                                                                                                     (Μ.1) 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………….... 

 

β. Να πεξηγξάςεηε κε ηε βνήζεηα ησλ εηθόλσλ ηε δηαδηθαζία ηεο θαγνθπηηάξσζεο.            (Μ.2) 

 

                                                                                     ....................................................................... 

                                                                                     ……………………………………………... 

                                                                                     ……………………………………………... 

                                                                                     ……………………………………………... 

                                                                                     ……………………………………………... 

                                                                                     ……………………………………………... 
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γ.  Η Άλλα έρεη ζπκπηώκαηα γξίπεο ( πνλόιαηκν, ππξεηό, πόλνπο ζηα νζηά, πξήμηκν αδέλσλ) 

    πνπ νθείινληαη ζε έλαλ ηό. Η παηδίαηξνο ηεο δελ ηεο έδσζε αληηβηνηηθό θάξκαθν θαη ηεο  

    πξόηεηλε αλάπαπζε , αληηππξεηηθά, θαη πξόζιεςε πγξώλ. 

    Να εμεγήζεηε κε βάζε ηηο γλώζεηο ζαο γηα ηα αληηβηνηηθά θαη ηε δξάζε ηνπο, γηαηί ε γηαηξόο  

    δελ ρνξήγεζε αληηβηνηηθό ζηελ Άλλα.                                                                                 (Μ.2) 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ. Ση νλνκάδνπκε θπζηθή αλνζία;                                                                                           (Μ.1) 

     

    ………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΣΔΛΟ Β΄ ΜΔΡΟΤ 

                                                         

 

ΜΔΡΟ Γ΄: (12 Μνλάδεο) 

Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο ηωλ δώδεθα (12) κνλάδωλ. Από ηηο δύν εξωηήζεηο λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΜΙΑ 

 

Δξώηεζε 1 

 

α. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα  

     ηνπ αλζξώπνπ. 

     Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 6.  

                                                                                        (Μ.1,5) 

 

     1……………………….. 

     2………………………..      

     3……………………….. 

     4……………………….. 

     5……………………….. 

     6……………………….. 
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β. Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ησλ πην θάησ νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.               (Μ.2) 

    

ΟΡΓΑΝΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

ηνκάρη 

 

1 

 

2 

 

Παρύ έληεξν 

 

1 

 

2 

 

γ. Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε δύν εθθξίκαηα (πγξά) πνπ δξνπλ ζην ιεπηό έληεξν. 

    Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ην όξγαλν από ην νπνίν παξάγεηαη ην θάζε έθθξηκα  

    θαη κηα δξάζε ηνπ ζην ιεπηό έληεξν.                                                                                   (Μ.3) 

  

 

Όλνκα εθθξίκαηνο 

 

Όξγαλν ζην νπνίν 

παξάγεηαη ην έθθξηκα  

Γξάζε ( ξόινο) 

εθθξίκαηνο ζην ιεπηό 

έληεξν  

Υνιή (Πξάζηλν πγξό πνπ 

απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά 

ζηε ρνιεδόρν θύζηε) 

  

 

Παγθξεαηηθό πγξό 

 

  

 

δ. i. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ   

      θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο.                                                 (Μ.2) 

    ……………………………………………………………………………………………………  

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    ii. Γύν ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο είλαη:                                                                  (Μ.0,5) 

       ………………………………………………………………………………………………….                                  
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ε.  ην εξγαζηήξην Βηνινγίαο, κηα νκάδα καζεηώλ,  αθνινύζεζαλ κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, 

     γηα λα αληρλεύζνπλ ηελ παξνπζία πξσηετλώλ ζε ηέζζεξα δείγκαηα ηξνθήο. 

     Σα δείγκαηα ηξνθήο ήηαλ: Αζπξάδη απγνύ, ρπκόο ζηαθπιηνύ, γάια θαη θξέζθνο ρπκόο  

     ιεκνληνύ. 

     Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηεξήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο  

     δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξσηετλώλ ζηα πην πάλσ δείγκαηα 

     ηξνθήο.                                                                                                                                (Μ.3) 

          

                 
    

 

Δξώηεζε 2 

α Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ 

   δείρλνπλ ηα βέιε 1 κέρξη 6.    (Μ.3)                                                                                                    

    1………………………. 

    2……………………….  

    3……………………….                                                                                                    

    4……………………….     

    5……………………….                         

    6……………………….                                      

 

β.  i. Να γξάςεηε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.             (Μ.2) 

        ………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 
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     ii. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κηθξή θπθινθνξία.                        (Μ.2) 

        Γεμηόο θόιπνο  →     ………………  ……………….  →   ………………   ………….. → 

       ………………   ……………. (πλεπκόλσλ)  →     ………………..   …………… →        

       Αξηζηεξόο θόιπνο 

 

γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδίαο;                                                                 (Μ.1) 

    …………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………… 

 

δ.   Ο θύξηνο Νηθόιαο είλαη 50 εηώλ. Μέηξεζε ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο ηνπ ζηνλ θαξδηνιόγν ηνπ,  

      ν νπνίνο δηαπίζησζε όηη ε πίεζε ηνπ ήηαλ 180mmHg κε 110mmHg. Δπίζεο, είρε  πόλν  

      ζην ζηήζνο  θαη ν γηαηξόο  ηνπ κε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ, έιεγμε ηα αγγεία ηεο θαξδίαο ηνπ. ε  

      κηα αξηεξία ηεο θαξδίαο ( ζηεθαληαία ) δηαπίζησζε όηη ππήξρε ζηέλσζε ιόγσ 

      αξηεξηνζθιήξπλζεο.  

      Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ  

      αθνινπζνύλ. 

 

      i. Ο θύξηνο Νηθόιαο έρεη ππέξηαζε ή ππόηαζε θαη γηαηί;                                               (Μ.1,5) 

      ………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………….. 

 

      ii. Πνύ νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε πνπ έρεη ν θύξηνο Νηθόιαο;                                (Μ.1)                                                    

      ………………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………………..  

 

     iii. Να δώζεηε ηξεηο ζπκβνπιέο ζηνλ θύξην Νηθόια, ώζηε λα απνθύγεη έλα πην ζνβαξό  

          θαξδηαθό λόζεκα, όπσο ην έκθξαγκα.                                                                        (Μ.1,5) 

         ……………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………….. 

ΣΔΛΟ  Γ΄ ΜΔΡΟΤ 

                                                                                                                       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

                                                                                                                     ……………………….. 

                                                                                                                    Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ                                                                                                                     
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Η  ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ                     Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                              Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

…………………...                  ………………………                            ………………….. 

  Δηξήλε Γεσξγίνπ                         Δηξήλε Γεσξγίνπ                          Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ 

 

……………………                   …………………….                           

………………………….. 

σθξάηεο σθξάηνπο                   Δηξήλε Γεσξγίνπ                               Νεόθπηνο 

Παπατσάλλνπ 

 

 

 

                                                                                                                             O ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

                                                                                                                           ……………………. 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΦΧΝΑ                                                                 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 

ΒΑΘΜΟ: ................................... 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ............................ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:................................ 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 2 ΧΡΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ................................................... ΣΜΗΜΑ:.............. ΑΡ: ............ 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ 

  
ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάθεηε μόνο με μπλε πέννα. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού. 
   

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ(Σύλνιν 10 

κνλάδεο). Να απαληήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ.  
 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην αλαπλεπζηηθό 
ζύζηεκα.                                                                                                              (10Φ0.25=2.5κ) 
 
α. Η είζνδνο ηνπ αέξα ζηνπο ...................... νλνκάδεηαη .......................... θαη ε έμνδνο ηνπ 

νλνκάδεηαη ....................... . 

β. Καηά ηελ εηζπλνή νη πιεπξέο ........................ θαη ην δηάθξαγκα ........................ . Καηά ηελ 

εθπλνή νη πιεπξέο ....................... θαη ην δηάθξαγκα ....................... . 

γ. Καηά ηελ θαηάπνζε, ε ηξνθή θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ ....................... θαη όρη ηνλ 

....................., ηνπ νπνίνπ ην ζηόκην θαιύπηεηαη από κία πξνεμνρή, ηελ ...................... .     

 
2. Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε:              (5Φ0.5=2.5κ) 
 
ι. Οη πδαηάλζξαθεο βξίζθνληαη ζε ηξνθέο όπσο:   
       α. λεξό 
       β. καξνύιη 
       γ. θξέαο 
       δ. καθαξόληα  

 
ιι. Γελ είλαη νξγαληθή νπζία: 
       α. πξσηεΐλεο  
       β. άλζξαθαο 
       γ. ιηπίδηα 
       δ. λνπθιετληθά νμέα 
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ιιι. Έλα δηαηηνιόγηo πινύζην ζε θπηηθέο ίλεο πξέπεη λα πεξηέρεη: 
       α. θξέαο 
       β. αιάηη 
       γ. ιαραληθά 
       δ. λεξό 
 
ιν. Τν θξέαο πεξηέρεη :  
       α. πξσηεΐλεο 
       β. βηηακίλεο 
       γ. θπηηθέο ίλεο        
       δ. πδαηάλζξαθεο 
           
ν. Τν ππεξκαγγαληθό θάιην αληρλεύεη: 

α. βηηακίλε Κ 
β. πξσηεΐλεο 
γ. βηηακίλε C 
δ. άιαηα 

 
3. Σηελ εηθόλα θαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να γξάςεηε πνηα είλαη απηά.         
                                                                                                                           (5Φ0.5=2.5κ) 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
Η νκάδα αίκαηνο πνπ νλνκάδεηαη παλδόηεο είλαη ε …………………………. . 
 
4. Να αλαθέξεηε πέληε (5) από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο δσληαλνύο 
νξγαληζκνύο.                                                                                                           (5Φ0.5=2.5κ) 
 
α. ............................................... 

β. ............................................... 

γ. ............................................... 

δ. ............................................... 

ε. ............................................... 

 

 

ι.……………………………

…………………………….. 

ιι……………………………

…………………………….. 

ιιι…………………………

……………………………

….. 
ιν.…………………………

……………………………

….. 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ(Σύλνιν 18 

κνλάδεο). Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ΣΡΔΙ (3). 

  
1.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ όπσο θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.        (4Φ0.5=2κ) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.β. Να εμεγήζεηε πώο ηα δόληηα, ε γιώζζα θαη νη ζηεινγόλνη αδέλεο βνεζνύλ λα αξρίζεη, ζηε 
ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, ε πέςε ηεο ηξνθήο.                                                                              (3κ)                                                                 
 
ι.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ιι....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ιιι...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
1.γ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ηνπο δηάθνξνπο αδέλεο ηνπ 
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηα εθθξίκαηά ηνπο θαη ηελ δξάζε ησλ εθθξηκάησλ απηώλ.   (4Φ0.25=1κ)                                                                    
 

Α/Α Όνομα Αδένα Έκκπιμα αδένα Γπάζη εκκπίμαηορ 

1 Πάγκπεαρ ι. ........................................ 

-Ρύθμιζη οξύηηηαρ 
ενηεπικού σςλού.  
-Πέτη αμύλος, 
ππυηεφνών, λιπών. 

2 ιι. ........................... Υολή 

 

ιιι. .................................... 

........................................... 

 

3 Γαζηπικοί αδένερ ιν. ........................................ Πέτη Ππυηεφνών  

 

 

 

Απ. Μέπορ ή ςζηαηικό ηος δονηιού 

1  

2  

3  

4  
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2.α. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-12 ζηελ πην θάησ εηθόλα.         (8Φ0.25=2κ) 
 
 
1:.............................................................. 

2: ............................................................. 

3: πλεπκνληθέο θιέβεο 

4: ............................................................. 

5: δηγιώρηλε βαιβίδα 

6: ............................................................. 

7: κπνθάξδην 

8: ............................................................. 

9: ............................................................. 

10: ........................................................... 

11: ........................................................... 

12: άλσ θνίιε θιέβα                                                                                               

 

 
2.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά  

ηε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.                                                                                          (2κ) 

 

 Μηθξή θπθινθνξία: 

Γεμηόο θόιπνοΓεμηά θνηιία......................... ...........................Τξηρνεηδή αγγεία 

πλεπκόλσλ........................ .......................Αξηζηεξόο θόιπνο 

2.γ. Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.           
                                                                                                                                         (2κ) 
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
3.α. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα πεξηγξάςεηε ηε δνκή ηεο ηξαρείαο θαη λα δώζεηε δύν (2) 
ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή έρεη απηή ηε δνκή.                              (3κ) 
             

 
       Σρήκα 1 Σρήκα 2 
Γομή Σπασείαρ:                                                                                                                           

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ε ηι εξςπηπεηεί η δομή αςηή; 

ι.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ιι....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

3.β. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιύηεξα λα αλαπλένπκε από ηελ 
κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                                                                                      (3Φ0.5=1.5κ) 
 
ι………………………………………………………………………………………………………......... 

ιι………………………………………………………………………………………………………........ 

ιιι.………………………………………………………………………………………………………...... 

3.γ. Να νλνκάζεηε ηξεηο (3) παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                 (3Φ0.5=1.5κ) 

ι. .............................................. 

ιι. ............................................. 

ιιι. ............................................ 

                           
4.α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                    (8Φ0.25=2κ) 
 
Οη κηθξννξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο θαη γη’ απηό ζεσξνύληαη 
....................... ......................... Οη πεξηζζόηεξνη είλαη ............................ δειαδή ην ζώκα ηνπο 
απνηειείηαη από έλα θαη κόλν θύηηαξν. Οη κηθξννξγαληζκνί νλνκάδνληαη αιιηώο θαη 
........................ . 
Κάπνηνη από απηνύο είλαη βιαβεξνί γηα ηνπο αλζξώπνπο, δειαδή είλαη ........................ . Όηαλ 
νη κηθξννξγαληζκνί πξνζβάιινπλ δσληαλνύο νξγαληζκνύο νλνκάδνληαη ........................ θαη ν 
νξγαληζκνύο πνπ ηνπο «θηινμελεί» νλνκάδεηαη ....................... . Όηαλ όκσο πξνζβάιινπλ 
λεθξνύο νξγαληζκνύο, νλνκάδνληαη ......................., π.ρ. νη κύθεηεο. Τέινο όηαλ ν 
κηθξννξγαληζκόο εθδειώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο κόλν όηαλ εηζβάιεη ζηα θύηηαξα άιινπ 
νξγαληζκνύ ιέκε όηη είλαη .......................... .......................... . 
 
4.β. Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα κηα δνκηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο νη 
ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ.                                                                    (4Φ0.5=2κ) 
 

Μικποοπγανιζμόρ Βαθηήξην Μύθεηαο Πξσηόδσν Ιόο 

Γομική διαθοπά 
πος 
διαθοποποιεί ηον 
μικποοπγανιζμό 
από ηοςρ 
ςπόλοιποςρ 

    

 

4.γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS θαη δύν (2) ηξόπνπο 

πξνθύιαμεο από απηόλ.                                                                                             (4Φ0.5=2κ) 

Σπόποι μεηάδοζηρ: ................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 

Σπόποι πποθύλαξηρ: ................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 

ΜΔΡΟ Γ' : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ(Σύλνιν 12 

κνλάδεο). Από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1).  

 
1.α. Ο θύξηνο Ηιίαο Καινθαγάο αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο όπσο 
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη δπζθνηιηόηεηα. Ο γηαηξόο ηνπ ηνλ πξνέηξεςε λα επηζθεθζεί 
θάπνην θιηληθό δηαηηνιόγν. Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ ν δηαηηνιόγνο ηνλ ζπκβνύιεπζε λα 
αθνινπζήζεη ηνπο θαλόλεο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βάζε ηελ Ππξακίδα Γηαηξνθήο. Να 
αλαθέξεηε δύν (2) από ηνπο θαλόλεο απηνύο:                                                                     (2κ) 
 
ι. ................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

ιι. .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 
1.β. Η δηαηηνιόγνο ηνλ ζπκβνύιεπζε επίζεο λα ηξέθεηαη θαζεκεξηλά κε ηξνθέο πινύζηεο ζε 
θπηηθέο ίλεο.                          (2κ) 
 
ι. Να αλαθέξεηε δύν ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο. 

..................................................................................................................................................... 

ιι. Να εμεγήζεηε πώο νη θπηηθέο ίλεο ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

 
1.γ. Η δηαηηνιόγνο ζπλέζηεζε ζηνλ θ Καινθαγά λα επηζθεθζεί έλα βηνιόγν θαη λα θάλεη 
θάπνηεο αλαιύζεηο αίκαηνο. Σην αηκαηνινγηθό εξγαζηήξην ε βηνιόγνο ηνπ είπε πσο ρξεηάδεηαη 
λα θάλεη αλαιύζεηο ρνιεζηεξόιεο θαη εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Να εμεγήζεηε ην πξόβιεκα πνπ 
πηζαλόλ λα έρεη ν θύξηνο απηόο εάλ ηα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο ηνπ είλαη πνιύ ςειά θαη ν 
αξηζκόο ησλ εξπζξώλ ηνπ αηκνζθαηξίσλ πνιύ ρακειόο.                                              (2Φ2=4κ) 
 
Φηλά επίπεδα σοληζηεπόληρ: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
Υαμηλή ζςγκένηπυζη επςθπών αιμοζθαιπίυν ζηο αίμα: 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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1.δ. Ο θνο Καινθαγάο παξαπνλέζεθε ζηνλ γηαηξό πσο ζπρλά έρεη θαη θξπνινγήκαηα νπόηε ν 

γηαηξόο ηνπ είπε λα παίξλεη βηηακίλε C. O θνο Καινθαγάο ηνπ απάληεζε πσο θάζε Γεπηέξα 

ζηύβεη πνιιά πνξηνθάιηα θαη θξαηάεη ηνλ ρπκό ζην ςπγείν γηα όιε ηελ βδνκάδα. Να εμεγήζεηε 

γηαηί κε ηνλ ρπκό πνξηνθαιηνύ πνπ εηνηκάδεη ν θ. Καινθαγάο δελ κπνξεί λα πάξεη  ηελ 

βηηακίλε C πνπ ρξεηάδεηαη.                                                                                                     (4κ) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
2.α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
θπηηαξηθή αλαπλνή.                                                                                                  (8Φ0.25=2κ) 
 
Σην κηηνρόλδξην πνπ είλαη έλα …………………….. ηνπ θπηηάξνπ, «θαίγνληαη» .......................... 

.......................... θαη απειεπζεξώλεηαη ......................., πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θπηηάξνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξάγεηαη λεξό θαη ....................... ........................... . 

Γηα λα γίλεη ε θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην αέξην .................... 

Τξείο (3) νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο 

είλαη : ........................., .........................., .......................... . 

 

2.β. Σηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη, ν ξπζκόο αλαπλνήο ελόο αζιεηή θαηά ηε δηάξθεηα 

έληνλεο άζθεζεο θαη ε θαηαλάισζε νμπγόλνπ. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ε θπζηθή άζθεζε 

επηδξά ζηνλ ξπζκό αλαπλνήο θαη ζηελ θαηαλάισζε νμπγόλνπ. 

                                                                                                                                               (4κ) 

Α/Α 
Ένηαζη άζκηζηρ 

(αςθαίπεηερ μονάδερ) 

Ρςθμόρ αναπνοήρ 

(Λίηπα αέπα/λεπηό) 

Καηανάλυζη οξςγόνος 

(Λίηπα οξςγόνος/λεπηό) 

1 10 20 1,0 

2 20 40 2,0 

3 30 60 3,0 

4 40 80 4,0 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 



 8 

2.γ. Οη νπζίεο από ηηο νπνίεο απειεπζεξώλνπλ ελέξγεηα ηα κηηνρόλδξηα κπνξνύλ λα 

αληρλεπζνύλ ζην εξγαζηήξην κε δηάθνξα αληηδξαζηήξηα. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                        (6Φ0.5=3κ) 

Α/Α Οπγανική οςζία 

Ανηιδπαζηήπιο 

για ανίσνεςζη 

θπεπηικήρ 

οςζίαρ 

Υπώμα 

ανηιδπαζηηπίος 

ππιν από ηην 

επαθή με ηην 

ηποθή 

Υπώμα 

ανηιδπαζηηπίος 

μεηά ηην επαθή με 

ηο δείγμα 

1 
……………………….. 

Benedict γαιάδην 
……………………….. 

2 

……………………….. 

ζεηηθόο ραιθόο θαη 

Υδξνμείδην ηνπ 

λαηξίνπ 

Γαιάδην 

………………………... 

3 ……………………….. Αηζαλόιε άρξσκν ………………………... 

 

2.δ.  Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη πην θάησ εηθόλεο.                                       (6Φ0.5=3κ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 1 

2 

3 

5 

4 

7 

6 

9 

Άτομο 

Μικρομόριο 

Μακρομόριο 
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  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 
 
                                                                                           
                                                                                                 
 
 
Η ειζηγήηπια                           Ο ςνηονιζηήρ                                         Η διεςθύνηπια 
  
 
Ηιηάλα Λύηξα                       Αζαλάζηνο Αζαλαζίνπ                             Άληξε Μαπξνπδή 
 
 



 

 

1 

 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΙΣΗ ΛΔΜΤΘΟΤ         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία    ΣΑΞΗ:  Γ΄ Γσμναζίοσ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  10/06/2014    ΓΙΑΡΚΔΙΑ:  2 ώρες 

        ΑΡ. ΜΑΘΗΣΩΝ: 17 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………..…….  ΑΡ.: …… 

 

Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη Α, Β, Γ 
και βαθμολογείηαι με ζαπάνηα (40) μονάδερ. 

Οι απανηήζειρ να γπάθονηαι πάνω ζηο δοκίμιο 
ηο οποίο θα επιζηπαθεί ζηο ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ. 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ. 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  
Να απαντήςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ 1 – 4.  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2,5) 
μονάδεσ. 
 
1. α. Να αντιςτοιχίςετε τα είδθ των κρεπτικϊν ουςιϊν ςτθ ςτιλθ Α με τθ λειτουργία τουσ ςτθ 

ςτιλθ Β, όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα.      (1,5 μον.) 

 

Α/Α ΣΗΛΗ Α  ΑΠΑΝΣΗΗ Α/Α ΣΗΛΗ Β 

1 Δομικζσ 

 

3 Α 

Ονομάηονται οι ουςίεσ που περιζχονται 
ςτισ τροφζσ και είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ανάπτυξθ (αφξθςθ) και τθ λειτουργία 
όλων των ηωντανϊν οργανιςμϊν 

2 Ενεργειακζσ 

  

Β 

Ονομάηονται οι ουςίεσ, που παρόλο που 
δεν ζχουν οφτε δομικό οφτε ενεργειακό 
ρόλο, είναι απαραίτθτεσ για τθν κανονικι 
λειτουργία του οργανιςμοφ. 

3 Θρεπτικζσ ουςίεσ 

  

Γ 

Ονομάηονται οι ουςίεσ που παρζχουν 
ςτον οργανιςμό δομικά ςυςτατικά για τθν 
οικοδόμθςθ και ανάπτυξθ του 
οργανιςμοφ. 

4 υμπλθρωματικζσ 
  

Δ 
Ονομάηονται οι ουςίεσ που με τθν καφςθ 
τουσ παρζχουν ενζργεια ςτον οργανιςμό.  

 

β. Να γράψετε τζςςερισ (4) οργανικζσ ουςίεσ διαλζγοντασ από τισ πιο κάτω ζννοιεσ: 

ίδηροσ , πρωτεΐνεσ, άλατα, βιταμίνεσ, νερό, αςβζςτιο, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξζα, 

υδροχλωρικό οξφ, υδατάνθρακεσ.       (1 μον.) 

Οργανικζσ ουςίεσ: α. ………………………………………… 

     β. ………………………………………… 

     γ. …………………………………………. 

     δ. ………………………………………… 

Βαθμόρ:………/40 

Ολογ.:…………….. 

Υπογ.: ……………. 
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2. Να γράψετε τα μζρθ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ που δείχνονται με τα βζλθ ςτο πιο κάτω ςχιμα. 

(2,5 μον.) 

 
 

3. α. Να γράψετε τα τρία κφρια μζρη του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ διαλζγοντασ από τισ πιο κάτω  

 ζννοιεσ:          (1,5 μον.) 

Πίεςη αίματοσ, πλάςμα, λευκά αιμοςφαίρια, αρτηρίεσ, τριχοειδή αγγεία, αίμα, καρδία, 

φλζβεσ, ζμμορφα ςυςτατικά, ςτεφανιαίεσ αρτηρίεσ, αιμοφόρα αγγεία. 

 

Ι. ………………………………… ΙΙ. …………………………………………  ΙΙΙ. ……………………………….. 

 

β. Σο αίμα αποτελείται από δφο κφρια μζρη.  Να γράψετε ποια είναι αυτά:  (1 μον.) 

 

 Ι. ……………………………………………………….. ΙΙ. …………………………………………………………. 

 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα που παρουςιάηει τθν χθμικι εξίςωςθ τθσ 

κυτταρικισ αναπνοισ για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτο κφτταρο.    (2,5 μον.) 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄: 
Από τισ τζςςερισ (4) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ΣΙ ΣΡΕΙ (3).  Κάθε ορθή απάντηςη 
βαθμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. 
 

1. α. Να ονομάςετε τισ τρεισ (3) ομάδεσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν:   (1,5 μον.) 

 
Ι. …………………………………….. ΙΙ. ………………………………………….. ΙΙΙ. ………………………………… 

 

β. Μία από τισ πιο πάνω ομάδεσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν αποτελείται από δφο μικρότερεσ 

ομάδεσ.  Να τισ αναφζρετε:        (1 μον.) 

    Ι. ……………………………………… ΙΙ. …………………………………………. 
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γ. Να εξθγιςετε γιατί οι ιοί δεν ανικουν ςε κάποιο Βαςίλειο ηωντανϊν οργανιςμϊν. (1,5 μον.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ. Να απαντιςετε ςτθν πιο κάτω ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο 
γράμμα Α, Β, Γ ι Δ που αντιςτοιχεί ςτθν πιο ςωςτι απάντθςθ.   (2 μον.) 

 Παράδειγμα: Α. ………………………… 
   Β. ………………………… 
   Γ. …………………………. 
   Δ. ………………………… 
 
 Ι. Μόλυνςη είναι: 

  Α. Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. 

  Β. Η είςοδοσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε ζναν άλλο οργανιςμό. 

Γ. Η εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ του πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε 

ζναν άλλο οργανιςμό. 

Δ. Μεταδίδονται με τθ ςεξουαλικι επαφι. 

 

 ΙΙ. Λοίμωξη είναι: 

  Α. Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. 

  Β. Η είςοδοσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε ζναν άλλο οργανιςμό. 

Γ. Η εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ του πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε 

ζναν άλλο οργανιςμό. 

Δ. Μεταδίδονται με τθ ςεξουαλικι επαφι. 

 

 ΙΙΙ. Λοιμώδη νοςήματα είναι: 

  Α. Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. 

  Β. Η είςοδοσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε ζναν άλλο οργανιςμό. 

Γ. Η εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ του πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε 

ζναν άλλο οργανιςμό. 

Δ. Μεταδίδονται με τθ ςεξουαλικι επαφι. 

 

 ΙV. εξουαλικώσ Μεταδιδόμενα Νοςήματα: 

  Α. Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. 

  Β. Η είςοδοσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε ζναν άλλο οργανιςμό. 

Γ. Η εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ του πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςε 

ζναν άλλο οργανιςμό. 

Δ. Μεταδίδονται με τθ ςεξουαλικι επαφι. 
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2. Να ονομάςετε τα μζρθ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ που δείχνονται ςτο ςχιμα:  (6 μον.) 

 
 

3. α. Να αναφζρετε τισ τρεισ βαςικζσ κυκλοφορίεσ του αίματοσ.    (1,5 μον.) 

Ι. ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΙΙ. ……………………………………………………………………………………………………………… 

ΙΙΙ. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

β. τθν πιο κάτω εικόνα φαίνονται τα τρία (3) είδθ αιμοφόρων αγγείων του ανκρϊπινου 

 οργανιςμοφ.  Να τα ονομάςετε (να γράψετε το όνομα και ςτον πίνακα πιο κάτω). (1,5 μον.) 

 

 1. ………………………………………………………………. 

 2. ………………………………………………………………. 

 3. ………………………………………………………………. 

γ. Να γράψετε τρεισ (3) διαφορζσ μεταξφ των αγγείων 1 και 2    (3 μον.) 

 

Α/Α ΑΓΓΕΙΑ 1: ………………………………………. ΑΓΓΕΙΑ 2: …………………………………………………. 

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  
4 

2 

3 
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4. α. Να ονομάςετε το πιο κάτω οργανίδιο και τα μζρθ του που δείχνονται με τα βζλθ ςτο πιο κάτω 

ςχιμα:           (2,5 μον.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Να αναφζρετε ποιά διαδικαςία γίνεται ςε αυτό το οργανίδιο.   (1 μον.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Να εξθγιςετε γιατί θ αναπνοι είναι απαραίτθτθ για τθ ηωι.    (1,5 μον.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ. Να γράψετε τζςςερισ (4) αςκζνειεσ που μπορεί να προκλθκοφν από το κάπνιςμα. (1 μον.) 

 Ι. ……………………………………………………………….. 

 ΙΙ. ………………………………………………………………. 

 ΙΙΙ. ……………………………………………………………… 

 IV. ……………………………………………………………... 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: 
Από τισ δφο (2) ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ΣΗ ΜΙΑ (1).  Κάθε πλήρησ απάντηςη 
βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδεσ. 
 
1. α. Να αναφζρετε ποιεσ επιμζρουσ κοιλότθτεσ τθσ καρδίασ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. (1 μον.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Όνομα οργανιδίοσ: ....................................... 

1. .......................................................... 

2. .......................................................... 

3. .......................................................... 

4. .......................................................... 
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β. Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδίασ που δείχνονται ςτο ςχιμα.   (5,5 μον.) 

 

 
β. Να αναφζρετε ποια αιμοφόρα αγγεία ονομάηουμε αρτθρίεσ και ποια φλζβεσ. (1 μον.) 

 Αρτθρίεσ: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Φλζβεσ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Να γράψετε τα τρία μζρθ ςτα οποία χωρίηεται το αίμα μετά από φυγοκζντρθςθ, όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα.         (1,5 μον.) 

 
 
δ. Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα ςε ποιεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται θ αιμοδοςία 

μεταξφ αιμοδότθ και αιμοδζκτθ.  Να βάλετε + εκεί ςτο τετραγωνάκι που επιτρζπεται θ 

αιμοδοςία.          (2,25 μον.) 

 

 
 

 

 

 

 Α Β ΑΒ 0 

Ο     
ΑΒ     

Β     

Α     

 

 

Α 

Β 

Γ 

Α.......................................................... 

Β.......................................................... 

Γ.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Δ
Ε
Κ
Σ
Η
 

Δ Ο Σ Η   
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ε. Να αναφζρετε τον ρόλο που παίηει ο παράγοντασ Ρζηουσ ςτισ μεταγγίςεισ.           (0,75 μον.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. α. Να ονομάςετε τα είδθ των δοντιϊν που δείχνονται ςτο ςχιμα.   (2 μον.) 

 

 

β. Να εξθγιςετε γιατί όταν καταπίνουμε δεν πνιγόμαςτε από τθν τροφι ι τα υγρά. (1 μον.) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
γ. Να ονομάςετε τα μζρθ του δοντιοφ που δείχνονται ςτο ςχιμα.   (3,5 μον.) 

 

 
δ. Σο ςκλθρότερο ςυςτατικό του ανκρωπίνου ςϊματοσ είναι ........................................ (0,5 μον.) 

1 

2 

3 

4 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 
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ε. Να εξθγιςετε γιατί θ παραμονι των υπολειμμάτων των τροφϊν ςτα δόντια μασ προκαλοφν 

διάφορεσ αςκζνειεσ των δοντιϊν και των οφλων.     (2 μον.) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 
ςτ. Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τον πιο κάτω πίνακα γράφοντασ το ςχετικό ζκκριμα και το 

όργανο που το παράγει.        (3 μον.) 

 

Α/Α 
Όνομα εκκρίματοσ 
που δρα ςτο λεπτό 

ζντερο 

Όργανο ςτο οποίο 
παράγεται το 

ζκκριμα 
Δράςη εκκρίματοσ ςτο λεπτό ζντερο 

1.   
 Γαλακτοματοποιεί τα λίπθ (μετατρζπει τθ 

μεγάλθ μάηα λίπουσ τθσ τροφισ, που φτάνει ςτο 
λεπτό ζντερο, ςε μικρά ςφαιρίδια) 

2.   

 Ρυκμίηει τθν οξφτθτα του εντερικοφ χυλοφ 

 Περιζχει ζνηυμα για: 
α. τθ ςυνζχιςθ τθσ πζψθσ αμφλου και 

πρωτεϊνϊν 
β. τθν ζναρξθ και ολοκλιρωςθ τθσ διάςπαςθσ 

λιπϊν και νουκλεϊνικϊν οξζων 

3.   
 Αυξάνει τον όγκο και τθ ρευςτότθτα του 

εντερικοφ χυλοφ. 

 

 

 

ΣΕΛΟ 

 

          Ο Διευκυντισ 

 

 

          Αλζξανδροσ πανόσ 
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ε. Να εξθγιςετε γιατί θ παραμονι των υπολειμμάτων των τροφϊν ςτα δόντια μασ προκαλοφν 

διάφορεσ αςκζνειεσ των δοντιϊν και των οφλων.     (2 μον.) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
ςτ. Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τον πιο κάτω πίνακα γράφοντασ το ςχετικό ζκκριμα και το 

όργανο που το παράγει.        (3 μον.) 

 

Α/Α 
Όνομα εκκρίματοσ 
που δρα ςτο λεπτό 

ζντερο 

Όργανο ςτο οποίο 
παράγεται το 

ζκκριμα 
Δράςη εκκρίματοσ ςτο λεπτό ζντερο 

1.   
 Γαλακτοματοποιεί τα λίπθ (μετατρζπει τθ 

μεγάλθ μάηα λίπουσ τθσ τροφισ, που φτάνει ςτο 
λεπτό ζντερο, ςε μικρά ςφαιρίδια) 

2.   

 Ρυκμίηει τθν οξφτθτα του εντερικοφ χυλοφ 

 Περιζχει ζνηυμα για: 
α. τθ ςυνζχιςθ τθσ πζψθσ αμφλου και 

πρωτεϊνϊν 
β. τθν ζναρξθ και ολοκλιρωςθ τθσ διάςπαςθσ 

λιπϊν και νουκλεϊνικϊν οξζων 

3.   
 Αυξάνει τον όγκο και τθ ρευςτότθτα του 

εντερικοφ χυλοφ. 

 

 

 

ΣΕΛΟ 

 

Ο ειςθγθτισ   Η ςυντονίςτρια Β. Δ. Αϋ   Ο Διευκυντισ 

 

 

Γιϊργοσ Παπαδόπουλοσ Ανδροφλα Χαραλάμπουσ   Αλζξανδροσ πανόσ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΟΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ                                ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

Μάκθμα: Ανκρωπολογία – Βιολογία- ΧΗΜΕΙΑ 

Ημερομθνία: 4/06/2014        ΒΑΘΜΟ: .................................. 

Σάξθ: Γϋ         ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................. 

Διάρκεια εξζταςθσ: Βιολογία – Χθμεία: 2 ϊρεσ          ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ:  .............................. 

Ονοματεπϊνυμο μακθτι/τριασ:   ..................................................................Σμιμα:  ...... Αρ.  ....... 

 

ΟΔΗΓΙΕ:  Να γράψετε μόνο με μπλε ι μαφρθ πζνα. 

         Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 

                   Σο γραπτό εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από εννζα (9) ςελίδεσ και χωρίηεται ςε τρία     

                   (3) μζρθ: Α, Β, Γ. 

 

ΜΕΡΟ  Αϋ: Να απαντιςετε και ςτισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ.   Κάκε ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με  

δυόμιςι (2,5) μονάδεσ. 

 

1. Να αντιςτοιχίςετε όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα, τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ που φαίνονται 

ςτθ τιλθ Α με τισ λειτουργείεσ , που αυτά κάνουν , ςτθ τιλθ Β.                                                                                                       

Α/Α τιλθ Α Α/Α τιλθ Β Απάντθςθ 

1. τοματικι κοιλότθτα Α. Αποβολι κοπράνων 1....... Γ  

2. Ήπαρ Β. Πζψθ πρωτεїνϊν 2.......  

3.  Λεπτό ζντερο Γ. Μάςθςθ τροφισ 3....... 

4. Παχφ ζντερο Δ. Γαλακτοματοποίθςθ 

λιπαρϊν ουςιϊν 

4....... 

5. Πρωκτόσ Ε. Απορρόφθςθ 5....... 

6. τομάχι τ. Προςωρινι 

αποκικευςθ άπεπτων 

υλϊν 

6....... 
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2. α. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αναφζρονται ςτουσ μικροοργανιςμοφσ.   

                                                                                                                                                              (μονάδεσ 1.5) 

     ι.   Η πρϊτθ γραμμι   άμυνασ  , με εξωτερικοφσ μθχανιςμοφσ, εμποδίηει τουσ ………………………  

        ………………………………….. να ειςβάλουν μζςα ςτο ςϊμα .   

       ιι. Σα λοιμϊδθ νοςιματα που μεταδίδονται με τθ ςεξουαλικι επαφι ονομάηονται ……………… 

  β. Να αναφζρετε δφο (2) τρόπουσ προφφλαξθσ από τον ιό του AIDS.                                 (μονάδεσ 1)     

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

    3.   Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα 

Α, Β, Γ ι Δ που αντιςτοιχεί ςτθν πιο ςωςτι απάντθςθ.                                                                  

                 

      α.  το δεφτερο τροφικό επίπεδο μιασ οικολογικισ πυραμίδασ βιομάηασ βρίςκονται οι : 

            Α. παραγωγοί 

            Β. καταναλωτζσ πρϊτθσ τάξθσ  

            Γ. καταναλωτζσ δεφτερθσ τάξθσ 

            Δ. καταναλωτζσ τρίτθσ τάξθσ 

 

     β.  Ο ιόσ του AIDS δεν μπορεί να μεταδοκεί με: 

           Α. το αίμα 

           Β. το ςπζρμα  

           Γ. τα κολπικά υγρά 

           Δ. Με χειραψία  

     γ. Σο ηωικό κφτταρο διαφζρει από το φυτικό κφτταρο γιατί δεν διακζτει: 

           Α. πυρινα 

           Β. κυτταρικι μεμβράνθ 

           Γ. χλωροπλάςτεσ 

           Δ. μιτοχόνδρια 
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      δ.  τθν πιξθ του αίματοσ ςυμβάλλουν: 

          Α. τα ερυκρά αιμοςφαίρια 

          Β. τα νευρικά κφτταρα 

          Γ. τα αιμοπετάλια 

          Δ. τα λευκά αιμοςφαίρια 

     ε.  Αν καπνίηεισ κινδυνεφεισ από: 

           Α. πακιςεισ τθσ καρδίασ 

           Β. ςτομαχικζσ αρρϊςτιεσ 

           Γ. πακιςεισ του αναπνευςτικοφ 

          Δ.  όλα τα πιο πάνω 

 

4.  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με το γράμμα () , αν είναι ςωςτζσ , ι με το γράμμα (Λ) , αν 

είναι λανκαςμζνεσ.                                                                                                                                    

     α. Η χολι βοθκά ςτθ διάςπαςθ των πρωτεїνϊν    …………. 

     β. Η πζψθ των ςακχάρων ξεκινά από τθ ςτοματικι κοιλότθτα ………….. 

     γ. Σο αίμα κυκλοφορεί ςτα αγγεία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ………….. 

     δ. Σα τριχοειδι αγγεία ζχουν λεπτά τοιχϊματα …………. 

     ε.  Η διάχυςθ(διαπφδθςθ) ορίηεται ωσ θ μετακίνθςθ μιασ ουςίασ από τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτθ           

μικρότερθ. ……………. 

 

ΜΕΡΟ  Β: Από τισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ να απαντιςετε μόνο ςτισ τρεισ (3).  

 Κάκε ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με ζξι  (6) μονάδεσ.                 

  

1.  α. Ποια αναπνευςτικι κίνθςθ απεικονίηεται ςτο πιο κάτω ςχιμα; Να περιγράψετε με λίγα λόγια τι  

ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια τθσ κίνθςθσ αυτισ.         (μονάδεσ2 ) 
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β. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχιμα.                                               (μονάδεσ 2)

             

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

γ.  Να ονομάςετε τζςςερισ πακιςεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.   (μονάδεσ 2 )  

i.       

ii.       

iii.       

iv.       

 

2.   α.   Να  μελετιςετε, προςεκτικά, τισ πιο κάτω εικόνεσ, που αναφζρονται ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ 

δεφτερθσ γραμμισ άμυνασ και να αντιςτοιχίςετε τθ διαδικαςία τθσ φαγοκυττάρωςθσ.          (μονάδεσ 4) 

    

    

Σο φαγοκφτταρο 
διαςπά το 
βακτιριο που ζχει 
εγκλωβίςει με μια 
διαδικαςία που 
ονομάηεται 
ενδοκυτταρικι 
πζψθ (διάςπαςθ 
μακρο-μορίων 
βακτθρίου ςε 
μικρομόρια). 

Σο φαγοκφτταρο 
εντοπίηει το ξζνο 
ςϊμα, π.χ. βακτιριο, 
το οποίο διαπζραςε 
τθν πρϊτθ γραμμι 
άμυνασ, και 
κατευκφνεται προσ 
αυτό. 

Σο φαγοκφτταρο 
περιβάλλει το 
βακτιριο με τθν 
κυτταρικι του 
μεμβράνθ και το 
ενςωματϊνει ςτο 
εςωτερικό του 
(φαγοκυττάρωςθ). 

Αν το δζρμα 
τραυματιςτεί, και 
χακεί θ ςυνζχεια που 
το χαρακτθρίηει, τότε 
μικρόβια από το 
εξωτερικό περιβάλλον 
μποροφν να 
ειςβάλουν ςε 
υποκείμενουσ ιςτοφσ 
ι ακόμθ και ςτο αίμα 
(μζςα από 
διαρραγζντα αγγεία). 

Α. Β. Γ. Δ. 
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β.  Ο Ορζςτθσ παρατιρθςε ότι ο παπποφσ του κάνει το εμβόλιο κατά του ιοφ τθσ γρίπθσ κάκε 

     χρόνο, ενϊ κάποια άλλα εμβόλια, που ζκανε ο ίδιοσ, (όπωσ το εμβόλιο κατά του 

     βακτθρίου τθσ μθνιγγίτιδασ), τα ζκανε μόνο μια φορά ςτθ ηωι του, τον καιρό που ιταν 

     πολφ μικρόσ.  Ποφ μπορεί να οφείλεται αυτι θ διαφορά;                                                    (μονάδεσ 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. α.  Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδίασ που παριςτάνουν οι  ενδείξεισ 1 μζχρι 5  ςτο πιο κάτω 

ςχεδιάγραμμα τθσ καρδίασ ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα.                        (μονάδεσ 2.5) 

      

β. Να ςυγκρίνετε τισ αρτθρίεσ και τισ φλζβεσ ςτον πιο κάτω πίνακα.                            (μονάδεσ 3 ) 

 ΑΡΣΗΡΙΕ ΦΛΕΒΕ 

Σοίχωμα   

Βαλβίδεσ   

Λειτουργία   

 

γ.  Να γράψετε μία πάκθςθ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ                                                      (μονάδεσ 0.5)                                                                                                                 

 .........................................................................................................................................................................  

Α/Α Μζροσ τθσ Καρδίασ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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4. Σο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει ζνα  τροφικό πλζγμα. Με βάςθ το πλζγμα αυτό να 

απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ.   

 

α) Να γράψετε :                              (μονάδεσ 2) 

i. ζναν καταναλωτι 2θσ τάξθσ ......................  

 ii. ζναν παραγωγό .......................................   

iii. ζνα φυτοφάγο οργανιςμό .......................  

 iv. ζνα κορυφαίο κθρευτι........................... 

 

β. Μια τροφικι αλυςίδα με τζςςερα μζλθ.                                                                                              (μονάδεσ1) 

........................................................................................................................................... 

γ. Δφο οργανιςμοφσ που ανταγωνίηονται για τθν τροφι τουσ.                                                            (μονάδεσ1) 

…………………………………………………………………………………………………… 

δ. Δφο είδθ οργανιςμϊν που μπορεί να επθρεαςτοφν αν μειωκεί ο πλθκυςμόσ των 

γυρίνων και να εξθγιςετε πωσ κα επθρεαςτοφν.                                                                                    (μονάδεσ2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΕΡΟ  Γ: Από τισ δφο (2) ερωτιςεισ να απαντιςετε μόνο ςτθ μία (1).  

 Κάκε ςωςτι απάντθςθ βακμολογείται με δϊδεκα (12) μονάδεσ. 

1.  α. Να ονομάςετε τα μζρθ του δοντιοφ 1-5 που φαίνονται ςτο ακόλουκο ςχεδιάγραμμα:    (μονάδεσ 2.5) 

 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

4. ................................................................ 

5. ................................................................ 
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β. Να ονομάςετε τισ τζςςερισ (4) κατθγορίεσ δοντιϊν, ςτον άνκρωπο.                                    (μονάδεσ 2) 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................                                                                                                                                                                             

γ.  Να ςυμπλθρϊςετε και να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ.                                                (μονάδεσ 2) 

Σο ςάλιο απελευκερϊνετε ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ. 

Να αναφζρετε τα δφο ςθμαντικά ζνηυμα που περιζχει το ςάλιο και τθ λειτουργία που επιτελοφν. 

           Ζνηυμο Α: ………………………….                   Ζνηυμο Β: ………………………….                    

Λειτουργία ενηφμου Α:……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Λειτουργία ενηφμου Β:……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

δ. Να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τον πιο κάτω πίνακα, αναφζροντασ μία λειτουργία τθσ ουςίασ ςτο 

πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου.                                                                                                            (μονάδεσ 1.5) 

Α/Α Δραςτικι ουςία Λειτουργία ουςίασ 

1. 
Τδροχλωρικό οξφ 

 

 

2. 
Βλζννα 

 

 

3. 
Γαςτρίνθ 

 

 

 

ε.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ με τισ ζννοιεσ που ςασ δίνονται με αλφαβθτικι ςειρά:     (μονάδεσ 2) 

βλεννογόνοσ χιτϊνασ, μυικόσ χιτϊνασ, ορογόνοσ χιτϊνασ και υποβλεννογόνοσ χιτϊνασ.                                                                                                   

 



 -8- 

  ςτ.  Ο γαςτρεντερικόσ ςωλινασ επιτελεί μια ςειρά από ςθμαντικζσ λειτουργίεσ. Να αναφζρετε δφο  

από αυτζσ.                                                                                                                                              (μονάδεσ 2)                                                                                                              
ι……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ιι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. α.   ι. Παρατθριςτε προςεκτικά το ςχιμα και γράψετε ςτο κενό χϊρο δίπλα από κάκε αρικμό 

 τι αντιπροςωπεφει.                                       (μονάδεσ 2)                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

ιι.  Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των κυττάρων  με τον αρικμό 1 ςτο πιο πάνω ςχιμα;                     (μονάδεσ 1)                                                                                                               

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

ιιι.  Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των κυττάρων  με τον αρικμό 3 ςτο πιο πάνω ςχιμα;                         (μονάδεσ 1)                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

β.  Σι εννοοφμε όταν λζμε ότι ζνασ οργανιςμόσ ζχει ανοςία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μικρόβιο; (μονάδεσ1) 

…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

γ. Να γράψετε και να εξθγιςετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να αποκτιςει 

ανοςία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μικρόβιο .                                                                                               (μονάδεσ 2) 

Ι…………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΙΙ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

δ. Ποια ομάδα αίματοσ νομίηετε ότι μπορεί να δϊςει αίμα ςε όλεσ τισ άλλεσ ομάδεσ και ποια ομάδα 

1 2 

3 

4 



 -9- 

μπορεί να δεχτεί αίμα από όλεσ τισ άλλεσ ομάδεσ αίματοσ;                                                     (μονάδεσ 1)                        

 .................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 

ε. Εκτόσ από τισ ομάδεσ αίματοσ, για τον χαρακτθριςμό και τθν ταξινόμθςθ του αίματοσ ενόσ ατόμου, 

λαμβάνεται υπόψθ και ζνασ άλλοσ παράγοντασ,  παράγοντασ       ……………………….           (μονάδεσ 0.5)       

                                                             

 ςτ.  Να αναφζρετε 2 (δφο) τρόπουσ αποφυγισ των πακιςεων τθσ καρδιάσ και των αιμοφόρων  

αγγείων.                                                                                                                                   (μονάδεσ 2)                        

ι.............................................................................................................................................................. 

ιι............................................................................................................................................................. 

 

η. Να γράψετε τον ςκοπό τθσ μεγάλθσ και τθσ μικρισ κυκλοφορίασ του αίματοσ.                (μονάδεσ 1.5)       

Μεγάλθ κυκλοφορία:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................      

Μικρι κυκλοφορία:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ:                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

άββα Αλεξάνδρα 

τζλλα Μάουερ                                                                                 Γρθγόρθσ Χατηθμάρκου 

 



ΔΤΡΤΒΗΑΓΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ:  
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 
 

 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 
 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΖ: Γ΄  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06-06-2014 

ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΔΗΑ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................................... 
 
ΣΜΖΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΗΓΔ 
 

 
 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ 
ηηο εξσηήζεηο. 

 
 
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

 κηθξννξγαληζκνύο. 

α. Η είζνδνο ελόο …………………κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ νλνκάδεηαη  

 κόιπλζε, ελώ ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ νλνκάδεηαη………………………....  

β. Σν AIDS είλαη κηα από ηηο ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο επνρήο καο θαη νθείιεηαη ζε έλα 

κηθξννξγαληζκό πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ………………...  

γ. Οη κνλνθύηηαξνη κύθεηεο κπνξνύλ λα είλαη είηε σθέιηκνη είηε………………….. Μεξηθέο θνξέο 

πξνζβάιινπλ ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη δξνπλ σο............................. 

(κνλάδεο 2.5) 

 

 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηε δηάζπαζε 

ηεο γιπθόδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. 

Οη πην θάησ όξνη δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Γιπθόδε, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

Δλέξγεηα, Νεξό, Ομπγόλν. 

 

(κνλάδεο 2.5) 
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3. Σν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ.  
 

  Να  νλνκάζεηε  ηα  αθόινπζα κέξε  πνπ  ηελ απνηεινύλ βάδνληαο ηνλ ζσζηό αξηζκό  

  ζηελ ηήιε Α ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Σνπνζεζία ηήιε Α 

Αξηζηεξόο Κόιπνο  

Γεμηά Κνηιία  

Αξηζηεξή Κνηιία  

Γεμηόο Κόιπνο  

Γηγιώρηλε βαιβίδα                   

 
 
 
 
 
 

(κνλάδεο 2.5) 

 
 
 
 

4. 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   ). 

 

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. Ζ θαξδία: 

Α.  είλαη έλα νζηέηλν όξγαλν 

Β.  έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Γ.  ιεηηνπξγεί  σο δηπιή «αληιία» 

Γ.  είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

1

. 

3

. 

2

. 

4

. 

 

5 
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δ. Ζ Κπηηαξηθή Αλαπλνή είλαη ε δηαδηθαζία: 

Α.  απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

Β.  απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

Γ.  κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή ζηα θύηηαξα 

Γ.  θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από ηα θύηηαξα 

 

 

ε. Ζ 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 

(κνλάδεο 2.5) 

 
 
 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο ηέζζεξηο (4) 
εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΗ (3). 

 

1.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε ηα νλόκαηά 

ηνπο ζηε ηήιε Η.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(κνλάδα 1) 

 
 

1.β. Πνηα νκάδα αίκαηνο ιέγεηαη παλδόηεο θαη γηαηί;                                                    

…...........................................................................................................................................................  

(κνλάδα 1) 

 
           
 
 

Τμήματα Στήλη Ι 
Πιάζκα 
 

 

Δξπζξά Αηκνζθαίξηα 
 

3 

Λεπθά Αηκνζθαίξηα 
 

 

1 

2 

3 
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1.γ. Πνηα νκάδα αίκαηνο ιέγεηαη παλδέθηεο θαη γηαηί;                                                                    

…...........................................................................................................................................................  

(κνλάδα 1) 

 
 

1.δ. ε πνηα νκάδα αίκαηνο δίλεη αίκα ε νκάδα Α εθηόο από ηνλ εαπηό ηεο;                                

……………………………………………………………………………………………………………. 

(κνλάδα 1) 

 

 

1.ε. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο δύν (2) πην θάησ δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ. 

                                                          Γνκηθέο δηαθνξέο 

Α/Α Αξηεξίεο Φιέβεο 

1. 
 
Έρνπλ.............. ηνηρώκαηα 
 

                                                                            
Έρνπλ .................ηνηρώκαηα 

2. 
 
Έρνπλ ............. δηάκεηξν απινύ 
 

                                                                        
Έρνπλ ............... δηάκεηξν απινύ 

 
(κνλάδεο 2) 

 
 
 
2.α.Σν δηάιπκα ζεηïθνύ ραιθνύ (CuSO4), ζηελ παξνπζία δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 

(NaOH), όηαλ έξζεη ζε επαθή κε πξσηεΐλεο αιιάδεη ρξώκα θαη από γαιάδην γίλεηαη κόβ. 

Γη’ απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε πξσηετλώλ ζηηο ηξνθέο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, θαηαγξάθνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην ρξώκα ηνπ 

δηαιύκαηνο ηνπ ζεηηθνύ ραιθνύ κεηά ηελ επαθή ηνπ κε ην θάζε δείγκα.                                                                                            

 

(κνλάδεο 3) 

Υξώκα 
δηαιύκαηνο 

ζεηηθνύ ραιθνύ 

Αζπξάδη 

απγνύ 

Υπκόο 

ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ 

Γάια 

Φξέζθνο 

ρπκόο 

ιεκνληνύ 

Γηάιπκα 

πξσηετλώλ 

Γηάιπκα 

αιαηηνύ 

Μεηά ηε ρεκηθή 

αληίδξαζε 

(επαθή 

δηαιύκαηνο  

ζεηηθνύ ραιθνύ 

κε ηo δείγκα) 
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2.β. Σν δηάιπκα Βελεδηθηίλεο (Benedict) είλαη έλα αληηδξαζηήξην ην νπνίν όηαλ έξζεη ζε 

επαθή κε απιά ζάθραξα (όπσο ε γιπθόδε) αιιάδεη ρξώκα θαη από γαιάδην γίλεηαη θεξακηδί. 

Γη’ απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε απιώλ ζαθράξσλ ζηηο ηξνθέο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαο, γηα θάζε έλα από ηα δείγκαηα, ην 

ηειηθό ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο Benedict κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο.                                                                    

 

(κνλάδεο 3) 

 
 
3.ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ θαη κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ  

 ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

 3.α.Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο  

 ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                         

 
 
 
 
 

(κνλάδεο 2) 

 

3.β.Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό, ην θπθινθνξηθό θαη ην  

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ  

ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο. 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

                                                                                                                              (κνλάδεο 3) 

Υξώκα 
δηαιύκαηνο 

Benedict 

Αζπξάδη 

απγνύ 

Υπκόο 

ιεπθνύ 

ζηαθπιηνύ 

Βνύηπξν 

Φξέζθνο 

ρπκόο 

ιεκνληνύ 

Γηάιπκα 

γιπθόδεο 

Γηάιπκα 

αιαηηνύ 

Μεηά ηε ρεκηθή 
αληίδξαζε 

(επαθή 
δηαιύκαηνο 
Benedict 

κε ηo δείγκα) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  
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3.γ.ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ  

αίκαηνο παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη  

δεκηνπξγεζεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 

i. Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη 

……………………………………….. 

ii. Να γξάςεηε έλα (1) ηξόπν πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο 

..................................................................................................................................  
                                                                                                                         (κνλάδα 1) 

 
 
 4.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζηε ηήιε Α, κε ηηο αληίζηνηρεο  

     δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηε ηήιε Β, γξάθνληαο ζην θέληξν.                                                                                                                 

                                                                                                                                             (κνλάδεο 2.5) 
                                                                                                                                

Α/Α Στήλη Α Αντιστοίχηση Α/Α Στήλη Β 

1. Ππξήλαο 1→ ...... Α. 
Απνηειείηαη από θπηηαξίλε. Δίλεη ζηαζεξό 

ζρήκα θαη ζηήξημε ζην θπηηθό θύηηαξν. 

2. Μηηνρόλδξην 2→....... Β. 

Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) κε ηε 

κνξθή λεκαηίωλ ρξωκαηίλεο. Ειέγρεη όιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο, ηε δνκή θαη ηελ αλάπηπμε 

ηόζν ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηηάξνπ όζν θαη 

νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ. 

3. Χιωξνπιάζηεο 3→ ....... Γ. 

Μέζα ζην εζωηεξηθό ηνπ, ηε κήηξα  πεξηέρεη 

ην δηθό ηνπ DNA. Πξνκεζεύεη κε ελέξγεηα 

νιόθιεξν ην θύηηαξν κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νμπγόλνπ, κεηά ηελ θαύζε ηωλ ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ. 

4. 
Κπηηαξηθό 

ηνίρωκα 
4→ ....... Γ. 

Σπλαληάηαη κόλν ζε θπηηθά θύηηαξα. Με ηε 

ριωξνθύιιε θαη εηδηθά έλδπκα, δεζκεύεη 

κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηελ νπνία 

απνζεθεύεη ζε ζάθραξα, όπωο γιπθόδε – 

άκπιν.   

5. Κεληξόζωκα                 5→ ....... Δ. 

Απνηειείηαη  από δπν θεληξύιηα. Πξηλ ηε 

δηαίξεζε ηνπ δωηθνύ θπηηάξνπ 

δηπιαζηάδεηαη θαη θαηεπζύλεη ηε δηαίξεζε 

ηνπ θπηηάξνπ ζε δύν ζπγαηξηθά θύηηαξα.                                                                                                                           



 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.β. Να νλνκάζεηε ην πην θάησ νξγαλίδην. 

 
 
 
  Όλνκα νξγαληδίνπ: …………………. 
 
                                                                                              (κνλάδα 0.5) 
 
 
 
 

 
 

4.γ.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.  

1. …….............................….   3. …….....................................…. 

2. ….............................…….   4. ………...................................... 

                                                                                                          (κνλάδεο 2) 
 

4.δ. Να αλαθέξεηε δύν αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
............................................................................................................................................... 

                                                                                                                              (κνλάδα 1) 
 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) 

εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

 
1.α.Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζε ό,ηη αθνξά ηα είδε ησλ δνληηώλ.      
              

Δίδε δνληηώλ 
πλνιηθόο αξηζκόο 
κόληκσλ δνληηώλ 

Λεηηνπξγία/ Υξεζηκόηεηα 

  Σεκαρηζκόο ηξνθήο 

 4 ρίζηκν ηξνθήο 

Πξνγόκθηνη  Άιεζκα ηξνθήο 

 
 

 Άιεζκα ηξνθήο 

                                                                                                                                (κνλάδεο 3) 
                                         

                                                                                                                                                                                    
   1.β.Να νλνκάζεηε ηα κηθξνκόξηα ζηα νπνία  δηαζπώληαη ηα καθξνκόξηα ησλ ζξεπηηθώλ 
νπζηώλ: 
 

ΘΡΔΠΣΙΚΔ  ΟΤΙΔ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

ΠΡΩΣΔΙΝΔ  

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ  

ΛΙΠΙΓΙΑ +  

ΝΟΤΚΛΔΙΝΙΚΑ  ΟΞΔΑ  

                    
                                                                                                                                                                                                                                              

(κνλάδεο 2.5) 
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1.γ. Να γξάςεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ βνεζνύλ λα γίλνληαη ζην ζηνκάρη νη πην θάησ νπζίεο.  

 Α/Α Λεηηνπξγία ζηνκαρηνύ Γξαζηηθή νπζία 

1  Τδξνρισξηθό νμύ 

2  Πεςίλε 

3  Βιέλλα 

4    Γαζηξίλε 

                                                                                                                                     
 (κνλάδεο 2) 

 
       1.δ.Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ  
    πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ζην θέληξν. 
 

Α/Α ΣΖΛΖ Α                             
Όξγαλν 

Αληηζηνίρεζε 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΖΛΖ Β                                       
Λεηηνπξγίεο 

Α/Β 

1. ηνκαηηθή θνηιόηεηα 
Υεκηθή πέςε πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ 
θαη ιηπώλ. 

Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ.  

Α. 

2. Οηζνθάγνο 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο.  

Ρεπζηνπνίεζε ηξνθήο.  

Μεξηθή πέςε πξσηετλώλ. 

Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ. 

Πξνώζεζε ηνπ ρπινύ. 

Β. 

 
3. 

 
ηνκάρη 

 
Καηάπνζε ηεο ηξνθήο Γ. 

4. Λεπηό έληεξν 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε άπεπησλ πιώλ. 

Απνξξόθεζε αιάησλ, βηηακηλώλ θαη 
λεξνύ. 

ρεκαηηζκόο θαη απνβνιή θνπξάλσλ. 

Γ. 

5. πθώηη 

Γιώζζα: Μάζεζε, θαηάπνζε, γεύζε, 
αθή,νκηιία.  

Γόληηα: Μάζεζε 

άιην:Μεξηθή πέςε ακύινπ, ζρεκαηηζκόο 
βισκνύ (κπνπθηάο). 

Δ. 

6. Πάγθξεαο Έθθξηζε ηεο ρνιήο. 

«Βηνρεκηθό εξγαζηήξη» ηνπ νξγαληζκνύ. 

Σ. 

7. Παρύ έληεξν Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πξνο ην 
δσδεθαδάθηπιν.  

Ε. 

                                                                                                                                                                                                                                                            
(κνλάδεο 3.5) 

3          ….
  

4          ….
  

5        ….. 
  

6          ….
  

1         …..  
  

2          ….. 
             

7          …. 
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1.ε.Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε κε ηηο θαηάιιειεο έλλνηεο.                 

      Η ρεκηθή πέςε ηνπ ακύινπ αξρίδεη ζην …………………,  ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ    

     ………….. ηνπ ζάιηνπ.                                                                            (κνλάδα 1) 

 

 
 
 
 
 
2.α.ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, πνπ απεηθνλίδεη έλα κέξνο από ην νηθνζύζηεκα ησλ  

κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ πνπ κειεηήζακε, δελ θαίλνληαη ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνί: αιεπνύ,  

ιαγόο, ηξππνκάδεο, ιαηδηά. 

    η.Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο ζηε ζσζηή ζέζε ηνπ ηξνθηθνύ  

    πιέγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηη.Πόζα επίπεδα κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα;  ………… 

ηηη.Να νλνκάζεηε ην θάζε ηξνθηθό επίπεδν, ζπκπιεξώλνληαο ην πξνεγνύκελν ζρήκα,   

      επηιέγνληαο έλαλ από ηνπο όξνπο πνπ δίλνληαη αιθαβεηηθά: θνξπθαίνη ζεξεπηέο,    

      παξαγσγνί, ζαξθνθάγνη, θπηνθάγνη. 

ηv.Με βάζε πνην θξηηήξην θαζνξίδνληαη ηα ηξνθηθά επίπεδα ζε έλα νηθνζύζηεκα; 

     ………………………………………………….………………………………………………        (κνλάδεο 5)
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Οη νηθνινγηθέο (ή ηξνθηθέο) ππξακίδεο αλάινγα κε ην αλ απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή 

ηνπ…………….., ηεο ………………. ή ηεο δεζκεπκέλεο ζηνπο νξγαληζκνύο…………….., 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: 

  Οηθνινγηθέο ππξακίδεο αξηζκνύ .............................. (πιεζπζκνύ) 

  Οηθνινγηθέο ππξακίδεο ........................ θαη 

  Οηθνινγηθέο ππξακίδεο .........................  

(κνλάδεο 3)

 

2.γ. 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 2 (δύν) ιόγνπο. 

 

I. …………………………………………………………………………………………. 

II. …………………………………………………………………………………………. 

                                                              

                                                                                                    

 

 

(κνλάδεο 2)

 

 

 

2.β. Να ζπκπιεξώζεηε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 2.δ.Να αλαθέξεηε δύν αβηνηηθνύο θαη δύν βηνηηθνύο παξάγνληεο πνπ άιιαμαλ ζην  

 νηθνζύζηεκα ησλ κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ από ην 1893 κέρξη ζήκεξα. 

  

 Αβηνηηθνί παξάγνληεο     Βηνηηθνί παξάγνληεο 

 …………………………..     ………………………..….  

 ………………………..…     …………………………… 

  

                                                                                                (κνλάδεο 2) 

 
 
 

ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
 
 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ                                                                           Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

           

             Διέλε Λύηξα               Καηεξίλα Κπξηαθίδνπ 

             Βαζηιηθή Θάλνπ 



1 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΒΑΘΜΟ: ………………….. 
ΣΑΞΗ: Γ΄  ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014  ΤΠΟΓΡΑΦΗ   

ΥΡΟΝΟ: 80 ΛΕΠΣΑ  ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ: ………………….. 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………  ΣΜΗΜΑ: ………  ΑΡΙΘΜΟ: …… 

 
 

ΜΕΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηης  

ερφηήζεης. Κάζε νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

1. α) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγοσς γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη    

         ηξνθή.                                                                                                  (2 χ 0,5 =1 μον.) 

           

         Ι.  …………………………………………………………………………………...…......... 

         …………………………………………………………………………..…………………... 

         ΙΙ. ……………………………………………………………………………..…………...... 

         …………………………………………………………………..…………………….......... 

 

 

     β) Να γξάςεηε πνηα είλαη ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ πην θάησ ζξεπηηθώλ  

          νπζηώλ:                                                  (3 χ 0,5=1,5  μον.) 

             

    Ι. Τδαηάλζξαθεο    …………………………………………………...………………… 

 

    ΙΙ. Πξσηεΐλεο          ………………………….………………………………………….. 

 

    ΙΙΙ. Ληπαξέο νπζίεο ………………………….…..θαη…………………….…………..... 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. Γίλνληαη νη πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Να βάιεηε ζε θύθιν     

     έλα κόλο γράκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.                   (5 χ 0,5=2,5  μον.)  

 

      α) ην ιεπηό έληεξν ππάξρνπλ: 

          Α.  θύζηεηο γηα απνζήθεπζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

          Β.  θύζηεηο γηα παξαγσγή ελδύκσλ 

          Γ.  ιάρλεο 

          Γ.  κόλν αηκνθόξα αγγεία       

                   

      β) Γηα ηελ αλίρλεπζε άλζξαθα ζε νξγαληθέο ελώζεηο ρξεζηκνπνηνύκε: 

          Α.  δηάιπκα Benedict 

          Β.  ππθλό ζεηηθό νμύ 

          Γ.  δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ 

          Γ.  δηάιπκα ησδίνπ 

 

      γ) ην ζηνκάρη: 

          Α.  απνζεθεύνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθήο 

          Β.  θαηαζηξέθνληαη κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη κε ηελ ηξνθή 

          Γ.  γίλεηαη κεξηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ 

          Γ.  όια ηα παξαπάλσ 

 

      δ) Η θαξδία: 

           Α. είλαη έλα ζπκπαγέο όξγαλν 

           Β. ιεηηνπξγεί ζαλ δηπιή «αληιία» 

           Γ. είλαη όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

           Γ. έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

 

      ε) Η θπηηαξηθή αλαπλνή: 

          Α. ρξεηάδεηαη πάληα νμπγόλν γηα λα γίλεη 

          Β. είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή ζηα θύηηαξα 

          Γ. είλαη δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη κόλν ζηα δσηθά θύηηαξα 

         Γ. είλαη ε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα 

 

 

3.   α) Έλαο ηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη  

ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη      

ηελ νκάδα αίκαηόο ηνπ. Ση αίκα (νκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληα ξέδνπο) κπνξεί λα  

          ηνπ ρνξεγεζεί άκεζα;                                 (2 χ 0,5=1  μον.)   

          ……………………………………………………………………………………………… 
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      β) Πνηα νκάδα αίκαηνο (θαη παξάγνληαο ξέδνπο) νλνκάδεηαη Παλδέθηεο;            
                   (2 χ 0,5=1  μον.)   

           ……………………………………………………………………………………………... 

 

      γ) Ση είλαη ν παξάγνληαο Ρέδνπο;                                                                      (1 χ 0,5=0,5 μον.) 

            ……………………………………………………………………………………………… 

          .……………………………………………………………………………………………... 

 

 

4.   Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο πνπ αθνξνύλ ην  

      αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                                                                       (5 χ 0,5=2,5  μον.)                             

      α) Η ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ …………………………. ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα είλαη   

          κεγαιύηεξε από ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηνλ εθπλεόκελν αέξα.  

      β) Οη θσλεηηθέο ρνξδέο βξίζθνληαη ζηνλ ……………………………………………….. 

      γ) Η είζνδνο ηξνθήο ζηνλ ιάξπγγα, θαηά ηελ θαηάπνζε, εκπνδίδεηαη από κηα  

          πξνεμνρή, πνπ νλνκάδεηαη ……………………………………………………………… 

      δ) Η δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα γίλεηαη ζηα     

           ……………………………………………………………………………………………... 

      ε) Καηά ηελ θπηηαξηθή αεξόβηα αλαπλνή, παξάγεηαη λεξό θαη ………………………… 

          …………………………… θαη απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα.   

 

 

ΜΕΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο. Από ηης ηέζζερης  (4) ερφηήζεης λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηης ΣΡΕΙ (3). Κάζε νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη 

(6) κνλάδεο. 

  

1.  α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα  ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε αξηζκό 1- 4 πνπ   

          θαίλνληαη ζηελ εηθόλα.                                                                        (4 χ 0,5=2  μον.)                                                                                     

Αξηζκόο πζηαηηθό αίκαηνο 

1  

2  

3  

4  
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      β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ ξόιν ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο 1, 2 θαη 3, πνπ  
          θαίλνληαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα.                                                          (3 χ 1 =3 μον.)  
                                                                                         
          πζηαηηθό 1: ………………………………………………………………………………. 
          πζηαηηθό 2: ……………………………………………………………………………….   
          πζηαηηθό 3: ……….……………………………………………………………………… 
 
 
      γ) Να εμεγήζεηε:                                                                                                      (2 χ 0,5=1  μον.)    
          η. ζε πνην ζπζηαηηθό ηνπ θαπλνύ ηνπ ηζηγάξνπ νθείιεηαη ε εύθνιε θνύξαζε πνπ  
          ληώζνπλ νη θαπληζηέο……………………………………………………………………. 
          ΙΙ. κε πνην ηξόπν δξα ην ζπζηαηηθό απηό ……………………………………………... 
          ……………………………………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………………  
          ..................................................................................................................................      
 
 
 
2.  ηελ παξαθάησ εηθόλα  παξνπζηάδεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ζηνλ άλζξσπν.  

     α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε  

         ηνπο αξηζκνύο 1-8.                                                                               (8 χ 0,5=4  μον.)   

                                                                               

 

                                                                                       1- ………………………………... 

                                                                                       2- ………………………………… 

                                                                                       3- ………………………………… 

                                                                                       4- ………………………………… 

                                                                                       5- ………………………………… 

                                                                                       6- ………………………………… 

                                                                                       7- ………………………………… 

                                                                                       8- ………………………………… 
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     β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά δύν (2) αδέλεο πνπ είλαη  

          ελσκέλνη κε ην πεπηηθό ζύζηεκα.                                                       (4 χ 0,5=2  μον.)  

 

Αδέλας Οσζία ποσ παράγεη θαη 
εθθρίλεη ζηο πεπηηθό 
ζύζηεκα 

Ρόιος ηες οσζίας ζηελ 
πέυε ηες ηροθής  

I. Ήπαξ (ζπθώηη)  

 

 

II. ηεινγόλνη αδέλεο   

 

 

 

 

 
3.  Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πεηξακαηηθή αλίρλεπζε  
     απιώλ ζαθτάρφλ ζε δηάθνξα είδε ηξνθήο.  
 
     α) Πνην αληηδξαζηήξην ρξεζηκνπνηνύκε ζην εξγαζηήξην γηα ηελ αλίρλεπζε απιώλ  
          ζαθράξσλ;                                                                                             (1 χ 1=1  μον.)  
          .................................................................................................................................. 
                      
  
      β) Πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε, όηαλ αληρλεύνπκε απιά  
           ζάθραξα κε ην πην πάλσ αληηδξαζηήξην;                                    (1 χ 1=1  μον.)  
           …………………………………………………………………………………………… 
                         
 
      γ) Ση ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ζεηηθό κάξηπξα θαη γηαηί;  
                                                                                                                         (1 χ 1=1  μον.)    
          Θεηηθόο κάξηπξαο: ……………………………………………………………………….. 
          Δμήγεζε: ………………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………………………….. 
 

    
      δ) Ση ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αξλεηηθό κάξηπξα θαη γηαηί; 
             (1 χ 1=1  μον.)  
          Αξλεηηθόο κάξηπξαο: …………………………………………………………………….. 
          Δμήγεζε: ………………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………………… 
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     ε) Γίλνληαη νη πην θάησ νπζίεο. Να γξάςεηε δίπια ζηελ θάζε κηα ηε ιέμε ΝΑΙ, αλ 
         αληρλεύνπκε ζ’ απηή απιά ζάθραξα θαη ηε ιέμε ΟΥΙ, αλ δελ αληρλεύνπκε ζ’ απηή    
         απιά ζάθραξα.                                                        (4 χ 0,5=2  μον.)             

   Ι. Αζπξάδη απγνύ: …………………………………………………………………………. 
   ΙΙ. Βνύηπξν: ………………………………………………………………………………… 
   ΙΙΙ. Φξέζθνο ρπκόο πνξηνθαιηνύ: ……………………………………………………….. 
   IV. Πνιηνπνηεκέλα θαζόιηα: …………………………………………………………..… 

 
 
4.  α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ, κε βάζε ηνπο αξηζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην  
          θάησ ζρήκα.                                                                                        (4 χ 0,5=2  μον.) 
                              

 
 

      
 
 
 

 
    β) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο.             (2 χ 0,5=1  μον.)  
         Ι. ................................................................................................................................ 
         ………………………………………………………………………………………………. 
         ΙΙ. ............................................................................................................................... 
         ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
    γ) Έλαο δεθαεμάρξνλνο πνπ δελ είρε πνηέ δόληη ραιαζκέλν, έρεη 28 δόληηα. Να  
         δώζεηε κηα εμήγεζε γηαηί κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηό.                             (1 χ 1=1  μον.)  
        ……………………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………….. 
   
                                
 
 

 

1. ………………………………………… 

2. ……………………………………....... 

3. ………………………………………… 

4. ……………………………………....... 
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    δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε εθείλνπο ηεο ζηήιεο Β. 

                                                                                                           (4 χ 0,5=2  μον.)    
 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Α  ηήιε Β 

1. Πέςε Α. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην 
έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο  

1  

2. Απνξξόθεζε Β. Υξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα 
θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο 

2  

3. Αθνκνίσζε Γ. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε 
απινύζηεξεο νπζίεο. 

3  

4. Αθόδεπζε Γ. Καηαηεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο  4  

 Δ. Απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από 
ηνλ πξσθηό.  

 

 
 
  

ΜΕΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο. Από ηης δύο (2) ερφηήζεης λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). Κάζε νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δώδεθα (12) κνλάδεο. 

  
1.  Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζηνλ άλζξσπν. 

α) Να γξάςεηε ην όλνκα ηνπ θάζε νξγάλνπ κε ηνπο αξηζκνύο 1-5.                                         
                                                                                              (5 χ 0,5=2,5  μον.)           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 β) Πην θάησ δίλεηαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ν εθπλεόκελος αέξαο. Να  

         ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.                                                                    (5 χ 0,5=2,5  μον.)                                                                                                                                                          

    ……………………………         βξνγρίδηα        …………………….        …………………. 

          …………………….        ……………………..         ξηληθέο θνηιόηεηεο         ξώζσλεο 

 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 
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   γ) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιύηεξα λα εηζπλένπκε από    

       ηελ κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                          (2 χ 0,5=1  μον.)              

       Ι. ……………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………… 

       ΙΙ. ……………………………………………………………………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    δ) Γίλεηαη δίπια εηθόλα πνπ δείρλεη ηελ αληαιιαγή 

        αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη θπςειίδαο ησλ  

        πλεπκόλσλ.  

        Ι. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 θαη 2, θαζώο θαη ηα 

        αέξηα Α θαη Β.                      (4 χ 0,5=2  μον.)                                       

        Μέξε 1:……………………………………. 

                  2:……………………………………. 

        Αέξηα Α:……………………………………. 

                  Β:…………………………………..... 

 

 

   

         ΙΙ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αεξίνπ Α γηα ηνλ νξγαληζκό;                         (1 χ 1=1  μον.)   

         ………………………………………………………………………………………………. 

         ……………………………………………………………………………………………….               

 

 

         ΙΙΙ. Με πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο κεηαθέξεηαη ην αέξην Α από θαη πξνο ηνπο       

         ηζηνύο;                      (1 χ 1=1  μον.)                    

         ………………………………………………………………………………………............ 

 

   

 

 

          IV. Πώο εμαζθαιίδεηαη θαη ηη εμππεξεηεί ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;       
                                                  (2 χ 0,5=1 μον.) 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………... 
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     ε) Να γξάςεηε δύν (2)  ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  ε ηξαρεία απνηειείηαη από  

         ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                                 (2 x 0,5 = 1 μον.) 

         Ι. ……………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………. 

         ΙΙ. ……………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                 

          

2. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. 

    α) Πην θάησ ζαο δίλεηαη ζρήκα ηεο εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο ηεο θαξδίαο. Να      

         ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-6.                                                         (6 χ 0,5 = 3  μον.)                          

                 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 β) Να γξάςεηε πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.       (1 χ 1=1  μον.)                           

       ..................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................... 

       ………………………………………………………………………………………………… 

             

 

   γ) Να γξάςεηε ζε πνην ρώξν ηεο θαξδίαο ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί.       
                     (2 χ 0,5=1  μον.)                            

       ………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………… 

   

 

1. …………………………………………. 

2. …………..……………………………. 

3. …………..……………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

6. …………………………………………. 
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δ) Με πνην ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε κνλόδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο από ηνπο θόιπνπο   

      πξνο ηηο θνηιίεο ηεο θαξδίαο;                                                                (1 χ 0,5=0,5  μον.)                                        

      …………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, ώζηε λα ζπκπιεξσζεί ε κηθξή  

      (πλεπκνληθή) θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.                                                (5 χ 0,5=2,5  μον.)                               

   Γεμηόο θόιπνο  ………………  ……………  ……………………..  ……………….  

    ……………………….  …………… (πλεπκόλσλ)  ………………………  …………….        

    ……………………….  ……………… 

 

 

   ζη) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε ηνκή δύν αηκνθόξσλ αγγείσλ Α θαη Β. Να     

         γξάςεηε ην είδνο ηνπ αγγείνπ Α θαη Β.                                             (2 χ 0,5=1  μον.)                                         

 

                                                                                   Α:……………………………………... 

                                                                                   Β:……………………………………... 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

    δ) Γώζηε δύο (2) ιόγοσς γηα ηνπο νπνίνπο ε αηκνιεςία γίλεηαη από θιέβα θαη όρη   

        από αξηεξία.                                                                                      (2 χ 0,5=1  μον.)  

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 

 

    ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο;                               (1 χ 0,5=0,5  μον.)  

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 
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 ζ) Πώο εμαζθαιίδεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ ζηα ηξηρνεηδή αγγεία;             (1 χ 0,5=0,5  μον.)  

     ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  η) Πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ζηελεύνπλ ηα αγγεία ιόγσ  

     ζπζζώξεπζεο ιηπηδίσλ;                                                                        (1 χ 0,5=0,5  μον.)  

    ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  θ) ε πνηα από ηα αγγεία καο κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ζθπγκό;           (1 χ 0,5=0,5  μον.)  

      ………………………………………………………………………………………………….                                    

 

 

 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο                          Η Γηεπζύληξηα 

Μηραήι-Φσηίνπ Παξαζθεπνύια                                                                               

Γεσξγίνπ Ισάλλα                                                       Παπιά Αλησλία      

                                                                           



1 
 

 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ                                                    ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΓΙΩΝ           

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014                 ΒΑΘΜΟ: .................................. 

ΣΑΞΗ:  Γ΄ 
ΥΡΟΝΟ: 2 ώρεσ                               ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ....................... 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ...................................................................         ΣΜΗΜΑ: ..........          Αξ. ......... 

 

 

 

 

  

1.  Να αληηζηνηρίζεηε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα ηεο ζηήιεο Β.                                                                                                          (ΜΟΝ.2.5) 

 
                ηήιε Α 

  
                 ηήιε Β 

 
             Αληηζηνίρηζε 

 
Α. Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην 
νμπγόλν δηαζπά ηε γιπθόδε ζηα 
θύηηαξα  
 

 
1. Σξαρεία 

 
 
            Α …………… 

Β. Γηαθιαδίδεηαη ζηνπο δύν 
βξόγρνπο 
 

 
2. Δπηγισηηίδα 

      
            Β …………… 

Γ. Δκπνδίδεη ηε ηξνθή λα κπεη 
ζην ιάξπγγα θαηά ηε θαηάπνζε  

 
3. Γηάθξαγκα 

 
            Γ …………… 

Γ. Ο κπο απηόο παίδεη πνιύ 
ζπνπδαίν ξόιν ζηελ αλαπλνή 
ηνπ αλζξώπνπ 

 
4. Λάξπγγαο 

 
            Γ …………… 

Δ. Υξεζηκεύεη ηόζν ζηε 
αλαπλνή, όζν θαη ζηε 
παξαγσγή ηεο θσλήο 

 
5.Αεξόβηα αλαπλνή 

 
            Δ …………… 

  
6.Κπςειίδεο 

 

 

   ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 

ΜΕΡΟΣ Α’:  Αποτελείται από τέςςερισ (4) ερωτήςεισ των 2.5 μονάδων. 

                     Να απαντήςετε ςε ΟΛΕΣ τισ ερωτήςεισ 
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2.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα.  

                                                                                                                                            (ΜΟΝ.2.5) 

α. Ο βισκόο θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ νηζνθάγνπ κε ηε βνήζεηα …………………………... θηλήζεσλ. 

β. Σν εζσηεξηθό ηνίρσκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ ζρεκαηίδεη αλαδηπιώζεηο νη νπνίεο νλνκάδνληαη 
……………………………. . 

γ. Σν έλδπκν ην νπνίν πεξηέρεηαη ζην ζάιην θαη βνεζά ζηε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ 
νλνκάδεηαη…………………………….  ή ……………………….. . 

δ. Σα θόπξαλα απνβάιινληαη από ηνλ ………………………… .  

 

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.               ).                   (ΜΟΝ.2.5) 

α. Η ηξνθή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο, νδεγείηαη από ηνλ νηζνθάγν ζην: 

     Α. Φάξπγγα 

     Β. ηνκάρη 

     Γ. Λεπηό έληεξν 

     Γ. Παρύ έληεξν 

β. Σν πγξό κέξνο ηνπ αίκαηνο είλαη: 

     Α. Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα 

     Β. Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα 

     Γ. Σα αηκνπεηάιηα 

     Γ. Σν πιάζκα 

γ. Οη επάλσ θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο νλνκάδνληαη: 

     Α. Κόιπνη 

     Β. Κνηιίεο 

     Γ. Αξηεξίεο 

     Γ. Φιέβεο 

δ. Καηά ηελ αλαεξόβηα αλαπλνή παξάγεηαη: 

    Α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

    Β. Νεξό 

    Γ. Γαιαθηηθό νμύ 

    Γ. Ομπγόλν 

Α 
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ε. Η αηκνζθαηξίλε βξίζθεηαη ζηα: 

    Α. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

    Β. Αηκνπεηάιηα 

    Γ. Λεπθά αηκνζθαίξηα  

    Γ. Πιάζκα 

 

4.  Οη ζξεπηηθέο (νξγαληθέο) νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ηξνθέο είλαη:                             (ΜΟΝ.2.5) 

α. ……………………………………… 

β. ……………………………………… 

γ. ……………………………………… 

δ. ……………………………………… 

 

 

 

1. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζεκεηώλνληαο έλα + , ζηε ζσζηή ζέζε.    (ΜΟΝ.5) 

        ΘΡΔΠΣΙΚΔ ΟΤΙΔ  

 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΟΙ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ 
ΓΙΑΠΩΝΣΑΙ ΣΟ: 

ΟΙ ΠΡΩΣΔΙΝΔ 
ΓΙΑΠΩΝΣΑΙ ΣΟ: 

ΣΑ ΛΙΠΗ ΓΙΑΠΩΝΣΑΙ 
ΣΟ: 

 
  ΣΟΜΑ  

   

 
  ΣΟΜΑΥΙ 

   

 
  ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 

   

 

   β. (i) Πνην δηάιπκα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα αληρλεύζνπκε, αλ κηα νπζία είλαη νξγαληθή;  

                                                                                                                                           (ΜΟΝ.0.5) 

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

       (ii) Ση αιιαγή παξαηεξνύκε ζηελ νπζία πνπ ζέινπκε λα αληρλεύζνπκε, κεηά ηελ επαθή ηεο  

       κε ην δηάιπκα;                                                                                                             (ΜΟΝ.0.5) 

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’:  Αποτελείται από τέςςερισ (4) ερωτήςεισ των έξι (6) μονάδων. Από τισ τέςςερισ (4) 

ερωτήςεισ να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ  ΤΡΕΙΣ (3). 
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2.  α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο.           (ΜΟΝ.2.5) 

 

 

    β. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ θάλνπλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:              (ΜΟΝ.2) 

i. Σν κέξνο πνπ δέρεηαη αίκα από ηνπο πλεύκνλεο ……………………………………….. 

ii. Σν κέξνο πνπ δέρεηαη αίκα από ηελ αξηζηεξή θνηιία …………………………………… 

iii. Σν κέξνο πνπ σζεί ην αίκα πξνο ηελ ανξηή …………………………………………….. 

iv. Σν κέξνο πνπ δέρεηαη αίκα από όιν ην ζώκα εθηόο από ηνπο πλεύκνλεο είλαη 

…………………………………. 

 

γ. Μεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ ππάξρνπλ βαιβίδεο. Πνηνο πηζηεύεηαη είλαη ν ξόινο 

ησλ βαιβίδσλ;                                                                                                             (ΜΟΝ.0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Πνηνο ρώξνο ηεο θαξδίαο έρεη παρύηεξν κπτθό ηνίρσκα θαη γηαηί;                          (ΜΟΝ.1) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3.  Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα.  

α. Ο νξγαληζκόο καο δηαζέηεη ηξία (3) είδε αδέλσλ. Να γίλεη απιή αλαθνξά.             (ΜΟΝ.1.5) 

 

i. ……………………………………….. 

ii. ……………………………………….. 

iii. ……………………………………….. 

 

 β. Γηαηί ην πάγθξεαο ραξαθηεξίδεηαη σο κεηθηόο αδέλαο;                                              (ΜΟΝ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ……………………………………………….. 

5. ……………………………………………….. 
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γ. (i) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο.                                                                                                                        (ΜΟΝ.1.5) 

 

 
     

 

(ii) Ο παξαπάλσ αδέλαο παξάγεη ηε ρνιή. Να γξάςεηε ηε δξάζε ηνπ εθθξίκαηνο απηνύ, 

ζην ιεπηό έληεξν.                                                                                                         (ΜΟΝ.2) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.(ΜΟΝ.6) 

 

                    ΟΡΓΑΝΑ  
                    ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ 

 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

   
         ΑΡΣΗΡΙΔ 

 
          ΦΛΔΒΔ 

 
        ΣΡΙΥΟΔΙΓΗ 

        
     ΣΟΙΥΩΜΑ 
 

   

     
    ΓΙΑΜΔΣΡΟ 
 

   

 
     ΒΑΛΒΙΓΔ 

   

 
 
 
 
    ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
 
 
 

   

 

 

 

   

1.  ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ………………………………………. 
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1.α. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά, ην πην θάησ κνληέιν αλζξώπηλσλ δνληηώλ θαη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ κνλίκσλ δνληηώλ ζηνλ 

άλζξσπν.                                                                                                                           (ΜΟΝ.6) 

                                            

 

 

 
           Α/Α 

 
     ΔΙΓΗ ΓΟΝΣΙΩΝ 

 
      ΤΝΟΛΙΚΟ           
ΑΡΙΘΜΟ ΓΟΝΣΙΩΝ 

 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ/ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ 

   
            1. 

 
 

  
 
 

 
            2. 

 
 

  
 
 

  
            3. 

 
 

  
 
 

 
            4. 

 
 
 

  

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12)κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο 

λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OAho0Eh08yDqjM&tbnid=WyeXmJ0adY4lKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.odontiatriki.gr/arxeio1/odontofyia1.php&ei=zLmBU-rWBsKjO5bRgKAL&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNGXbZmPNBCRMtoaZLJBKF3vdtN3nQ&ust=1401097003806614
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β. Να αλαθέξεηε δύν (2) κεραληζκνύο (ηξόπνπο), πνπ δηαζέηεη ην πεπηηθό ζύζηεκα, γηα λα 

θαηαζηξέθεη κηθξόβηα θαη κηθξννξγαληζκνύο.                                                             (ΜΟΝ.2)                                                          

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο.                                   (ΜΟΝ.2) 

i. ……………………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………… 

iii. ……………………………………………………………………………………………………… 

iv. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Ση είλαη ε γιώζζα θαη πνηόο ν ξόινο ηεο;                                                                     (ΜΟΝ.2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                                                                                                                                     

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα.                                  (ΜΟΝ.2) 

 

β. Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη 
από ην ζηόκα.                                                                                                                   (ΜΟΝ.3) 

i. ……………………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………… 

iii. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………….. 
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γ. Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο, πνπ έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ. Να 

εμεγήζεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο, πνπ εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο ηξαρείαο.       (ΜΟΝ.2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) κεραληζκνύο (ηξόπνπο), πνπ δηαζέηεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, γηα 

λα ζπγθξαηεί κηθξόβηα θαη ζθόλε πνπ πηζαλώο ππάξρνπλ ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα.    (ΜΟΝ.2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ε. (i) Με πνηεο δνκέο, εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                    (ΜΟΝ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    (ii) ε ηη εμππεξεηεί απηή ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                                   (ΜΟΝ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

    (iii) Με πνην ηξόπν γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ, δηακέζν ησλ ηνηρσκάησλ ησλ       

αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θπςειίδσλ;                                                (ΜΟΝ.1) 

......................................................................................................................................................... 

 

 

-ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ- 

 

 
 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

Καδάθνο Παύινο                                                                            Πξνμέλνπ Νίθνο 

 

Βαξλάβα Έιελα 
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  ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΣΡΑΚΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟΤ                                         

        σολική σπονιά 2013-2014 

 

 

                 

 
  

ΓΡΑΠΣΔ   ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ    ΔΞΔΣΑΔΗ    ΗΟΤΝΗΟΤ    2014 

ΜΑΘΖΜΑ:  ΦΤΗΚΑ   Γ΄  ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γπάτεηε μόνο με μπλε ή μαύπη πένα. 

                     Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςλικού. 

                     Να γπάτεηε ηιρ απανηήζειρ ζαρ ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο. 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ   ( 33 μονάδερ) 

 
 

     ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΟΚΣΩ ( 8 ) ΔΛΗΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηπειρ (3) εξσηήζεηο.  Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

α) Τν εξεηζηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από όξγαλα πνπ νλνκάδνληαη ............................ 

β) Ζ ............................ θνηιόηεηα πξνζηαηεύεη ηνπο πλεύκνλεο θαη ηελ θαξδία. 

γ) Ζ ............................ θνηιόηεηα πξνζηαηεύεη ηνλ εγθέθαιν. 

δ) Ο  εξπζξόο ……………… ησλ νζηώλ νλνκάδεηαη αηκνπνηεηηθό όξγαλν. 

 (κνλ. 2)                                                                                             

2. α) Οη κύεο αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο(3) 

βαζηθνύο ηύπνπο. Να νλνκάζεηε ηνπο ηξεηο(3) ηύπνπο  κπώλ:   

   i)…………………………..     ii)……………………………    iii)……………………………     

(κνλ. 1,5) 

     β) Τν εξεηζηηθό, ην κπτθό θαη ην λεπξηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ...............................   

(κνλ.0,5) 

     γ) Να γξάςεηε δπν(2) επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνζθέξεη ν αζιεηηζκόο ζηνλ αλζξώπηλν  

νξγαληζκό. 

...........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

             (κνλ. 1) 

 

Ζμεπομηνία:  05 / 06 / 2014                          Γιάπκεια: 2:30  Ώπερ 

Ονομαηεπώνςμο:  ..............................................................................    Σμήμα:  ............  Απ:  ...........  

          

 

 Βαθμόρ: ............................................. 

 Ολογπ.: .............................................. 

 Τπογπαθή καθηγ.  ............................ 
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3. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο δπν ζηήιεο ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Σηελ Σηήιε ΗΗΗ, δίπια από θάζε γξάκκα 

ηεο Σηήιεο Η λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο Σηήιεο ΗΗ πνπ αληηζηνηρεί. 

 

ηήλη Η-Γεξαμενέρ ηος άνθπακα ηήλη ΗΗ-Πεπιγπαθή ηήλη ΗΗΗ 

Α. Υδξόζθαηξα  1. Έδαθνο θαη πέηξεο 
Α ........ 

Β. Αηκόζθαηξα 2. Εσληαλνί 

νξγαληζκνί Β ......... 

Γ. Ληζόζθαηξα 3. Αέξαο 
Γ .......... 

Γ. Βηόζθαηξα 4. Λίκλεο θαη 

ζάιαζζεο  Γ ......... 

            (κνλ. 2) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πένηε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηιρ πένηε (5) 

επυηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ΣΔΔΡΗ (4). 

 

1. α) Τν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην άλσ άθξν ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να νλνκάζεηε ηα νζηά 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλ. 2) 

 

 

 

 

β) Τα νζηά αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο(3) θαηεγνξίεο. Να ηηο νλνκάζεηε.  

i) ………………………….   ii) ………………………………   iii) ………………………….. 

             (κνλ.1,5)  

γ) Πώο νλνκάδεηαη ην κεγαιύηεξν θαη ηζρπξόηεξν νζηό ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ;  

.................................................................................................................................................................. 

             (κνλ.0,5) 

1 

2 

3 

4 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

4. ................................................ 
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2.α) Σηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο  ηεο ΣΤΖΛΖΣ Α κε ηνπο όξνπο ηεο  

ΣΤΖΛΖΣ Β. Σηελ ΣΤΖΛΖ  Γ, δίπια από θάζε αξηζκό ηεο ΣΤΖΛΖΣ Α λα γξάςεηε ην γξάκκα ηεο 

ΣΤΖΛΖΣ Β πνπ αληηζηνηρεί.  

ΣΤΖΛΖ Α-Ηδηόηεηεο κπώλ ΣΤΖΛΖ Β-Πεξηγξαθή ΣΤΖΛΖ Γ 

1. Μπηθόο θάκαηνο 

2. Μπηθόο ηέηαλνο 

3. Μπηθόο ηόλνο  

4. Μπηθή ζπζηνιή 

Α. Μόληκε κηθξή ζύζπαζε  

Β. Κνύξαζε ηνπ κπόο  

Γ. Δπαλαθνξά ηνπ κπόο ζε 

ραιάξσζε 

Γ. Κξάκπα 

Δ. Σύζπαζε ηνπ κπόο 

1. ................. 

2. ................. 

3. ................. 

4. ................ 

                    (κνλ. 2) 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

i. Οη ................................... κύεο θάλνπλ αθνύζηεο θηλήζεηο ελώ νη ......................................... κύεο θάλνπλ 

εθνύζηεο θηλήζεηο. 

ii. O θαξδηαθόο κπο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ηύπν κπόο γηαηί  σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνηάδεη κε ηνπο 

............................ κύεο ελώ σο πξνο ηε κνξθή ηνπ κνηάδεη κε ηνπο .................................. κύεο.   

(κνλ. 2)   

3. α) Να εμεγήζεηε πσο δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κειεηώληαο ηελ πην θάησ εηθόλα. 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

  (κνλ. 1)

   

   

   

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

β) Πνηεο δηαδνρηθέο ζπλέπεηεο πξνθύπηνπλ από ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;                   (κνλ. 2) 

 

i …………………………………………………………………………………………………………... 

ii ………………………………………………………………………………………………………….. 

iii …………………………………………………………………………………………………………. 

iv …………………………………………………………………………………………………………. 
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γ) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεην λα πξνζαξκνζηνύλ νη δσληαλνί νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ πνπ 

δνπλ. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

            (κνλ. 1) 

 

4.α)Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

i) Τν θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνλ .................................. θαη ην .............................. 

κπειό.  

   ii) Ο εγθέθαινο απνηειείηαη από δύν ......................................, ηελ ........................................ θαη ηνλ 

.................................. κπειό. 

            (κνλ.2,5) 

β) Τν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα λεπξώλα (λεπξηθό θύηηαξν). Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

(κνλ.1,5) 

5.α) Ζ δηαίξεζε ηνπ ππξήλα (Μίησζε) δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα(4) ζηάδηα. Να  νλνκάζεηε ηα δπν(2) 

ζηάδηα πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο. 

 

 
                      Η ……………………………..                     ΗΗ   .…………………………….. 

           (κνλ. 1)  

 

1
. 

2 

3 
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β) Να γξάςεηε ηέζζεξηο(4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Μίησζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο. 

i. …………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………………. 

iii. …………………………………………………………………………………………….. 

iv. ……………………………………………………………………………………………. 

 

(κνλ. 2) 

  γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε. 

  Τν γελεηηθό πιηθό (DNA) θαηά ηε Μεζόθαζε (Φάζε 1) έρεη ηε κνξθή λεκαηίσλ ............................. 

ελώ θαηά ηελ Μίησζε (Ππξεληθή δηαίξεζε) παίξλεη ηε κνξθή .................................... 

            (κνλ. 1) 

                                                                                                                                                                             

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δέκα (10) κνλάδσλ. Από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ να 

απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΗΑ (1). 

 

1. α) Πξόζθαηα ζηελ Ηζιαλδία είρακε ηελ έθξεμε ελόο εθαηζηείνπ ηνπ νπνίνπ ην λέθνο πξνθάιεζε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξώπεο. Αθπξώζεθαλ πηήζεηο, ε αηκόζθαηξα ήηαλ 

απνπληθηηθή, ν πιεζπζκόο παξέκεηλε θιεηζκέλνο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο κέρξη απηό ην θαηλόκελν λα 

ππνρσξήζεη.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ απηό ην πξαγκαηηθό γεγνλόο. 

 i. Πνην αέξην πηζηεύεηε πσο ππάξρεη ζην λέθνο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ; 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

             (κνλ.0,5) 

 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε ρξεζηκνπνηώληαο δπν(2) από ηηο ηέζζεξηο δεμακελέο ηνπ 

άλζξαθα: 

Με ηηο εθξήμεηο ησλ εθαηζηείσλ ην πην πάλσ αέξην  θπθινθνξεί από ηελ ………………………….. ζηελ 

 …………………………….. . 

             (κνλ. 1) 

 

 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zfJ_epbqtPaRlM&tbnid=j3yKRWaqU0Yx1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://5dimrentis.blogspot.com/2011/03/blog-post_19.html&ei=vG2FU-7VOq2Y0QWakoGIAg&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHzyC50rv8z_0kMGsqYlk-iAI9dhg&ust=1401339700306293
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β) Ζ ύπαξμε θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κύπξνπ είλαη πιένλ δεδνκέλε. 

 i. Να νλνκάζεηε ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη ην θπζηθό αέξην θαη ην πεηξέιαην. 

......................................................................................................................................................................... 

             (κνλ.0,5) 

ii. Να πεξηγξάςεηε απηή ηελ δηαδηθαζία. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  

             (κνλ. 2) 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο <θιηκαηηθνί πξόζθπγεο>. 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

             (κνλ. 1) 

 

 

δ) Να αλαθέξεηε δπν(2) αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηδξνύλ ζην πεξηβάιινλ θαη νδεγνύλ ζε 

θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

             (κνλ. 2) 

ε) Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα πνπ δείρλεη ηνλ κύκλο ηος άνθπακα θαη λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
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i. Τη ξόιν παίδνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα νη θαύζεηο ζηα εξγνζηάζηα; 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..  

            (κνλ. 1) 

ii. Τη ξόιν παίδνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα ηα θπηά; 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

            (κνλ. 1) 

iii. Tη ξόιν παίδνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα νη αγειάδεο; 

        ……………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………….. 

                 (κνλ. 1) 

  

2. α) Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα(4) θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, μεθηλώληαο από πάλσ πξνο ηα 

θάησ κε ηε ζσζηή ζεηξά . 

i. …………………… 

ii. …………………… 

iii. …………………… 

iv. …………………… 

(κνλ. 2) 

β) Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε πνπ θαίλεηαη ζηελ πην θάησ εηθόλα. 

  

 

 

 

   

                                                …………………………….                                      (κνλ. 1) 

 

 

 

 

 

γ) Πώο πξνθαιείηαη ε πην πάλσ πάζεζε;                                                                                 (κνλ. 2) 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................................... 
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δ) Πώο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηελ πην πάλσ πάζεζε; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................................ 

             (κνλ. 2) 

ε) Να νλνκάζεηε ηηο ηξεηο(3) θαηεγνξίεο αξζξώζεσλ. 

i. ………………………….             ii. ……………………………           iii. …………………………….. 

             (κνλ.1,5) 

δ) Σε πνηα θαηεγνξία άξζξσζεο αλήθεη ε άξζξσζε ησλ νζηώλ ηνπ θξαλίνπ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

             (κνλ.0,5) 

ε) Ο Οξέζηεο αζρνιείηαη κε αζιεηηζκό θαη είρε έλα ηξαπκαηηζκό  ζηελ άξζξσζε ηνπ αζηξάγαινπ. Ο 

γηαηξόο ηνπ είπε όηη δελ είλαη θάηη ζνβαξό απιά ηξαπκαηίζηεθαλ νη ζύλδεζκνη πνπ ζπγθξαηνύλ ηελ 

άξζξσζε. Πώο νλνκάδεηαη επηζηεκνληθά ε πάζεζε απηή; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

             (κνλ. 1) 

                                                         

                                                             ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ! 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                                                       Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

ηέλιορ Μεηαξάρ  

Έλενα Καπεθςλλίδος                                                                                               Μαπία Υάλλα - Εάπος 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΔΡΓΙΝΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013-2014 

 

ΒΑΘ: ..................................... 

 

ΟΛΟΓΡ: ............................... 

 

ΤΠΟΓΡ: ............................... 

 

ΣΑΞΗ: Γ΄  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:10/06/2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 
ΣΜΗΜΑ: ..........  ΑΡ: .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Να αληηζηνηρήζεηε, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα, ηα εθθξίκαηα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απηά επηηεινύλ ζηε ζηήιε Β.                              (2.5μ.) 

 

Α/Α Γπαζηική Οςζία  
Α/Α 

 

Λειηοςπγία πος  

επιηελεί 

1 Τδξνρισξηθό Ομύ  Α Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

2 Βιέλλα 
 

Β 
Ρπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ 

γαζηξηθνύ πγξνύ 

3 

Γαζηξίλε  

Γ 

Ρπζκίδεη ηελ νμύηεηα ηνπ εληεξηθνύ 

ρπινύ. Γηάζπαζε  ησλ ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ. 

4 Υνιή  Γ Έλδπκν πνπ δηαζπά πξσηεΐλεο  

5 Παγθξεαηηθό Τγξό  Δ Πξνζηαηεύεη ην ζηνκάρη 

6 Πεςίλε  Σ Έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 

ΜΔΡΟ Α:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. 

    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο.                                                                                                          (2.5μ.) 

α) Ζ πξώηε γξακκή άκπλαο εκπνδίδεη ηνπο ................................  ....................................... λα 

εηζβάινπλ κέζα ζην ζώκα.  

β) ηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο, έλα ..................................... αξρηθά πεξηβάιιεη έλα βαθηήξην κε ηελ 

θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε. ηε ζπλέρεηα ην ....................................... ζην εζσηεξηθό ηνπ. Αθνινύζσο 

δηαζπά ηα καθξνκόξηα ηνπ βαθηεξίνπ ζε κηθξνκόξηα.  

γ) ηε Σξίηε γξακκή άκπλαο, εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ην κηθξόβην κέζσ 

αλαγλώξηζεο ησλ  .................................... ηνπ, όπνπ ζηελ ζπλέρεηα ην εηδηθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη 

................................. ηα νπνία ζπλδένληαη πάλσ ζε απηό. 

 

3. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

γξάκκα, Α, Β. Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πην ζσζηή απάληεζε:                                    (2.5μ.) 

α) Όηαν έναρ αζθενήρ έσει αποκηήζει ανοζία: 

Α.  δελ αζζελεί μαλά από κηα αζζέλεηα πνπ είρε πεξάζεη παιαηόηεξα. 

Β.  δελ έρεη αζζελήζεη σο ηώξα 

Γ. δελ αζζελεί από θακία αζζέλεηα 

Γ. ηζρύνπλ όια ηα πξνεγνύκελα 

β) Η ηποθή, καηά ηη διαδικαζία ηηρ πέτηρ, οδηγείηαι από  ηον οιζοθάγο ζηο: 

Α. θάξπγγα 

Β. ζηνκάρη 

Γ. ιεπηό έληεξν 

Γ. παρύ έληεξν 

γ) Σα κύηηαπα πος διακπίνοςμε ζηο αίμα είναι: 

Α. ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα 

Β. ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα 

Γ. ηα αηκνπεηάιηα 

Γ. όια όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ. 

δ) Οι λιπαπέρ οςζίερ εξςπηπεηούν ζηιρ ακόλοςθερ ανάγκερ ηος οπγανιζμού: 

Α. ελεξγεηαθέο, δνκηθέο 

Β. δνκηθέο, απνηακηεπηηθέο 

Γ. απνηακηεπηηθέο, ελεξγεηαθέο, δνκηθέο 

Γ. θακία από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο 
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ε) Ποια από ηιρ πιο κάηυ παθήζειρ, αθοπούν ηο αναπνεςζηικό ζύζηημα: 

Α. αξηεξηνζθιήξσζε, αξξπζκίεο 

Β. γαζηξίηηδα, έιθνο 

Γ. ηεξεδόλα, νπιίηηδα 

Γ. θπκαηίσζε, εκθύζεκα 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο, πνπ παξνπζηάδεη ηε 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.                                                                                                      (2.5μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ κε βάζε ηνπο αξηζκνύο , αλαθέξνληαο επηπιένλ ηελ 

ιεηηνπξγία πνπ επηηεινύλ.                                                                                                  (2μ.)  

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Α/Α Δίδη δονηιών 
Λειηοςπγία / 

Υπηζιμόηηηα 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

ΜΔΡΟ Β:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 6 κνλάδσλ. Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) 

επυηήζειρ, να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ΣΡΔΙ (3).  

    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 



 4 

Β 

ΑΒ 

Κανένα ανηιγόνο 

Ανηιγόνο Α 

β) Σν ζάιην απειεπζεξώλεηαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο. Να 

αλαθέξεηε ηα δύν ζεκαληηθά έλδπκα πνπ πεξηέρεη θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινύλ.                  (3μ.) 

Έλδπκν Α: ........................................ Έλδπκν Β: ........................................ 

Λεηηνπξγία Δλδύκνπ Α: ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

Λεηηνπξγία Δλδύκνπ Β: ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

γ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                                                   (1μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

2. α) Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ πην θάησ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη θύηηαξα ηνπ 

αίκαηνο, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:  

                             

  

 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα, αλαγξάθνληαο ηηο νκάδεο αίκαηνο θαη 

αληηγόλα γηα θάζε νκάδα:                                                                                                               (2μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) λα νλνκάζεηε ην θύηηαξν: .................................................. (0.5μ.)                       

ii) ιεηηνπξγία θπηηάξνπ: ................................................................... 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................................................... ............................................. (2μ.) 
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γ) Με βάζε ην κλεκνληθό θαλόλα αηκνδνζίαο θαη ην θαλόλα πνπ αθνξά ηνλ παξάγνληα ξέδνπο, λα 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα βάδνληαο √ ή Υ αλάινγα αλ επηηξέπεηαη ή όρη κεηάγγηζε αίκαηνο.              

                                                                                                                                                     (1.5μ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζερηηθά ηελ πην θάησ εηθόλα πνπ δείρλεη κηα από ηηο 

αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

 

α) Πνηα από ηηο δύν αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο παξνπζηάδεη ην 

δηπιαλό ζρήκα; ................................................................... (0.5μ.) 

β)Να εμεγήζεηε πσο επηηπγράλεηαη ε πην πάλσ ιεηηνπξγηά, 

πεξηγξάθνληαο ην κεραληζκό ηεο:                                           (2μ.) 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε δηάρπζε ή δηαπίδπζε.                                                                  (2μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

δ) Να πξνζπαζήζεηε λα πείζεηε ηνλ θαιύηεξν ζαο θίιν, ν νπνίνο είλαη θαπληζηήο εδώ θαη ηξία 

ρξόληα, πσο ην θάπληζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ. Να ηνπ 

δώζεηε ηνπιάρηζηνλ ηξία επηρεηξήκαηα.                                                                                     (1.5μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 Ομάδα αίματος και παράγοντας 

ρέζους δέκτη 

Β- Ο+ 

Δ
ό

τ
η

ς
 Β -   

Ο -   

ΑΒ +   
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4. α) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα πην θάησ όξγαλα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξώηε 

γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ.                                                                                        (3μ.) 

ηξαρεία: .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

κάηηα: ..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

κύηε: ...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

β) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην.                                                                                                           (2μ.) 

i)  ................................................................................................................................................ 

ii)  ............................................................................................................................................... 

γ) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο μεηαδίδεηαι ν ηόο HV.                             (1μ.) 

i) ………………………….………………  ii) ………………….……………………… 

       iiii) ……………………………..…………..  iv) ………………..……….……………….. 

 

 

 

1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα δηάθνξα 

όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ.                                                             (3μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ:   Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ 12 κνλάδσλ. Από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ, 

να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1).  

    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1) .............................................................. 

2) .............................................................. 

3) .............................................................. 

4) .............................................................. 

5) .............................................................. 

6) .............................................................. 
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β) ην πείξακα πνπ θάλακε γηα λα αληρλεύζνπκε πνηεο ηξνθέο (αιάηη, αιεύξη, δάραξε) πεξηέρνπλ 

άλζξαθα, ρξεζηκνπνηήζακε ζεηηθό νμύ. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη 

αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα: 

i) Πνην ήηαλ ην ρξώκα ησλ πην θάησ ηξνθώλ, κεηά ηελ επαθή ηνπο κε ην ζεηηθό νμύ;   (1μ.) 

Εάραξε: ........................................                   Αιάηη: .................................................... 

ii) Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζαο ππόζεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα; Σειηθά απνξξίπηεηαη ή 

απνδέρεζηε ηελ αξρηθή ζαο ππόζεζε;                                                                                (2μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

γ) Να εμεγήζεηε πσο ην ιεπηό έληεξν εμαζθαιίδεη κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα.             (1.5μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ.                                                            (2μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ε) Ο θ. Κώζηαο ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαίξεζεο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο. Να 

αλαθέξεηε δύν (2) παξαδείγκαηα ηξνθώλ πνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγεη ν θ. Κώζηαο.                  (1μ.) 

παξάδεηγκα 1: …………………………………  παξάδεηγκα 2:  ………………………………… 

Να εμεγήζεηε γηαηί ν θ. Κώζηαο ζα πξέπεη λα απνθεύγεη ηηο πην πάλσ ηξνθέο.                        (1.5μ.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. α)  Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην δηπιαλό  

           ζρήκα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο κε 

           ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 6.   (3μ.)  

  1.  ………………………………. 

  2.  ………………………………. 

  3.  ………………………………. 

  4.  ………………………………. 

                        5.  ………………………………. 

  6.  ………………………………. 

2 3 

4 

5 

6 

1 
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β) ε πνην ζεκείν ηεο θαξδηάο ππάξρεη ην παρύηεξν κπτθό ηνίρσκα; Να εμεγήζεηε  γηαηί ζπκβαίλεη 

απηό.                                                                (1μ.) 

 ............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

γ)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηξηγιώρηλαο βαιβίδαο θαη ηεο δηγιώρηλαο βαιβίδαο ηεο θαξδηάο;     (1μ.)

              

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

δ) Ο θ. Πέηξνο, επηζθέθηεθε ην ηαηξηθό θέληξν ηεο πόιεο ηνπ, αθνύ ηειεπηαία δελ λνηώζεη πνιύ 

θαιά. Ο θαξδηνιόγνο ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ κέηξεζε ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο ηνπ θ. Πέηξνπ θαη 

δηαπίζησζε όηη ε ζπζηνιηθή ήηαλ 180 mmHg, ελώ ε δηαζηνιηθή ήηαλ 110 mmHg. Αθνινύζσο  ν 

θαξδηνιόγνο κε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ έιεγμε ηα αγγεία ηεο θαξδίαο ηνπ θ. Πέηξνπ, δηαπίζησζε όηη 

ππήξρε ζηέλσζε. Μηα εηθόλα ησλ αγγείσλ ηνπ θ. Πέηξνπ θαίλεηαη θαη πην θάησ. Αθνύ κειεηήζεηε 

μαλά ην θείκελν, αιιά θαη ηελ πην θάησ εηθόλα, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) πνην πξόβιεκα πγείαο έρεη ν θ. Πέηξνο, παξνπζηάδεηαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα;            (0.5μ.) 

.......................................................................................................................................................... 

ii) Να εμεγήζεηε πνπ νθείιεηε ε πην πάλσ πάζεζε, αλαθέξνληαο δύν (2) ιόγνπο .            (2μ.)                         

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

iii) Πνηεο δύν (2) κεζόδνπο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαξδηνιόγνο, γηα ηελ απόθξαμε 

ησλ αξηεξηώλ ηνπ θ. Πέηξνπ;                                                                                             (1μ.) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Τγηέο αγγείν Με πγηέο αγγείν 



 9 

iv) Ο θ. Πέηξνο έρεη ςειή ή ρακειή πίεζε; Να εμεγήζεηε, αλαθέξνληαο ηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο 

αξηεξηαθήο πίεζεο.                                                                                                          (1.5μ.) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

v) Να εξηγήσετε τι ονομάζουμε συστολική πίεση (κοινώς μεγάλη πίεση).            (2μ.) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ   

Κουντουρέτη Ανθή 

Θεράποντος Θεράπων  

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

Χρίστου Άντρη 
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ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ                

ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ: 2013-2014    

      

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΦΗΜΔΙΑ Γ΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: Σρίτη, 10.06.2014                                                        ΩΡΑ: 7.45 π.μ 

                                                                      ΔΙΑΡΚΔΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΗΜΔΙΑ): 2 ώρες 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ____________________________________ ΣΜΗΜΑ: ________ ΑΡ:_______ 

 

ΟΔΗΓΙΔ: ΝΑ ΓΡΑΥΔΣΔ ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ ΠΔΝΑ 

      ΔΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΦΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Ή ΣΑΙΝΙΑ 

               ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΔΚΑ (10) ΔΛΙΔΔ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μνλάδεο 40)   

ΜΕΡΟ: Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. 
                  Να απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηηο εξωηήζεηο. 
 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην αθόινπζν ζρεδηάγξακκα. 

 

                                         1................................................ 

 2................................................ 

 3................................................ 

 4................................................  

                                                              (κνλάδεο 2) 

    

      β) Δθηόο από ηα δόληηα, λα νλνκάζεηε άιια δύν (2) κέξε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο.  

   i………………………………………………  ii……………………………………......................... 

                                                                                                                (κνλάδεο 0.5) 

 

 

ΒΑΘΜΟ:......................... 

 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ:..................... 

 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ:...................... 
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2. α) Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. Να γξάςεηε δίπια από θάζε 
      πξόηαζε, ηελ νκάδα ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. (Μόλν κηα απάληεζε)             
      αο δίλνληαη όιεο νη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Άλαηα, Βιηαμίνερ,    
      Λιπαπέρ οςζίερ, Νεπό, Νοςκλεϊνικά οξέα, Ππωηεΐνερ, Υδαηάνθπακερ. 
 

i. Aπνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή ελέξγεηαο γηα ην θύηηαξν (θαύζηκα πξώηεο 
επηινγήο): ....................................................................................................................... 

ii. Δίλαη αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο πνπ απνηεινύλ ζπζηαηηθά ησλ δνληηώλ θαη 

ησλ νζηώλ: ..................................................................................................................... 

iii. Απηέο νη νπζίεο εμππεξεηνύλ θπξίσο δνκηθέο αλάγθεο θαη πξνέξρνληαη, θπξίσο, από 

δσηθέο ηξνθέο: ................................................................................................................ 

iv. Δίλαη απαξαίηεηεο ζε κηθξέο πνζόηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ: 

........................................................................................................................................ 

                                                                                                                     (κνλάδεο 2) 
      β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη νη νξγαληθέο νπζίεο.                                               

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

                                                                                            (κνλάδεο 0.5) 

 

3. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ζηήιε 
Β.  

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ  
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ 

ΣΗΛΗ Β 

1. Δξπζξά Αηκνζθαίξηα 1 - ......... Α. Πήμε ηνπ  αίκαηνο 

2. Αηκνπεηάιηα 2 - ......... Β. Καηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ 

3. Πιάζκα 3 - ......... Γ. Μεηαθνξά ζξεπηηθώλ θαη άρξεζησλ νπζηώλ 

4. Λεπθά Αηκνζθαίξηα 4 - .......... Γ. Μεηαθνξά νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο 

                                                                                                                               (κνλάδεο 2) 

β) Πνύ παξάγνληαη όια ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;.................................................... 
                                                                                                                            (κνλάδεο 0.5) 
 

4. α) Ση είλαη ηα εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα (.Μ.Ν);  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

                                                                                                                            (κνλάδεο 0.5) 
     β) Να αλαθέξεηε ηξείο (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ην AIDS.  
          i............................................................................................................................................... 

    ii…....………………………………………………………………………………………..........… 

    iii.....…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                   (κνλάδεο 1.5) 

     γ) Να νλνκάζεηε αθόκα έλα (1) εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελν Νόζεκα. 

         ..........................................................……………………………………………. (κνλάδεο 0.5) 
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ΜΕΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. 

                   Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο ΣΡΕΙ (3). 

  

1. ην εξγαζηήξην ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ην αζπξάδη απγνύ θαη ν θξέζθνο ρπκόο 
ιεκνληνύ πεξηέρνπλ βηηακίλε C. Αθνύ κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα 
απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηαδηαθαζίεο ηνπ 
πεηξάκαηνο.  

 

α) Να νλνκάζεηε ην αληηδξαζηήξην Α.                              

....................................................................................... 

                                                                  (κνλάδεο 0.5) 

β)  Ση είλαη ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο 3 ζην πείξακα; Πνηα 

είλαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπ; 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

....................................................................................... 

                                                                      (κνλάδεο 1) 

 γ) Να γξάςεηε ην ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ Α πξηλ θαη κεηά ηελ αληίδξαζε.                                                                       
  
 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                        
              
    (κνλάδεο 1) 

   δ) Να αλαθέξεηε δύν παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα  θξαηήζνπκε ζηαζεξνύο ζην πείξακα.  

          i..................................................................      ii.................................................................. 

                                                                                                                                   (κνλάδεο 1) 

      ε) Πνύ νθείιεηαη ηπρόλ δηαθνξεηηθή έληαζε ζην ηειηθό ρξώκα ζην πην πάλσ πείξακα;      

     .................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                   (κνλάδεο 0.5)    

    ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλίρλεπζε 

    ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο.  

i.  Σα δείγκαηα ηξνθώλ πνπ δίλνπλ ζεηηθό απνηέιεζκα κε ην αληηδξαζηήξην ......................... 

πεξηέρνπλ απιά ζάθραξα. Σν ζεηηθό απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ 

αιιαγή ρξώκαηνο από ……..........………………....... ζε .........................………………….. 

ii. Οη ηξνθέο πνπ δίλνπλ ζεηηθό απνηέιεζκα κε ηελ αηζαλόιε, πεξηέρνπλ ............................. 

..............................................                                                                               (κνλάδεο 2) 

 Χξώκα αληηδξαζηεξίνπ Α 
πξηλ ηελ αληίδξαζε 

Χξώκα  αληηδξαζηεξίνπ Α 
κεηά ηελ αληίδξαζε 

Γνθηκαζηηθόο 
ωιήλαο 1 

  

Γνθηκαζηηθόο 
ωιήλαο 2 
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2. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
α) Πην θάησ θαίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζε κηα θπςειίδα. 

i. Nα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2 πάλσ ζην ζρήκα.                                       
 

 

 

 

 

 

  

(κνλάδεο 1)                                                                                                                                 

ii. Nα νλνκάζεηε ηα αέξηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα γξάκκαηα Α θαη Β.    

Α: ..............................................................  Β: ................................................................ 

                                                                                                                                      (κνλάδεο 1) 
iii. Με πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο κεηαθέξεηαη ην αέξην Β από θαη πξνο ηνπο ηζηνύο;  

……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                   (κνλάδεο 0.5) 
iv. Να γξάςεηε ην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό θπςειίδσλ θαη αηκνθόξσλ αγγείσλ. ε ηη 

εμππεξεηεί;  
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            (κνλάδεο 1) 
      β) Γηα πνηα άιιε ιεηηνπξγία είλαη ππεύζπλνο ν ιάξπγγαο εθηόο από ηελ αλαπλνή; 

   .................................................................................................................................................. 

   ..................................................................................................................................................  

                                                                                                                               (κνλάδεο 0.5) 
      γ) Οη δηπιαλέο εηθόλεο αλαπαξηζηνύλ ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή.  
           i. Nα γξάςεηε ηη αλαπαξηζηά ε θάζε εηθόλα.  

 Δηθόλα Α: .................................. Δηθόλα Β: .............................. 

                                                                                  (κνλάδεο 0.5) 
     ii. Nα γξάςεηε ηηο δηεξγαζίεο θαηά ηελ εθπλνή. 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ...................................................................................                           

 Έμνδνο αέξα                                                                     (κνλάδεο 1.5) 



 5 

3. Σα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

     α) Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο ηνπ αλζξώπνπ.  

     Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο κε αξηζκνύο 1-4. 

   

  

  1............................................................. 

  2............................................................. 

  3.............................................................  

  4............................................................. 

                                                   (κνλάδεο 2) 

 

 

 

 β) Να γξάςεηε 

  i. ην αηκνθόξν αγγείν πνπ νδεγεί αίκα, πινύζην ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ θαξδηά      

          ζηνπο  πλεύκνλεο: ................................................................................................................ 

  ii. ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο επηθνηλσλεί ν δεμηόο θόιπνο κε ηε δεμηά θνηιία: ..................... 

  .............................................................................................................................................. 

  iii. ην ρώξν ηεο θαξδηάο, ν νπνίνο ζπζπάηαη θαη ζηέιλεη ην αίκα πινύζην ζε νμπγόλν, ζε  

          όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηόο καο: ........................................................................................ 

                                                                                                                                  (κνλάδεο 1.5) 

 γ) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο;  

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 
                                                                                                                             (κνλάδεο 0.5) 

 δ) Ο Ρσκαίνο, ν Υάξεο θαη ε Δξκηόλε είραλ αηύρεκα κε ην απηνθίλεην θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 

     ζνβαξά. ην λνζνθνκείν όπνπ κεηαθέξζεθαλ, δηαπηζηώζεθε όηη ρξεηάδνληαη θαη νη ηξεηο 

     κεηάγγηζε αίκαηνο. H κνλαδηθή δηαζέζηκε νκάδα αίκαηνο πνπ ππάξρεη ζηελ ηξάπεδα 

     αίκαηνο είλαη ε O Rh- .  Οη νκάδεο αίκαηνο ηνπο είλαη:   Ρσκαίνο:   Α    Rh+ 

                                                Υάξεο:            ΑΒ   Rh-  
                                                Eξκηόλε: O     Rh-  
      ε πνηνλ/πνηνπο από ηνπο αζζελείο κπνξεί λα παξαρσξεζεί ην αίκα πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν  

      ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο; Nα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

                                                                                                                           (κνλάδεο 1) 
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      ε) ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλα από ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ θπθινθνξηθνύ     

      ζπζηήκαηνο. 

i.   Πνην αγγείν απεηθνλίδεηαη; …………………………………… 

                                                                     (κνλάδεο 0.5) 

        ii.   Nα γξάςεηε ην ξόιν ηνπ κέξνπο Χ ηνπ αγγείνπ.  

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

                                                                                      (κνλάδεο 0.5)  

 

4. α) Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.       

«Η θπξία Φαίε, ιόγσ θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη, ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, είρε πνιιέο 

αλαγνύιεο. Σν κόλν πξάγκα πνπ κπνξνύζε λα θάεη ήηαλ καθαξόληα θαη ξύδη. Σώξα, 

παξόιν πνπ ληώζεη θάπσο θαιύηεξα, ππνθέξεη από δπζθνηιηόηεηα…» 

 

i.  Nα ζπζηήζεηε ζηελ θπξία Φαίε δύν (2) ηξνθέο πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηε δηαηξνθή 

ηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηε δπζθνηιηόηεηα. 

             (Α).............................................................  (Β) .................................................................      
                                                                                                              (κνλάδεο 1) 

ii. Nα εμεγήζεηε γηαηί απηέο νη ηξνθέο ζα βνεζήζνπλ ηελ θπξία Φαίε θαη κε πνην ηξόπν.  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
                                                                                                                            (κνλάδεο 1.5) 

β) Σειηθά ε θπξία Φαίε, είρε κνιπλζεί κε ηνλ ηό ηεο γξίππεο θαη γη΄απηό δελ έλησζε πνιύ 

θαιά. Όηαλ επηζθέθζεθε ην γηαηξό ηεο, ηνπ δήηεζε λα ηεο δώζεη θάπνην αληηβηνηηθό γηα λα 

ληώζεη θαιύηεξα αιιά απηόο αξλήζεθε. πκθσλείηε κε ηελ αληίδξαζε ηνπ γηαηξνύ; Nα 

εμεγήζεηε.     

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                   (κνλάδεο 1.5) 

 γ) Αλ έλα άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζε εξγαζηήξην, έξζεη ζε επαθή κε κνιπζκέλν αίκα αηόκνπ   

      πνπ πάζρεη από επαηίηηδα, ηη είλαη θαιύηεξν λα ηνπ ρνξεγεζεί εκβόιην ή αληη-νξόο; Να     

      δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο δύν (2) ιόγνπο. 

 Δίλαη θαιύηεξα λα ηνπ ρνξεγεζεί: ...................................................................................γηαηί 

 .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

                                                                                                                       (κνλάδεο 2) 
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ΜΕΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. 
                   Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1) 
 

1. Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

«Η θπξία Όκνξθνπ είλαη γύξσ ζηα 60, πνιύ θαιή καγείξηζζα θαη καληώδεο θαπλίζηξηα. 
Σνλ ηειεπηαίν θαηξό έρεη θάπνηα δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θνπξάδεηαη εύθνια θαη βήρεη 
αζηακάηεηα. Έηζη αλαγθάζηεθε λα επηζθεθζεί ην γηαηξό ηεο... 
Ο πλεπκνλνιόγνο πνπ επηζθέθζεθε, κεηά από κηα ζεηξά εμεηάζεσλ πήξε δείγκα από ην 
βιελλνγόλν ησλ βξόγρσλ ηεο θπξίαο Όκνξθνπ θαη κεηά από επεμεξγαζία ζην εξγαζηήξην ην  
παξαηήξεζε ζην κηθξνζθόπην. Γηα ζύγθξηζε, ρξεζηκνπνίεζε θαη δείγκα από ηνλ βιελλνγόλν 
ησλ βξόγρσλ ελόο άιινπ αηόκνπ, κε θαπληζηή» 
 
α) Οη εηθόλεο από ηα δύν δείγκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ ησλ βξόγρσλ (Α θαη Β) πνπ 

αθνινπζνύλ, αλήθνπλ ε κία ζηελ θπξία Όκνξθνπ θαη ε άιιε ζε έλα άιιν άηνκν, κε 

θαπληζηή.  

 

    i. Πνην από ηα δείγκαηα αλήθεη ζηελ θπξία 

Όκνξθνπ;……………………………..……….  

        (κνλάδεο 0.5) 

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

δίλνληαο δύν (2) ιόγνπο.  

                (κνλάδεο 1) 

 ............................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................. 

β) Να αλαθέξεηε δύν (2) παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη 

ε θπξία Όκνξθνπ εμ΄αηηίαο ηεο θαθήο ζπλήζεηαο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 i……………………………………………………. ii………………………………………………. 

                                                                                                                                (κνλάδεο 1) 

     γ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ν εηζπλεόκελνο αέξαο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα  

     ηεο θπξίαο Όκνξθνπ.  

     ξηληθή θνηιόηεηα ……………….…………. ………....................….... ………….......…….  

      ................………………......... ………........................….......... ….......……….......…….......... 

                                                                                                                                      (κνλάδεο 3) 

     δ) Να πεξηγξάψεηε δύν (2) κεραληζκνύο άκπλαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ  
     εκπνδίδνπλ ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζβάινπλ κέζα ζην ζώκα ηεο θπξίαο      
     Όκνξθνπ. 

 ……………………………………………………………………………………………..……… 

 ........................................................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

 ........................................................................................................................................... 

                                                                                                                             (κνλάδεο 1) 
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ε)  Πξόζθαηα, ε θπξία Όκνξθνπ θαζώο έθνβε ζαιάηα, ηξαπκαηίζηεθε κε ην καραίξη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζε. Πην θάησ θαίλεηαη ζε ζρεδηάγξακκα, πώο ν νξγαληζκόο ηεο αληέδξαζε, 

όηαλ κηθξόβηα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ εηζήιζαλ (κπήθαλ) κέζσ ηνπ ηξαύκαηνο, ζην  

ζώκα ηεο. 

i. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεηαη:  

…………………………………………………                                     

(κνλάδεο 0.5) 

ii. Να πεξηγξάςεηε κε ηξία (3) βήκαηα ηελ πην 

πάλσ δηαδηθαζία.    

 (κνλάδεο 1.5) 

    

                                                                        

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 

      ζη) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ε ζύζηαζε ηνπ εηζπλεόκελνπ θαη εθπλεόκελνπ αέξα.  

 Εηζπλεόκελνο   αέξαο Εθπλεόκελνο  

αέξαο 

Ομπγόλν 21% 16% 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 0,03% 4% 

Άδσην 78% 78% 

   

i.  Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ηα πνζνζηά ηνπ νμπγόλνπ κεηώλνληαη ελώ ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα απμάλνληαη ζηνλ αέξα ηεο εθπλνήο. Να δηθαηνινγήζεηε ηηο πην πάλσ 

αιιαγέο ζπκπιεξώλνληαο νξζά ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

                                                                                                                                 

             (κνλάδεο 2.5) 

ii. Nα νλνκάζεηε  

 ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία: ...................................................................................... 

 ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη: ........................................................ 

                                                                                                                     (κνλάδεο 1) 
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2. Σν αθόινπζν ζρήκα αθνξά ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να ην κειεηήζεηε θαη λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο.   

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε αξηζκνύο 1-6. 

 

          1..................................................................... 

 2..................................................................... 

 3..................................................................... 

 4..................................................................... 

 5..................................................................... 

 6..................................................................... 

                                                       (κνλάδεο 3) 

 

 

      β) To κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ην γξάκκα Α (ζην πην πάλσ ζρήκα) πεξηέρεη     

      δηάθνξεο δξαζηηθέο νπζίεο. Γύν από απηέο είλαη: ην πδξνρισξηθό νμύ θαη ε βιέλλα.   

i.  Να νλνκάζεηε ην κέξνο κε ην γξάκκα Α: ............................................................................. 

                                                                                                           (κνλάδεο 0.5) 

ii. Να αλαθέξεηε κηα πάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κέξνο Α: ..................................................   

                                                                                                                      (κνλάδεο 0.5) 

iii. Να γξάςεηε ην ξόιν θαζεκηάο από ηηο πην πάλσ δξαζηηθέο νπζίεο. 

Τδξνρισξηθό νμύ: ................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Βιέλλα: ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                      (κνλάδεο 1) 

 γ)  Ο νξγαληζκόο καο δηαζέηεη ηξία είδε αδέλσλ: ηοςρ εξωκπινείρ, ηοςρ ενδοκπινείρ και ηοςρ   

      μεικηούρ.  

i.  Να γξάςεηε ζε πνην είδνο αλήθνπλ νη πην θάησ, πξνζαξηεκέλνη ζην πεπηηθό ζύζηεκα 

κεγάινη αδέλεο. 

 Ήπαξ: ......................................................................................................... 

 ηεινγόλνη αδέλεο: ...................................................................................... 

                                                                                                                                   (κνλάδεο 0.5) 

ii. Nα πεξηγξάςεηε ηελ ελδνθξηλή ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

                                                                                                                          (κνλάδεο 0.5) 
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δ) Σα έλδπκα είλαη νπζίεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ρεκηθήο πέςεο, δειαδή ηεο     

      κεηαηξνπήο ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα. 

i. Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδύκσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπο. 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

                                                                                                              (κνλάδεο 1) 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηε δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε 

κηθξνκόξηα θαηά ηε ρεκηθή πέςε κε ηε βνήζεηα ησλ ελδύκσλ.  

Μαθξνκόξην 
πνπ δηαζπάηαη 

Πεπηηθό έλδπκν Όξγαλν 
παξαγωγήο 

ελδύκνπ 

Μηθξνκόξηα πνπ 
παξάγνληαη 

 

Πξσηεΐλεο 

 

........................................ 

 

ηνκάρη 

 

..................................... 

 

Άκπιν 

 

........................................ 

 

ηεινγόλνη αδέλεο 

(ζηόκα) 

 

..................................... 

 

Ληπίδηα 

 

........................................ 

 

Πάγθξεαο 

 

................................. + 

Ληπαξά νμέα 

                                    (κνλάδεο 3) 

γ) ην πεπηηθό ζύζηεκα γίλνληαη νη εμήο έμη (6) δηαδηθαζίεο πνπ δίλνληαη κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά:    αποππόθηζη, αθόδεςζη, αθομοίωζη, καηάποζη, μάζηζη, πέψη. Να γξάςεηε δίπια 

από θάζε πξόηαζε ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη.  

 

i. H δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε απινύζηεξεο νπζίεο: ................................................... 

ii. Η κεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο: ................. 

iii. Η απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ πξσθηό: ........................................................ 

iv. Η ρξήζε απιώλ νπζηώλ γηα λα θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο: ........................ 

                                                                                                                         (κνλάδεο 2) 

------------- Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α ----------- 

Οη Δηζεγήηξηεο:                                                                Νηίζθνο Αιέμηνο 

                          

                                                                                                                          

Διίλα Αγαζαγγέινπ 

Μαξία Σηγγηξίδνπ                        Γηεπζπληήο 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 
 

 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
 
ΟΛΟΓΡ.: ............................... 
 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Γ΄  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΗΜΔΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................................... 
 
ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 
 

 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α’:  Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ.  

                    Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηιρ επωηήζειρ. 

 
 
1. Να αληηζηνηρίζεηε, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα, ηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηα ζηνηρεία 

ηεο δεύηεξεο ζηήιεο, πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    (μονάδερ 2.5) 

 

 
 

 Α/Α     ηήλη Β 

Α Βξίζθεηαη κεηαμύ δεμηνύ 

θόιπνπ θαη δεμηάο θνηιίαο 

Β Σπλδένπλ ηα αξηεξίδηα        

κε ηα θιεβίδηα 

Γ   Μεηαθνξά αίκαηνο από ηελ                        

     θαξδία ζε όιν ην ζώκα  

Γ Απνηειεί θνίιν όξγαλν 

Δ Μεηαθνξά αίκαηνο πξνο ηελ 

θαξδία από όιν ην ζώκα 

η Βξίζθεηαη κεηαμύ αξηζηεξνύ 

θόιπνπ θαη αξηζηεξήο θνηιίαο 

Α/Α ηήλη Α 

1 Αξηεξίεο 

 

2 Φιέβεο 

 

3        Τξηγιώρηλε βαιβίδα 

 

4 Γηγιώρηλε βαιβίδα 

 

5 Τξηρνεηδή αγγεία 

 

6 Καξδία 



 2 

 2.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα δηάθνξα είδε ηξνθήο. 

 Θρεπηική 

οσζία 

Ρόλος ηοσς  

ζηον οργανιζμό 

Δσο ηροθές ποσ 

ηις περιέτοσν 

 

1 

 

Υδαηάλζξαθεο 

  

Χσκί 

Παηάηα 

 

2 

 

 

--------------------------- 

 

Δμππεξεηνύλ δνκηθέο θαη 

ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

 

 

--------------------- 

Αζπξάδη απγνύ 

 

3 

 

 ----------------------------- 

 

 

 

 

Λάδη 

Βνύηπξν 

(μονάδερ 2.5) 

 

    3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.  

 α. Ο γαζηπικόρ αδέναρ βπίζκεηαι : 

     Α.   ζην ιεπηό έληεξν 

     Β.   ζην παρύ έληεξν                                                                                                                           

     Γ.   ζην ζηνκάρη  

     Γ.   ζηνλ πξσθηό 

 

β. Ποιο από ηα πιο κάηω όπγανα δεν ανήκει ζηο κςκλοθοπικό ζύζηημα; 

    Α.    θαξδία 

    Β.    θιέβεο 

    Γ.    ηξηρνεηδή 

    Γ.    πλεύκνλεο 

 

γ. Οι θωνηηικέρ σοπδέρ βπίζκονηαι: 

    Α.    ζην ιάξπγγα 

    Β.    ζην θάξπγγα 

    Γ.    ζηνπο πλεύκνλεο 

    Γ.    ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα  

 

δ. Ποια από ηιρ πιο κάηω καηηγοπίερ οπγανιζμών δεν ανήκει ζηοςρ μικποοπγανιζμούρ; 

    Α.    Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο 

    Β.    Πξσηόδσα 

    Γ.    Έληνκα 

    Γ.    Ινί 
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ε. H ανηαλλαγή αεπίων μεηαξύ αημοζθαιπικού αέπα και αίμαηορ γίνεηαι: 

   Α.    ζην ζηόκα   

   Β.    ζηελ θαξδία 

   Γ.    ζηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκόλσλ 

   Γ.    ζηελ ηξαρεία 

                                                                                                                           (μονάδερ 2.5) 

 

4. Έλα κόξην νμπγόλνπ κπαίλεη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα κέξε 

ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπλαληήζεη κέρξη λα θηάζεη ζην αίκα. 

  

Μύηη, βρόγτοι, λάρσγγας, κσυελίδα, ηρατεία 

 

 

 (μονάδερ 2.5) 

 

 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) 

επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ΣΡΔΙ (3). 

 

1. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δπν αηκνθόξα αγγεία. 

 α. Να γξάςεηε ηη είδνπο αηκνθόξν αγγείν είλαη ην Α θαη ηη είδνπο αηκνθόξν αγγείν είλαη ην Β. 

 

         

 

β. Να γξάςεηε δςο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δπν πην πάλσ αηκνθόξσλ αγγείσλ.            (μονάδερ 2) 

√ ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

√ …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Αηκνθόξν αγγείν Α: …………………… 
 
Αηκνθόξν αγγείν Β: …………………... 
 

                                  (μονάδα 1) 

Α 
B 
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 γ. Από ην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο απνπζηάδεη ε ηξίηε θαηεγνξία αηκνθόξσλ αγγείσλ. 

ι. Πώο νλνκάδνληαη απηά; ………………………………………………………………… (μονάδα 0,5) 

ιι. Γηαηί ην ηνίρσκα απηώλ ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ είλαη πνιύ ιεπηό;                       (μονάδα 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Σε έλα απηνθηλεηηζηηθό δπζηήρεκα ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ν νδεγόο. Όηαλ κεηαθέξζεθε ζην 

λνζνθνκείν, νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ζα πξέπεη άμεζα λα γίλεη ζε απηόλ κεηάγγηζε αίκαηνο. Η 

νκάδα αίκαηνο ηνπ νδεγνύ είλαη ε Α.  

ι. Από πνηεο δςο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα ν νδεγόο;                              (μονάδα 1)  

………………………………………………………………………………………………………….……. 

ιι. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδέθηεο θαη γηαηί;                                                (μονάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Σην 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 2) 

 

 Είδη δονηιών Σσνολικός αριθμός Λειηοσργία / Χρηζιμόηηηα 

1.  8 κόβοσν την τροφή 

2. Κσνόδοντες   

3.  8 αλέθοσν την τροφή 

  

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 
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 γ. Τν ζάιην απειεπζεξώλεηαη ζηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.  

ι. Από πνηνπο αδέλεο παξάγεηαη; ………………………………………………………...(μονάδα 0,5) 

ιι. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην ζάιην είλαη ζεκαληηθό.                                  (μονάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα γηα ηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο 

ηξνθέο.                                                                                                                         (μονάδερ 3) 

 Θρεπηική 

Οσζία 

Δείγμα  

ηροθής 

Ανηιδραζηήριο 

για ανίτνεσζη 

οσζίας 

Χρώμα  

ανηιδραζηηρίοσ 

πριν 

Χρώμα 

ανηιδραζηηρίοσ 

μεηά 

 

1 

 

Υδαηάλζξαθεο 

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)                                                          

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................    

 

γ. Οη επηζηήκνλεο επίζεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζε κηα πγηεηλή 

δηαηξνθή. Να γξάςεηε έλα ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άπνςή ηνπο απηή.                 (μονάδα 1)                                                        

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

δ. Να γξάςεηε δπν ηξνθέο νη νπνίεο απνηεινύλ πεγή θπηηθώλ ηλώλ.                           (μονάδα 1) 

......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Πην θάησ ζαο δίλεηαη ην ζρήκα ελόο θπηηαξηθνύ νξγαληδίνπ πνπ νλνκάδεηαη μιηοτόνδριο. 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο.                                                                  (μονάδερ 2) 

           

β. 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.             (μονάδερ 2) 

√ ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

√ …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Ο θύξηνο Αληξέαο θαπλίδεη εδώ θαη ρξόληα. Κάζε πξσί μππλά κε έληνλν βήρα, ελώ πνιύ 

ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ππνθέξεη από αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο.  

 ι. Να γξάςεηε έλα κεραληζκό άκπλαο πνπ δηαζέηεη ε ηξαρεία γηα πξνζηαζία από κηθξόβηα, 

ζθόλεο θαη θαπλό.                                                                                                      (μονάδα 1) 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ιι. Να αλαθέξεηε άιιε κηα επίπησζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θάπληζκα ζηελ πγεία ηνπ 

θπξίνπ Αληξέα. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(μονάδα 1) 

  

 

 

 

 1 

2 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 



 7 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεκα (12) κνλάδσλ. Από ηιρ δύο (2) 

επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1). 

 
 

1. Τν ζώκα καο γηα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε πγείαο, έρεη αλαπηύμεη έλα εμαηξεηηθό ζύζηεκα γηα 

λα αληηκεησπίδεη ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

α. Να αληηζηνηρίζεηε, ηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε δεύηεξε 

ζηήιε θαη αθνξνύλ ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.            (μονάδερ 3)       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 -  ..........,   2 -  ……….,    3 -  ..........,    4 -  ……….,   5 -  ……….,   6 -  ………. . 
 

β. Τν δέξκα ησλ ρεξηώλ καο εθθξίλεη κηα ιηπαξή νπζία πνπ νλνκάδεηαη ζκήγκα. 

ι. Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην ζκήγκα είλαη ζεκαληηθό γηα ην δέξκα.            (μονάδα 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ιι. Γηαηί είλαη απαξαίηεην ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ καο λα γίλεηαη ηόζν κε λεξό όζν θαη κε ζαπνύλη; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(μονάδα 1) 

 

γ. 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)     

     ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

Α/Α ηήλη Α 

1 Σηνκάρη 

2 Μάηηα 

3                   Μύηε 

4 Τξαρεία 

5 Γέξκα 

6 Σηόκα 

Α/Α     ηήλη Β 

Α Βιέλλα θαη ηξηρίδηα 

Β Γαιαθηηθό νμύ (ζηνλ ηδξώηα) 

Γ          Υδξνρισξηθό νμύ         

Γ Λπζνδύκε (ζηα δάθξπα) 

Δ Λπζνδύκε (ζην ζάιην) 

η Βιέλλα θαη βιεθαξίδεο 
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δ. Σηηο πην θάησ εηθόλεο κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο 

άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηα κηθξόβηα. Να κειεηήζεηε ηηο πην θάησ 

εηθόλεο 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 

Τν θαγνθύηηαξν 

πεξηβάιιεη ην 

βαθηήξην θαη ην 

ελζσκαηώλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ 

Τν θαγνθύηηαξν 

δηαζπά ην βαθηήξην 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελδνθπηηαξηθήο 

πέςεο 

Βαθηήξηα εηζέξρνληαη 

ζην ζώκα ιόγσ 

ηξαπκαηηζκνύ 

Τν θαγνθύηηαξν 

εληνπίδεη ηα βαθηήξηα 

θαη θαηεπζύλεηαη 

πξνο απηά 

 

Δικ. 1 – Κείμενο ……, Δικ. 2 – Κείμενο ……, Δικ. 3 – Κείμενο ……, Δικ. 4 – Κείμενο ……… . 

 

ε. Ο Αιέμαλδξνο θαη ν Σηέθαλνο κνιύλζεθαλ ηελ ίδηα κέξα από ηνλ ηό ηεο ηιαξάο.                     

Ο Αιέμαλδξνο είρε εκβνιηαζζεί ζην παξειζόλ γηα ηνλ ηό ηεο ηιαξάο, ελώ ν Σηέθαλνο όρη. Σην 

πην θάησ δηάγξακκα, νη θακπύιεο Α θαη Β παξνπζηάδνπλ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ηνύ ηεο ηιαξάο, ζηνλ νξγαληζκό ησλ δπν αηόκσλ. 

ι. Να εμεγήζεηε πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζε θάζε άηνκν.                                         (μονάδερ 2) 

…………………………………………..    

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ιι. Η ινίκσμε από ηελ νπνία πάζρνπλ ν Αιέμαλδξνο θαη ν Σηέθαλνο ζα κπνξνύζε λα 

αληηκεησπηζζεί κε αληηβηνηηθά; Δμεγήζηε.                                                                     (μονάδα 1) 

........................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................................ 
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2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.     (μονάδερ 3) 
 

               
β. ι. Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ηεο θαηάπνζεο ν βισκόο κεηαθέξεηαη από ηνλ ……………………… 

ζηνλ ………………………………………… .                                                                    (μονάδα 1) 

ιι. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο θαηά ην ζηάδην απηό;                                       (μονάδα 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  
γ. ι. Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 4 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.(μονάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

ιι. Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 6 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.   (μονάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ ζρεηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο γηα δπν βαζηθά 

όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                                (μονάδερ 3) 

Όργανο Οσζία ποσ παράγει Λειηοσργία οργάνοσ 

(λα γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία) 

 

 

Παγθξεαηηθό πγξό  

Ήπαξ (ζπθώηη) 

 

  

 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

1. ...................................................... 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5. …………………………………….. 

6. …………………………………….. 
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ε. Να ηνπνζεηήζεηε θαζεκηά από ηηο αθόινπζεο ηξνθέο ζηε ζσζηή ζέζε ηεο δηαηξνθηθήο 

ππξακίδαο πνπ ζαο δίλεηαη πην θάησ.                                                                          (μονάδα 1) 

 κόκκινο κρέας, γλσκό, υφμί, ησρί 

                                               

 

ζη. Οη πρφηεΐνες θαη νη σδαηάνθρακες παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκό 4 kcal ενέργειας γηα θάζε 

γξακκάξην, ελώ ηα λίπη 9 kcal γηα θάζε γξακκάξην. Σηε ζπζθεπαζία ελόο ζλαθ αλαγξάθεηαη: 

                         Aνα 100 γραμμάρια περιέτει: Ππωηεΐνερ 8 γπαμμάπια 

                                                                            Τδαηάνθπακερ 46 γπαμμάπια 

                                                                            Λίπη 36 γπαμμάπια   

Έλαο άλζξσπνο ηξώεη 200 γπαμμάπια από ην ζλαθ. Πόζε ελέξγεηα εμαζθαιίδεη;    (μονάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

        
 
                                                                                                                                                          

 

 

Οη Δηζεγεηέο                                                                                              Ο Γηεπζπληήο 

 

                                                                                                      

Μάξηνο Φαηδεξνύζνο                                                                         Παπαλησλίνπ Ιάθσβνο 

Άληξε Κύπξνπ 

Μαξία Λνπθά 



 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ 

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

Μάζεκα: Βιολογία  Σάμε: Γ΄ 

Υξόλνο: 2 ΩΡΕ  Ηκεξνκελία: 13 Ιοσλίοσ 2014 

 

Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Σκήκα: ……  Αξηζκόο: …… 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠO ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε 

ΟΛΔ ηης ερωηήζεης. 

 

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.  

 

                                                    

                                                                                                                                     (κολάδες 2.5) 
 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πεηξάκαηα γηα 

ηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. 

α.  Σν δηάιπκα Βελεδηθηίλεο είλαη έλα αληηδξαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε 

……………   …………………… 

β. Σν δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ, ζηελ παξνπζία δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ………………………. 

γ. Η αηζαλόιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ……………….  ………………… ζηηο 

ηξνθέο. 

Α/Α ηήιε Α  Α/Α ηήιε Β 

1. Τδαηάλζξαθεο  
 

Α. Ννπθιενηίδηα 

2.  Πξσηεΐλεο   Β. Γιπθόδεο 

3.  Ληπίδηα   Γ. Ακηλνμέα 

4.  Άιαηα   Γ. Γνκηθά πιηθά ησλ δνληηώλ 

5. Ννπθιεηληθά νμέα   Δ. Γιπθεξόιε θαη 3 ιηπαξά νμέα 

Βαζκόο ………………… 

Οινγξάθσο ………………… 

Τπνγξαθή ………………… 
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δ. Σν ππεξκαγγαληθό θάιην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε …………………   ..…… ζηηο 

ηξνθέο. 

ε. Η δάραξε πεξηέρεη άλζξαθα. Όηαλ ξίμνπκε ππθλό ζεηηθό νμύ ζηε δάραξε, ην ρξώκα ηεο 

από άζπξε ζα γίλεη ………………..   

(κολάδες 2.5) 

3. α. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη πανδόηηρ; ………………………………………………………. 

β. ε έλα δπζηύρεκα ν νδεγόο ηξαπκαηίζηεθε θξίζηκα θαη ρξεηάζηεθε επεηγόλησο κεηάγγηζε 

αίκαηνο. Η νκάδα αίκαηνο ηνπ κεηά από αλάιπζε βξέζεθε όηη ήηαλ Β. Από πνηεο νκάδεο 

κπνξεί λα κεηαγγηζηεί ν ηξαπκαηίαο; Όηαλ ν νδεγόο αλάξξσζε απνθάζηζε λα γίλεη αηκνδόηεο. 

ε πνηεο νκάδεο ζα κπνξνύζε λα δώζεη αίκα;                                                        

Παίξλεη από :  .........................., ............................. ,  δίλεη ζε: ........................, .............................. 

                                                                                                                                     (κολάδες 2.5) 

 

4. α. Ση δείρλεη ε εηθόλα 1; …………………..                     Ση δείρλεη ε εηθόλα 2; ……………………. 

                                                                                                                               (κολάδα 1) 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1 ΔΙΚΟΝΑ 2 

   

 

β. Να ππνγξακκίζεηε ην ζσζηό ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

 Καηά ηελ εηζπλνή παξαηεξείηαη άνοδορ διαθπάγμαηορ/ κάθοδορ διαθπάγμαηορ. 

 Καηά ηελ εηζπλνή παξαηεξείηαη άλοδος πιεσρώλ/ θάζοδος πιεσρώλ. 

 Καηά ηελ εηζπλνή παξαηεξείηαη αύξηζη όγκος θωπακικήρ κοιλόηηηαρ/ μείωζη 

όγκος θωπακικήρ κοιλόηηηαρ. 

 

                                                                                                                  (κολάδες 1.5) 
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από ηέζζερης (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηης 

ηέζζερης (4) ερωηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηης ΣΡΔΙ (3). 

 

1. α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ ελδείμεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 
 

1. 

 

 

  

2. 4. 
 
 

 

 

3. 
 

 

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                              (μονάδερ 2) 

β. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο, δίλνληαο δύν (2) 
ιόγνπο.  
 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                     (κολάδες 2) 

γ. Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη 

ηηο θπςειίδεο.  

Ρηληθή θνηιόηεηα → ........................ → .......................... → ........................ → .......................              

→ βξνγρίδηα → θπςειίδεο. 

                                                                                                                              (κολάδες 2) 

2. α. Ο Κώζηαο ηξππήζεθε κε έλα ζθνπξηαζκέλν θαξθί θαη ακέζσο κεηέβεθε ζην 
λνζνθνκείν. Ο γηαηξόο ηνπ είπε όηη πξέπεη λα ηνπ θάλεη κηα έλεζε πνπ νλνκάδεηαη αληη-νξόο. 
Να εμεγήζεηε ηη πεξηέρεη ν αληη-νξόο.   
…………………………………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................. 

                                  (κολάδα 1) 

β. Ο γηαηξόο δελ ρνξήγεζε εκβόιην ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. Γηαηί λνκίδεηε; 
…………………………………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................. 

       (κολάδα 1) 
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γ. Να αλαθέξεηαη ένα (1) εξωηεπικό μησανιζμό άμςναρ (ππώηη γπαμμή άμςναρ) γηα ηα 
πην θάησ όξγαλα.  

Σηομάσι: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Μύηη: …………………………………………………………………………………………………... 

                       (κολάδες 2)  

 

δ. Οη πην θάησ εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε κία 
από απηέο κε ην θείκελν πνπ ηελ πεξηγξάθεη.  
 

1 2 3 4 

    

    

 

Σν θαγνθύηηαξν 
πεξηβάιιεη ην βαθηήξην κε 
ηελ θπηηαξηθή ηνπ 
κεκβξάλε θαη ην 
ελζσκαηώλεη ζην 
εζσηεξηθό ηνπ 
(θαγνθπηηάξσζε). 

Σν θαγνθύηηαξν δηαζπά 
ην βαθηήξην πνπ έρεη 
εγθισβίζεη κε κηα 
δηαδηθαζία πνπ 
νλνκάδεηαη 
ελδνθπηηαξηθή πέςε 
(δηάζπαζε καθξν-
κνξίσλ βαθηεξίνπ ζε 
κηθξνκόξηα). 

Σν θαγνθύηηαξν 
εληνπίδεη ην μέλν ζώκα, 
π.ρ. βαθηήξην, ην νπνίν 
δηαπέξαζε ηελ πξώηε 
γξακκή άκπλαο, θαη 
θαηεπζύλεηαη πξνο απηό. 

Αλ ην δέξκα 
ηξαπκαηηζηεί, θαη ραζεί ε 
ζπλέρεηα πνπ ην 
ραξαθηεξίδεη, ηόηε 
κηθξόβηα από ην 
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 
κπνξνύλ λα εηζβάινπλ 
ζε ππνθείκελνπο ηζηνύο ή 
αθόκε θαη ζην αίκα (κέζα 
από δηαξξαγέληα αγγεία). 

Β. Α. Γ. Γ. 

 

                                                                                                                              (κολάδες 2) 

 

3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο.   
  

A/A Κύηηαρα ηοσ αίκαηος Όλοκα θσηηάροσ 
 Με ή τωρίς     

πσρήλα 
τήκα 

1. 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

 

3.  
  

 

 

                     (κολάδες 4.5) 
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β. Ο Αληξέαο ηξαπκαηίζηεθε ζην ρέξη. ηε ζπλέρεηα πήγε ζην λνζνθνκείν θαη ν γηαηξόο 
δηαπίζησζε όηη είρε πξόβιεκα κε ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ηνπ. ε πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο 
νθείιεηαη ην πξόβιεκα απηό.   
…………………………………………………………………………………………………………... 

                    (κολάδες 0,5) 

γ. Πνηα από ηα πην πάλσ θύηηαξα κεηαθέξνπλ νμπγόλν πξνο ηνπο ηζηνύο θαη απνκαθξύλνπλ 
από απηνύο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα; 
…………………………………………………………………………………………………………... 

                        (κολάδα 1) 

4.  α. Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ  θαίλνληαη  ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                                            

            1.  ........................................................ 

            2. ........................................................ 

            3.  ........................................................ 

         4.  ........................................................                                                 

 

                       (κολάδες 2) 

β. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δνληηώλ ηεο πην πάλσ εηθόλαο κε αξηζκό 1 θαη 2. 
            1.  ........................................................ 

            2. ........................................................ 

                      (κολάδα 1) 

γ. Να αλαθέξεηε κηα (1) πάζεζε ησλ δνληηώλ θαη έλα (1) ηξόπν κε ηνλ νπνίν  κπνξνύκε λα 
ηελ   απνθύγνπκε.      
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

                                                                                                                              (κολάδες 2) 

δ. Πόζα δόληηα έρεη έλαο ελήιηθαο; 
……………………………………………………………………………………………………………...                  

                                                   (κολάδα 1) 

    ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηης δύο (2)    

ερωηήζεης λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

 

1. α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6. 
 

1. ……………………………………                                      

2. ……………………………………  

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

6. ……………………………………                                                                            

                                                                        

(κολάδες 3)                                                                                                                                
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β. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ελδύκνπ ακπιάζε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζάιην . 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..... 

     (κολάδα 1)                                                                                                                                

γ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο θαηά ηελ θαηάπνζε; 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

            (κολάδα 1)    

δ. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο (ζύθσηη);                                                                                                                              
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                        (κολάδες 2) 

ε. Πνηνο ν ξόινο ησλ πηπρώλ, ιαρλώλ θαη κηθξνιαρλώλ ζην ιεπηό έληεξν; 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................                 

                                                                                                                      (κολάδα 1)    

δ. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ;                                                                                                                              
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                        (κολάδες 2) 

ε. Γηαηί θάπνηνο πνπ έρεη δπζθνηιηόηεηα πξέπεη λα θαηαλαιώλεη θξνύηα θαη ιαραληθά; 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                             (κολάδες 2) 

2. α.  Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηεο  θαξδίαο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο  1  κέρξη 5. 

                                  (κολάδες 2.5) 

1 2 

3 

4 5 

1. ……......................................... 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 
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β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο; 
…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………... 

                                       (κολάδα 1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

γ. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 
θάησ πίλαθα. 
 

Α/Α Αρηερίες 

 

Φιέβες 

1. 

 

  

 

2. 

  

 

                                     (κολάδες 2) 

δ. Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο. 

 Γεμηόο θόιπνο → ..................... .................. → ......................  …………......... → 

....................  ………........... (πλεπκόλσλ) → .....................  ................ →  Αξηζηεξόο θόιπνο.                       

             (κολάδες 2) 

 

 

 

 

 

ε. Να αλαθέξεηε έλα (1) ιόγν ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

                                     (κολάδες 2) 

 

δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζεξαπεύεηαη ε απόθξαμε ησλ αξηεξηώλ. 
………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (κολάδες 2) 

ε. Πσο βνεζνύλ νη επδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο ζηελ κείσζε θηλδύλνπ γηα θαξδηνπάζεηεο; 
………………………………………………………………………………………………………… 

                                    (κολάδα 0.5) 
 
Οη εηζεγεηέο Ο Γηεπζπληήο 
  
Αιεπξά Ξέληα  
 Αλησλίνπ Γηώξγνο 
Λνπθά Μαξία 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΔΝΟΤ  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                      ΒΑΘΜΟ: ............................. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10.06.2014       ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................. 

ΣΑΞΗ: Γ΄                                                                  ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ............................ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΥΗΜΔΙΑ): 2 ώπερ     

 

 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................................Σμήμα: .........  Απ. ....... 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

         Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

         Σν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: A, Β, Γ. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Να απανηήζεηε και ζηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 μονάδερ. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

(α) Οη νκάδεο αίκαηνο θαζνξίδνληαη από ηελ παξνπζία ή κε εηδηθώλ πξσηετλώλ (ανηιγόνυν), πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Να ονομάζεηε ηα αληηγόλα απηά. (0,5 κ.) 

........................................................................................................................................................ 

 

(β) Από ποια ή ποιερ ομάδερ αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη αίκα άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Α;      (1 κ.) 

        ................................................................................................................................................ 

 

(γ) ε ποια ή ποιερ ομάδερ αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Οˉ;       (1 κ.) 

        ............................................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΗ 2: 

Αθού μελεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, να ζςμπληπώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.  

                                                                                                                                   (5 x 0,5 = 2,5 κ.) 

1 2 3 4 

    

 

 

 Έλα θαγνθύηηαξν αξρηθά π _ _ _ β _ _ _ _ _  κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε έλα 

βαθηήξην. 

 ηε ζπλέρεηα, ην ε _ ζ _ κ _  η _ _ _ _  ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

 Αθνινύζσο, δηαζπά ηα κα _ _ _ κ _ _ _ _ ηνπ βαθηεξίνπ ζε κη _ _ _ κ _ _ _ _ 

 (ελδνθπηηαξηθή πέςε). 

            Όιε ε πην πάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη θ _ _ _ θ _ _ _ _ _ _ _ ε  ή  θπηηαξνθαγία. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3: 

 (α) Να ζςμπληπώζεηε ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί:                                                      (0,5 κ.) 

        Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε νλνκάδεηαη  

        ...................................... .         

 (β) Να εξηγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                                 (2 x 1 = 2 κ.) 

                (i) Δκβόιην: ........................................................................................................................ 

                 ...........................................................................................................................................  

                 ........................................................................................................................................... 

               (ii) Αληη-νξόο: ...................................................................................................................... 

                ............................................................................................................................................. 

                .............................................................................................................................................  

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4:      

Να γπάτεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη ηηο 

θπςειίδεο.                                                                                                          (5 x 0,5 = 2,5 κ.) 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα            ........................             ........................           .. ........................           

.........................             ........................              θπςειίδεο. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

 

(α) Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζηνλ 

      άλζξσπν.                                                                                             (11 x 0,25 = 2,75 κ.) 

 

Α/Α Δίδη δονηιών 
σνολικός αριθμός 
μόνιμων δονηιών 

Λειηοσργία/ Χρηζιμόηηηα 

1. 
  Τεκαρηζκόο ηξνθήο 

2.    

3.    

4. 
 
 

 
 

 
 

(β) Να ζςμπληπώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.                                 (5 x 0,5 = 2,5 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Σι είναι ε ηεξεδόλα;                                                                                                     (0,75 κ.) 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΗ 2: 

 (α) Να γπάτεηε πνην από ηα αγγεία Α θαη Β παξηζηάλεη αξηεξία θαη πνην θιέβα.               (0,5 κ.) 

                         Α                                                                       Β 

 

 

         

                                                     

     

Α: …………………………...                                      Β: ………………………..... 

 

 

(β) Να αναθέπεηε ηέζζεξηο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                           (4 x 1 = 4 κ.) 

     i. ..................................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................... 

   ii. ..................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................... 

  iii. ..................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................... 

   iv. ..................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................... 

 

 (γ) i. Να ονομάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην αηκνθόξν αγγείν ηνπ 

ζρεδηαγξάκκαηνο.                                                                                                                 (0,5 κ,) 

        ........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. Να εξηγήζεηε πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε.            (1 κ.) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 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 = 2 κ.) 

 

 

ΟΡΟ    Ανηιζηοίτιζη  Χαρακηηριζηικό 

Α.Οικοζύζηημα Α -…… 1. Τν ζύλνιν ηωλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ θαηνηθνύλ 
ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 
Β. Άηομο Β -…… 2. Τν ζύλνιν ηωλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Γ.Πληθσζμός Γ -…… 3. Η βηνθνηλόηεηα (βηνηηθνί παξάγνληεο) καδί κε ηνπο αβηνηηθνύο 
παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. 

Γ.Βιοκοινόηηηα Γ -…… 4. Έλαο κεκνλωκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο. 

 

(β) Να δώζεηε έλαλ νξηζκό γηα ηελ νηθνινγηθή ππξακίδα  βηνκάδαο.                                  (2 κ.) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) ε έλα νηθνζύζηεκα ππάξρνπλ ηέζζεξα ηξνθηθά επίπεδα. Αλ ε βηνκάδα ζην ηξνθηθό επίπεδν 

ησλ παξαγσγώλ είλαη 10000Kg  θαη ζην ηξνθηθό επίπεδν ησλ θπηνθάγσλ είλαη 1000Kg, να 

ςπολογίζεηε ηε βηνκάδα ζηα ηξνθηθά επίπεδα ησλ ζαξθνθάγσλ θαη ησλ θνξπθαίσλ ζεξεπηώλ, 

και να ζσεδιάζεηε ηε ζρεηηθή νηθνινγηθή ππξακίδα βηνκάδαο.                                          (2 κ.) 

             αξθνθάγνη: ............Kg                 Κνξπθαίνη ζεξεπηέο: ............Kg                                                                                                                                           
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ΔΡΩΣΗΗ 4:      

(α) Να ςπογπαμμίζεηε ηο ζυζηό, πος ζςμπληπώνει ηην ππόηαζη πος ακολοςθεί: 

                                                                                                                                 (0,5 κ.) 

      Η αύξηζη ηηρ συπηηικόηηηαρ ηηρ θυπακικήρ κοιλόηηηαρ 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. 

(δ) κε ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ. 

 

(β) Ποιορ είναι ο πόλορ ηεο βιέλλαο, ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ ηξηρώλ ζηηο ξηληθέο 

θνηιόηεηεο;                                                                                                    (3 x 0,5 = 1,5 κ.)                                                      

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

   

(γ) Να ζςμπληπώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.                                (5 x 0,5 = 2,5 κ.) 

 

 
 
 
 
 
 

(δ) ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα ππάξρεη κηα κηθξή πξνεμνρή, ε επιγλυηηίδα. Ποιορ είναι ο πόλορ 

      ηηρ;                                                                                                                                  (1,5 κ.) 

     .................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηη μία (1). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεκα (12) μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

(α) Να ζςμπληπώζεηε ηιρ ενδείξειρ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα δηάθνξα 

όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                           (6 x 0,5 = 3 κ.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

(β) Να ζςμπληπώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο έλλνηεο. (10 x 0,25 = 2,5 κ.) 

i. Η ρεκηθή πέςε ηνπ ακύινπ αξρίδεη ζην .....................,  ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ 

......................... ηνπ ζάιηνπ. Οινθιεξώλεηαη ζην πξώην ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, πνπ 

νλνκάδεηαη ..........................., ππό ηελ επίδξαζε η..   .......................................................................... 

 

ii. Η ρεκηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ αξρίδεη ζην .......................  ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ 

...................... . Η πέςε ησλ πξσηετλώλ ζπλερίδεηαη ζην πξώην ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, πνπ 

νλνκάδεηαη................................, ππό ηελ επίδξαζε η..   ...................................................................... 

 

iii. Η ρνιή παξάγεηαη ζη.  .................... θαη απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ζη. ......................................... 
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(γ) Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαο δύν ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. (αο δίλεηαη κηα ιεηηνπξγία θαζελόο νξγάλνπ)   

                                                                                                                               (6 x 0,5 = 3 κ.) 

1. πθώηη 

1. Απνζήθεπζε πδαηαλζξάθσλ. 

2. ................................................................................... 

3. ...................................................................................  

2. ηνκάρη 

1. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο.  

2. .................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

 
3. 
 

Παρύ 

έληεξν 

 

1. ρεκαηηζκόο θνπξάλσλ. 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

 

 

(δ) Να εξηγήζεηε ηα πην θάησ ζηάδηα ηεο πέςεο ηεο ηξνθήο:                                (2 x 1 = 2 κ.)           

      i.   Απνξξόθεζε: ............................................................................................................... 

         .......................................................................................................................................... 

      ii. Αθνκνίσζε: .................................................................................................................. 

         ........................................................................................................................................... 

 

 

(ε) Να ονομάζεηε ηνπο πξνζαξηεκέλνπο αδέλεο ζην πεπηηθό ζύζηεκα.           (3 x 0,5 = 1,5 κ.)  

      i. ...................................................... 

     ii. ..................................................... 

     iii. ....................................................  
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ΔΡΩΣΗΗ 2: 

(α) Να ζςμπληπώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή 

θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο.                                                                                         (6 x 0,5 = 3 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Με ποιo/α αγγείο/α ή βαλβίδα ην αίκα εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη από ηηο επηκέξνπο θνηιόηεηεο 

ηεο θαξδίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα; Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πην θάησ ζρεηηθό πίλαθα.  

                                                                                                                             (6 x 0,25 = 1,5 κ.)                                                                                                                                                              

Α/Α 

Αγγείο/α ή βαλβίδα απ’ 

όπος ηο αίμα ειζέπσεηαι 

ζηιρ επιμέποςρ κοιλόηηηερ 

ηηρ καπδίαρ 

Δπιμέποςρ κοιλόηηηα ηηρ 

καπδίαρ 

Αγγείο/α ή βαλβίδα απ’ 

όπος ηο αίμα εξέπσεηαι από 

ηιρ επιμέποςρ κοιλόηηηερ 

ηηρ καπδίαρ 

1.  Αξηζηεξή θνηιία  

2.  Γεμηόο θόιπνο  

3.  Αξηζηεξόο θόιπνο  

 

(γ) i. Να ζςμπληπώζεηε ηα πην θάησ θελά, ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά 

ηε κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.                                                                           (4 x 0,5 = 2 κ.) 

 

Γεμηόο θόιπνο             ..................................                 ......................................... 

.........................................(πλεπκόλσλ)              ...............................              Αξηζηεξόο θόιπνο                                    

      

ii. Να αναθέπεηε ηνλ ζθνπό ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο.                                (2 κ.) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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(δ) Να ζςμπληπώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξνύλ ζην ζρήκα, ηελ παξνπζία ή 

      κε ππξήλα, θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο.                              (7 x 0,5 = 3,5 κ.)    

 

A/A 
Όνομα κσηηάρων ηοσ 

αίμαηος 
τήμα      

Με ή τωρίς 
πσρήνα 

Λειηοσργία κσηηάροσ 

1. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

 

..................... ...................... 

 
............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

 

2. 

 

 

Λεπθά αηκνζθαίξηα 

 

 

 

 

Αθαλόληζην 

 

 

..................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

3. 

 

 

Αηκνπεηάιηα 

 

 

 

 

...................... 

 

Χωξίο 

ππξήλα 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

      

                   

 

                 

 
             Οι ειζηγήηπιερ                                                                  Ο Γιεςθςνηήρ 

 
     Μαξία θνπξή – Αδάκνπ 

    Παλαγηώηα Σνθαξίδνπ                                                           Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ 

 

 

 

 

 



1 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

Πξνζνρή! Σν δηνξζσηηθό (πγξό ή ηαηλία) απαγνξεύεηαη. 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝTEKA (11) ΔΛΙΓΔ 

 

1.α. Οη έθεβνη  πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο πξέπεη λα 

παίξλνπλ ηξνθέο πινύζηεο ζε   …………………                          (κνλάδεο 0,5) 

β. Να γξάςεηε δύν πιενλεθηήκαηα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο    (κνλάδεο  1) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….       

γ. Ζ αλίρλεπζε ηνπ ακύινπ γίλεηαη κε δηάιπκα ………………  Οη 

………………… είλαη θαύζηκα πξώηεο επηινγήο.                         (κνλάδεο 1) 

                          

2. α. ηηο πην θάησ πξνηάζεηο λα γξάςεηε  αλ είλαη ζσζηή ε πξόηαζε 

θαη Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε.                                                          (κνλάδεο 1) 

Α. Τα ιεπθά αηκνζθαίξηα είλαη  ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ………… 

Β. Τα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ κεηαθνξά νμπγόλνπ ζηα 

θύηηαξα  ……………. 

 

ΒΑΘ.:  …………………………….… 

ΟΛΟΓΡ.:  ……………………..…… 
 
ΤΠΟΓΡ.:  ………………………….. 

 
ΣΑΞΗ:  Γ’ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ:  2 ΩΡΕ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:  ………………………………………… 
 

 
ΣΜΗΜΑ: ……..   ΑΡ.: …….. 

ΜΔΡΟ Α:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. 
                      Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
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β. Να νλνκάζεηε 2 παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.  (κνλάδεο 0,5) 

………………………………        ………………………………… 

γ.  Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ αεξόβηαο θαη αλαεξόβηαο αλαπλνήο     

                                                                                                        (κνλάδεο 1) 

Αεξόβηα αλαπλνή Αλαεξόβηα αλαπλνή 

  

  

 

3.α. Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα ηεο νδνληνζηνηρίαο ηνπ αλζξώπνπ λα 

νλνκάζεηε ηα είδε δνληηώλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                 (κνλάδεο 1) 

 

 

1 …………………………………. 

2 ………………………………….. 

3 …………………………………… 

4 …………………………………... 

 
 
 
 
 
 
β. Να νλνκάζεηε δύν παζήζεηο ησλ δνληηώλ.                            (κνλάδεο 0,5) 
 
…………………………………………      ……………………………………… 
 
 
γ. Να γξάςεηε 4 ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.      (κνλάδεο 1) 
………………………………………………...........................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
4. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
βάδνληαο ζε θύθιν κόλν έλα γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή 
απάληεζε.                                                                          (κνλάδεο 2.5)                                                                                                          
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α. Σν θνηλό θξπνιόγεκα πξνθαιείηαη από  

Α. πξσηόδσν 

Β. ηό 

Γ. κύθεηα 

Γ. βαθηήξην 

β. Σα βαθηήξηα  

Α. είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί 

Β. είλαη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί 

Γ. δελ είλαη νξγαληζκνί 

Γ. ζρεκαηίδνπλ ςεπδνπόδηα  

γ. Οη ηνί 

Α. είλαη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί 

Β. πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί 

Γ. δελ ζεσξνύληαη νξγαληζκνί 

Γ. είλαη σθέιηκνη νξγαληζκνί 

δ. Ο HIV αλήθεη 

Α. ζηα βαθηήξηα 

Β. ζηα πξσηόδσα 

Γ. ζηνπο κύθεηεο 

Γ. ζηνπο ηνύο 

ε. Μηθξννξγαληζκνί πνπ δξνπλ σο παξάζηηα είλαη 

Α. θάπνηα βαθηήξηα 

Β. θάπνηα πξσηόδσα 

Γ. θάπνηνη κύθεηεο 

Γ. Όια ηα πην πάλσ  
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1. α.  Ο θύξηνο Ιάθσβνο έρεη  πόλνπο ζην ζηνκάρη θαη δπζπεςία πνπ 

επηκέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.                               (κνλάδεο 1,5)  

I. Από πνηα πηζαλή αζζέλεηα κπνξεί λα πάζρεη ν θ. Ηάθσβνο;         (0,5κ) 

…………………………………………………………………………………………. 

II. Να γξάςεηε δύν (2)  παζήζεηο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο εθηόο από ηελ  

πην πάλσ                                                                                             (1κ) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

1.β. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ηνπ ζηνκάρνπ 

               (κνλάδεο 1,5) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1.γ.i. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 

αξηζκνύο 1 κέρξη 6.                                                                    (κνλάδεο 1,5)                                                     

 

 

 

                1……………………………….. 

 2……………………………….. 

                3………………………………… 

                4………………………………… 

                5…………………………………. 

 6………………………………… 

 

ΜΔΡΟ Β:   Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από 
ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3) 

                       

3 

6
 1  

5 

4 

2
 1  

1 
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1.γ.ii ε πνην από ηα παξαπάλσ όξγαλα γίλνληαη  νη παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο                                                                                  (κνλάδεο 1,5) 

I. Τεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο: …………………………………………………… 

II. Σρεκαηηζκόο ησλ θνπξάλσλ: ……………………………………………..   

III. Καηάπνζε ηεο ηξνθήο: ……………………………………………………. 

          

2. α. Με βάζε ηηο πην θάησ εηθόλεο ( α θαη β ) λα γξάςεηε ζε πνηα από ηηο 

δύν αλαπαξηζηά ηελ εθπλνή θαη ζε πνηα ηελ εηζπλνή.          (κνλάδεο 1)                                                           

 

Δηθόλα α:----------------------------------     Δηθόλα β: …………………….. 

β. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε                                        (κνλάδεο 2)                

I. Η εθπλνή επηηπγράλεηαη κε: 

Α. Τελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ 

Β. Τελ θάζνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ 

Γ. Τελ άλνδν ησλ πιεπξώλ θαη ηελ θάζνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο 

Γ. Τελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ θαη ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο 

II. Σν θάπληζκα είλαη απίζαλν λα πξνθαιεί: 

Α. θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα 

Β. ρξόληα βξνγρίηηδα 

Γ. θξπνιόγεκα 

Γ. θαξδηαθά πξνβιήκαηα 
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γ. Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο πην θάησ ιέμεηο ώζηε λα πεξηγξάθεη 

ζσζηά ηε δηαδξνκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  από ηελ θαξδία πξνο 

ηνπο πλεύκνλεο.                                                                           (κνλάδεο 1) 

Πλεπκνληθή αξηεξία, δεμηόο θόιπνο, ηξηρνεηδή αγγεία, δεμηά θνηιία 

…………………………………                 ………………………... 

………………………  .              …………………………………………….. 

δ. Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν κε ηε δξάζε κε ηελ νπνία 

παξεκπνδίδεη ηνπ κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό 

                                                                                                        (κνλάδεο 2) 

  Όξγαλν Γξάζε γηα παξεκπόδηζε 

κηθξνβίσλ 

 

1. Σξαρεία Α. Ομέα θαηαζηξέθνπλ ηα 

κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε 

ηελ ηξνθή 

1…………. 

2. Μάηη Β. Με ηε βιέλλα θαη ηηο ηξίρεο 

ζπγθξαηεί κηθξόβηα θαη ζθόλε 

2………….  

3. ηνκάρη Γ. Η βιέλλα πνπ παξάγεηαη 

ζ’απηή ζπγθξαηεί κηθξόβηα θαη 

ζθόλε. ηε ζπλέρεηα νη 

βιεθαξίδεο ζπξώρλνπλ ηνπο 

εηζβνιείο πξνο ηα πάλσ 

3……………  

4. Μύηε Με ην έλδπκν ιπζνδύκε  4. …………... 

 

3. H Μαξίλα 11 εηώλ ππνθέξεη από ηνλ ηό ηεο Γξίπεο  εδώ θαη 2 κέξεο. Λόγσ 

ςεινύ ππξεηνύ επηζθέθηεθε κε ηνπο γνλείο ηεο ηνλ παηδίαηξν. Ο γηαηξόο ηεο 

ζύζηεζε λα παξακείλεη ζην ζπίηη θαη ηεο έγξαςε ζπληαγή κε ηα αθόινπζα 

θάξκαθα: Αληηππξεηηθό ζηξόπη, αληηβίσζε, ζηαγόλεο γηα ηε κύηε.  

α. Να γξάςεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε  Μαξίλα ζα πξέπεη λα παξακείλεη 

ζην ζπίηη.                                                                                       (κνλάδεο 1) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

β. Πνην από ηα θάξκαθα δελ πξέπεη λα πάξεη ε Μαξίλα; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                            (κνλάδεο 2) 



7 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

γ.  Ση πξέπεη λα πξνζέμεη ε Μαξίλα, ώζηε λα κελ κεηαδώζεη ηνλ ηό ζηα 

ππόινηπα άηνκα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο;  ( 2 ηξόπνπο)                 (κνλάδεο 2) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

δ. Όηαλ ππάξμεη ινίκσμε από βαθηήξηα ηόηε ν νξγαληζκόο παξάγεη: 

                                                                                                        (κνλάδεο 1) 

Α. Αληηγόλα 

Β. Αληηζώκαηα 

Γ. ιεπθά αηκνζθαίξηα 

Γ. αληηβηνηηθά 

 

4.α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 

θαίλνληαη ζηε ηήιε Α κε ην όλνκα ηνπ εθθξίκαηνο ζηε ηήιε Β. Σελ 

απάληεζή ζαο λα ηε γξάςεηε ζηε ηήιε Γ                                (κνλάδεο 2) 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Γ 

1.Ήπαξ (πθώηη) Α. άιην 1. 

2. Λεπηό έληεξν Β. Γαζηξίλε 2. 

3. Πάγθξεαο Γ. Υνιή 3. 

4.ηεινγόλνη     

αδέλεο 

Γ. Ιλζνπιίλε 4.  

5.ηνκάρη   

 

5.  

 

β. Ζ θα Δπηπρία εδώ θαη αξθεηνύο κήλεο πάζρεη από δπζθνηιηόηεηα. Όηαλ 

επηζθέθηεθε ηνλ γηαηξό ηεο, ηεο ζύζηεζε λα θαηαλαιώλεη ηξνθέο πινύζηεο ζε 

θπηηθέο ίλεο. 
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i. Να εμεγήζεηε πώο κπνξνύλ νη θπηηθέο ίλεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο πνπ ηαιαηπσξεί ηελ θα Δπηπρία.  

                                                                                                        (κνλάδεο 2)         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ii. Να γξάςεηε δύν (2) αηηίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

δπζθνηιηόηεηα.                                                                               (κνλάδεο 2)                               

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

1.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο κε ηνπο αξηζκνύο 1-10  (κνλάδεο 2,5) 

  

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ:   Απνηειείηαη από (2) εξσηήζεηο ησλ  δώδεθα  (12) κνλάδσλ. Από ηηο 
δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε κία (1 ) 

                       

4 

3 

5 

2 

7 

8 

9 

6 

10 

1 
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1.β. Μεηά από ηξνραίν δπζηύρεκα κε πνιινύο ηξαπκαηίεο ην θξαηηθό 

λνζνθνκείν έθαλε έθθιεζε ησλ νκάδσλ αίκαηνο  ΑΒ αξλεηηθό, Ο ζεηηθό θαη 

Α αξλεηηθό. 

 Πνηα άηνκα ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ αίκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να 

θαηαγξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα.                 (κνλάδεο 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.γ. Να γξάςεηε 3 δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ             (κνλάδεο 3) 

Φιέβεο Αξηεξίεο 

  

  

  

 

1.δ. Να εμεγήζεηε κε ιίγα ιόγηα ηνπο πην θάησ όξνπο:               (κνλάδεο 2,5) 

Α.  AIDS 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Β. Δκβόιην 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Γ.  κήγκα 

……………………………………………………………………………………….. 

 ΑΒ αξλεηηθό Ο ζεηηθό Α αξλεηηθό 

Γόηεο 1    

Γόηεο 2    

Γόηεο 3    

Γόηεο 4    

Γόηεο 5    

Γόηεο 6    
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2. α. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αλζξώπνπ. Με βάζε απηό λα απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

2.α.i. Τν όξγαλν  3 παξάγεη:                                                          (κνλάδεο 1) 

Α. Χνιή 

Β. παγθξεαηηθό πγξό 

Γ. γαζηξηθό πγξό 

Γ. βηηακίλεο 

2.α.ii Τν όξγαλν 4 νλνκάδεηαη:                                                       (κνλάδεο 1) 

Α. ζηνκάρη 

Β. πάγθξεαο 

Γ. ήπαξ 

Γ. δσδεθαδάθηπιν 

2.α.iii Πνην πγξό απνζεθεύεηαη ζην όξγαλν 2 θαη πνηνο είλαη ν ξόινο απηνύ 

ηνπ πγξνύ;                                                                                       (κνλάδεο 2)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………           

2.α.iv Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ 1                 (κνλάδεο 3) 

 

2 

1 

3 4 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancreas_nih-el.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancreas_nih-el.png
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2.β.  Να γξάςεηε δύν (2) αηηίεο ζηηο νπνίεο  νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. 

                                                                                                 ( κνλάδεο 2 ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.γ. Να εμεγήζεηε κε ιίγα ιόγηα ηα ηξία ζηάδηα ηεο θαγνθπηηάξσζεο κεηά ηελ 

είζνδν θάπνηνπ βαθηεξίνπ ζηνλ νξγαληζκό καο.                         (κνλάδεο 1,5) 

i. ………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………….. 

iii. ………………………………………………………………………… 

2.δ. Σην ζηόκα ζπλαληνύκε εμσηεξηθό κεραληζκό πξώηεο γξακκήο άκπλαο. 

Με πνηα δξάζε παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ κηθξνβίσλ;           (κνλάδεο 1,5) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

    Ο Γηεπζπληήο 

 

 Χξίζηνο Εαληήξαο 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2.β.  Να γξάςεηε δύν (2) αηηίεο ζηηο νπνίεο  νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. 

                                                                                                 ( κνλάδεο 2 ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.γ. Να εμεγήζεηε κε ιίγα ιόγηα ηα ηξία ζηάδηα ηεο θαγνθπηηάξσζεο κεηά ηελ 

είζνδν θάπνηνπ βαθηεξίνπ ζηνλ νξγαληζκό καο.                         (κνλάδεο 1,5) 

iv. ………………………………………………………………………… 

v. ……………………………………………………………………….. 

vi. ………………………………………………………………………… 

2.δ. Σην ζηόκα ζπλαληνύκε εμσηεξηθό κεραληζκό πξώηεο γξακκήο άκπλαο. 

Με πνηα δξάζε παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ κηθξνβίσλ;           (κνλάδεο 1,5) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

 

Οη Δηζεγεηέο    Ο Γηεπζπληήο 

Άλλα Παλαγή Χξίζηνο Εαληήξαο 

Θεξάπσλ Θεξόπνληνο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ  ΓΤΜΝΑΗΟ  ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

ΥΟΛΗΚΖ  ΥΡΟΝΗΑ   2013 – 2014        Βαζκόο :                         / 40 

             Υπνγξ. Καζ. .......................... 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

Τάμε  :  Γ΄ γπκλαζίνπ 

Γηάξθεηα :  2 ώξεο (Βηνινγία - Φεκεία) 

Ηκεξνκελία :   10 / 06 / 2014 

 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή / ηξηαο :  ……………………………………………………………... 

Τκήκα : Γ΄…….              Αξηζκόο Καηαιόγνπ : ……….. 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γράυεηε κόλο κε κπιε  πέλα. 

Απαγορεύεηαη ε τρήζε δηορζφηηθού σγρού (Tipp – Ex) θαη ηαηλίας. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΔΛΗΓΔ 

 

Μέρος  Α΄   ( κνλάδεο  10 ) 

Απνηειείηαη από ηέζζερα (4) ζέκαηα. 

Να απαληήζεηε  ζε  όια ηα ζέκαηα. 

Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε δσόκηζε  (2,5) κνλάδεο. 

 

Θέκα 1
ο
  

 

Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.      

       

ηήιε Α ηήιε Β Απαληήζεης 

 

1. Υδαηάλζξαθεο 

2. Λίπε 

3. Πξσηεΐλεο 

4. Βηηακίλεο 

5. Ακηλνμέα 

 

Α. Βνεζνύλ θπξίσο ζηε δόκεζε λέσλ θπηηάξσλ 

Β. Μηθξνκόξηα από ηα νπνία απνηεινύληαη νη 

πξσηεΐλεο  

Γ. Απαξαίηεηεο ζε κηθξέο πνζόηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνύ  

Γ. Δίλαη κεηαιιηθά ηρλνζηνηρεία  

Δ. Φξεζηκνπνηνύληαη σο απνζήθεο ελέξγεηαο θαη σο 

ζεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δσηθώλ 

νξγαληζκώλ 

η. Αλήθνπλ ζηηο αλόξγαλεο νπζίεο 

Ε. Καύζηκα πξώηεο επηινγήο 

1  - 

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

κ. 2,5  
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Θέκα 2
ο
 

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                 

 

 Τν πγξό κέξνο ηνπ αίκαηνο καο νλνκάδεηαη ……………………… θαη απνηειείηαη 

θαηά 90% από …………………….. .  

 Τν κεγαιύηεξν αγγείν ζε δηάκεηξν ζηνλ νξγαληζκό καο νλνκάδεηαη ………………... .   

 Η ρξσζηηθή νπζία πνπ δίλεη ην θόθθηλν ρξώκα ηνπ αίκαηόο καο νλνκάδεηαη 

………………………...  θαη βξίζθεηαη ζηα …………………  …………………….. . 

 

(β) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, βάδνληαο ζε θύθιν ην αληίζηνηρν γξάκκα.   

                                                                                                                                  

 Η θαξδηά καο θηππά πην αξγά όηαλ: 

     Α. ηξέρνπκε 

     Β. θνηκόκαζηε 

     Γ. θνιπκπάκε  

     Γ. γπκλαδόκαζηε 

 

 Η αληαιιαγή νπζηώλ κεηαμύ αίκαηνο θαη θπηηάξσλ γίλεηαη κέζσ:  

      Α. ηεο θαξδηάο 

      Β. ησλ αξηεξηώλ 

      Γ. ησλ θιεβώλ 

      Γ. ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ 

 

Θέκα 3
ο  

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.    

              

 Με ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο γίλεηαη πξόζιεςε ηνπ 

αεξίνπ  ............................................ από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα θαη απειεπζεξώλεηαη  

.......................................... , ε οποία είλαη ρξήζηκε γηα ην θύηηαξν. 

 Οη δύν αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο είλαη ε ..........................................  θαη ε 

................................... . 

 Η κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ νθείιεηαη ζηνλ ηεξάζηην αξηζκό 

.................................................  πνπ έρνπλ. 

 Η νπζία ε νπνία πεξηέρεηαη ζηνλ θαπλό ησλ θαπληθώλ πξντόλησλ θαη πξνθαιεί εζηζκό 

νλνκάδεηαη …………………………………….. . 

 

κ. 6×0,25  

κ. 2×0,5  

κ. 6×0,25  
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(β)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί   1 – 4  

ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.      

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3..........................................  

4..........................................                                                 

Θέκα 4
ο 

Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε ηξεηο (3) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ 

γηαηί ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα. 

Σηελ θάζε εμήγεζή ζαο λα αλαθέξεηε ηη πεξηέρεη ε ξηληθή θνηιόηεηα θαη πώο εμππεξεηεί ηνλ 

θάζε ιόγν. 

i. ……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

ii. ..………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

iii. ……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

Μέρος  Β΄    ( Μνλάδεο 18 ) 

Απνηειείηαη από ηέζζερα (4) ζέκαηα. 

Να απαληήζεηε  κόλο  ζηα  ηρία (3) ζέκαηα. 

Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

Θέκα 1
ο
  

 

(α) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο κε ην 

γξάκκα  ή σο ιαλζαζκέλεο κε ην γξάκκα Λ.                                                                                     

Πρόηαζε φζηή / Λάζος 

α. Οη επδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο απνηθνδνκνύληαη από ηα βαθηήξηα  ηνπ 

ρνληξνύ εληέξνπ                       
                                                                                                                    

β. Οη παηάηεο, ηα καθαξόληα θαη ην ξύδη είλαη ηξνθέο πινύζηεο ζε 

ιηπαξέο νπζίεο  
 

γ. Οη βηηακίλεο αλήθνπλ ζηηο νξγαληθέο νπζίεο                                                                                

δ. Σύκθσλα κε ηελ Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ησλ αλζξώπσλ, 

ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη ιίγεο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα  

 

κ. 4×0,25  

κ. 2,5  

κ. 4×0,5  

1 

2 

3 

4 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ:  

i. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ αλάινγα κε ηελ 

ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ νξγαληζκό, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

…………..…………………….……  , …………………………………....  θαη  

…....………….……………..…………….  .  

ii. Γύν αλόξγαλεο νπζίεο ηεο ηξνθήο είλαη: .…………………………………............. θαη 

………….………………………………. . 

iii. Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξέπεη λα παίξλεη ηξνθέο 

πινύζηεο θπξίσο ζε  ………………………………………… . 

iv. Μηα πάζεζε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ πξόζιεςε 

ηξνθώλ ρσξίο θπηηθέο ίλεο είλαη …………………………………….…….. . 

 (γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. 7×0,25  

κ. 9×0,25  

Θρεπηηθή οσζία 

ποσ αλητλεύζακε 

ζηο δείγκα ηροθής 

Αληηδραζηήρηο Υρώκα αληηδραζηερίοσ 

πρηλ ηελ επαθή κε ηο 

δείγκα ηροθή 

Υρώκα αληηδραζηερίοσ 

κεηά ηελ επαθή κε ηο 

δείγκα ηροθής 

 

Θεηηθόο ραιθόο (CuSO4) 

+  Υδξνμείδην ηνπ 

Ναηξίνπ (ΝaΟΖ ) 
  

  Μσβ  

   Κεξακηδί 
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Θέκα 2
ο
   

 

Να γξάςεηε ην όλνκα  ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ θαίλεηαη ζηε ζηήιε Α ζην αληίζηνηρν θνπηί θαη 

λα αλαθέξεηε κία θύρηα ιεηηνπξγία ηνπ θάζε νξγάλνπ ζηε ζηήιε Β. 

 

ηήιε Α: Όργαλο ηήιε Β: Κύρηα Λεηηοσργία 

 

 

1 

 …………………….. 

 

 

1 

 

…………………………………………………....... 

…………………………………………………...…

………………………………………………...……

……………………………………………............... 

 

 

2 

 

 

 

 

 

..………………… 

 

 

2 

 

……………………………………………….......…

………………………………………………...……

……………………………………………...………

…………………………………………................... 

 

 

3 

 

 

 

 

 

…………………... 

 

 

3 

 

……………………………………………….......…

………………………………………………...……

……………………………………………...………

…………………………………………................... 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

………………… 

 

 

 

4 

 

……………………………………………….......…

………………………………………………...……

……………………………………………...………

…………………………………………................... 

 

Θέκα 3
ο
  

 

(Α) 

(α) Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα νλνκάζεηε ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                                                                                

 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ……………………………….                                                                                                         

κ. 4×1,5  

κ. 4×0,5  
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(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) δοκηθές δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ιεπθώλ 

θαη ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ.                                                                                                               

Λεσθά αηκοζθαίρηα Δρσζρά αηκοζθαίρηα 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Να γξάςεηε ηελ θπξηόηεξε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ ηα ιεπθά θαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα  

ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό:        

Λεπθά αηκνζθαίξηα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα: 

………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….      

(Β) 

(α)  Σε έλα ηξνραίν δπζηύρεκα, ηξαπκαηίαο ρξεηάδεηαη άκεζε ρνξήγεζε αίκαηνο. Η νκάδα 

αίκαηόο ηνπ είλαη  Α ρέδοσς αρλεηηθό   ( ΑRh¯ ).  

Από πνηεο οκάδες κε ηο ρέδοσς ηοσς κπνξεί λα πάρεη αίκα;  

 

 

                                                                                                                           

(β) Πνηα οκάδα αίκαηος κε ηο ρέδοσς ηες είλαη ε πην «ηπρεξή» αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                             

                                   

«Τπρεξή»:…………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Θέκα 4
ο
  

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 

 

Οη ………………………………. είλαη κηθξνζθνπηθνί δσληαλνί νξγαληζκνί, πάξα πνιύ 

κηθξνί γηα λα είλαη νξαηνί κε γπκλό κάηη. Μπνξνύκε λα ηνπο δνύκε κόλν κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ………………………………. . 

Βξίζθνληαη ζρεδόλ παληνύ. Τνπο ζπλαληνύκε ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα, ζηα λεξά, από ηα βάζε 

ησλ σθεαλώλ κέρξη θαη ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα. Κάπνηνη από απηνύο είλαη βιαβεξνί γηα 

ηνπο αλζξώπνπο, δειαδή είλαη ………………………………. . Μεξηθέο θνξέο 

πξνζβάιινπλ ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη δξνπλ σο ………………………………. .  

Αληίζεηα θάπνηνη πξνζβάιινπλ λεθξνύο νξγαληζκνύο θαη δξνπλ σο ………………………… . 

κ. 4×0,25  

κ. 2× 0,5  

κ. 1  

κ. 1  

κ. 5×0,5  
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(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

ζηήιεο Β.     

 

ηήιε Α ηήιε Β Απαληήζεης 

1. Μόιπλζε 

2. Λνίκσμε 

3. Λνηκώδε 

λνζήκαηα 

 

Α. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ παζνγόλνπ 

κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκό 

Β. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από δειεηεξίαζε κε 

αλόξγαλεο ηνμηθέο νπζίεο 

Γ. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε έλαλ άιιν 

νξγαληζκό 

Γ. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο 

1  - 

2  - 

3  - 

 

(γ) Να κειεηήζεηε, πξνζεθηηθά, ηηο πην θάησ εηθόλεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο θαη λα αληηζηνηρίζεηε θαζεκηά από απηέο κε ην 

θείκελν πνπ ηελ πεξηγξάθεη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. 3×0,5  

κ. 4×0,5  

Α. Τν θαγνθύηηαξν 

εληνπίδεη ην μέλν 

ζώκα, π.ρ. βαθηήξην, 

ην νπνίν δηαπέξαζε 

ηελ πξώηε γξακκή 

άκπλαο, θαη 

θαηεπζύλεηαη πξνο 

απηό. 

Β. Αλ ην δέξκα 

ηξαπκαηηζηεί, θαη ραζεί 

ε ζπλέρεηα πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη, ηόηε 

κηθξόβηα από ην 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

κπνξνύλ λα εηζβάινπλ 

ζε ππνθείκελνπο ηζηνύο 

ή αθόκε θαη  κέζα ζην 

αίκα.  

Γ. Τν θαγνθύηηαξν 

δηαζπά ην βαθηήξην 

πνπ έρεη εγθισβίζεη 

κε κηα δηαδηθαζία πνπ 

νλνκάδεηαη 

ελδνθπηηαξηθή πέςε 

(δηάζπαζε καθξν- 

κνξίσλ βαθηεξίνπ ζε 

κηθξνκόξηα). 

Γ. Τν θαγνθύηηαξν 

πεξηβάιιεη ην βαθηήξην 

κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ 

κεκβξάλε θαη ην 

ελζσκαηώλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ 

(θαγνθπηηάξσζε). 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ 

Α - Β - Γ - Γ - 
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Μέρος Γ΄    ( Βαζκνί 12 ) 

Απνηειείηαη από  δύο (2) ζέκαηα. 

Να απαληήζεηε  κόλο  ζηο  έλα (1) ζέκα. 

Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

 

Θέκα 1
ο 
 

 

(α) Να αλαγλσξίζεηε ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηα όξγαλα πνπ είλαη 

ζεκεησκέλα κε ηνπο αξηζκνύο  1-8. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) από ηα παξαπάλσ όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο πνπ απνηεινύλ αδέλες. Να γξάςεηε γηα θάζε αδέλα από 

έλα έθθξηκά ηνπ (νπζία πνπ παξάγεη).    

 

 

Αδέλας Έθθρηκα (Οπζία πνπ παξάγεη) 

  

  

 

 

 

κ. 8×0,5  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

κ. 2×0,5  
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(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ 

κόληκσλ δνληηώλ (αξηζκόο θαη ιεηηνπξγία). 

 

 Δίδος δοληηώλ 
σλοιηθός αρηζκός 

κόληκφλ δοληηώλ 
Λεηηοσργία/ Υρεζηκόηεηα 

α 
  

…..……………………… ηξνθήο 

β 
 

 ………..………………… ηξνθήο 

γ  
 

……………..…………… ηξνθήο 

δ 
 

 

 
…………………...……… ηξνθήο 

 

(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε δνκή θαη 

ζηε ζύζηαζε ησλ δνληηώλ.              

 

 

 (ε) Ο Αλδξέαο πήγε ζηελ ππεξαγνξά λα αγνξάζεη νδνληόθξεκα θαη βξίζθεηαη ζε δίιεκκα γηα 

ην πνηα λα αγνξάζεη. Τελ νδνληόθξεκα «Γνληέμ» ή ηελ νδνληόθξεκα  

«Γνληέμ κε έμηξα θζόρηο»; Πνηα ζα ηνπ ζπζηήλαηε εζείο θαη γηαηί;  

        

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………. 

  

 (ζη) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ παζήζεσλ  ησλ 

δνληηώλ.    

 ……………………………………………………………………………………….…

……….………………………………………………………………………………… 

 …………........……………………………….…………………………………………

……………………….………………………………………………………………… 

κ. 4×0,75  

κ. 4×0,5  

 Μέρος ή σζηαηηθό Γοληηού Περηγραθή/ Υαραθηερηζηηθά 

Α  

Ιζηόο πνπ πεξηέρεη ηα αγγεία θαη ηα λεύξα ηνπ δνληηνύ 

θαη ζπκβάιιεη ζηε ζξέςε, ηελ άκπλα θαη ηελ αίζζεζή 

ηνπ. 

Β  

Σπζηαηηθό ησλ δνληηώλ πνπ έρεη παξόκνηα ζύζηαζε κε 

απηή ησλ νζηώλ. Πεξηβάιιεηαη από ηελ αδακαληίλε ζηελ 

πεξηνρή ηεο κύιεο. Δίλαη πινύζηα ζε αζβέζηην (70%). 

Γ 
 

 

Πεξηβάιιεη ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ δνληηνύ θαη απνηειεί 

ην ζθιεξόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη 

ην πινπζηόηεξν ζε αζβέζηην (95%). 

Γ  

Οπζία ησλ νζηώλ πνπ θαιύπηεη ηελ νδνληίλε ζηελ 

πεξηνρή ηεο ξίδαο ηνπ δνληηνύ, θαη ζηεξεώλεη ηα δόληηα 

ζηε ζηαγόλα. Δίλαη ε πην καιαθή από ηηο ζθιεξέο νπζίεο 

ηνπ δνληηνύ. 

κ. 1×1  

κ. 2×0,5  



10 /12 
 

Θέκα 2
ο 
 

 

(α) Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο κεηά από κηα     

επηκήθε ηνκή.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 10 .  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να γξάςεηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αξηεξηώλ θαη ησλ θιεβώλ:  

 

i. Ωο πξνο ηε ιεηηνπξγία : ………….…….......................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

ii. Ωο πξνο ηε δηάκεηξν : ………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

iii. Ωο πξνο ηα ηνηρώκαηα : ………….…...………………………………………………… 

…………………………………………………...………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………… 

 

iv. Ωο πξνο ηηο βαιβίδεο : …………….…………………………………………………….   

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

κ.10×0,25  

κ. 4×1  

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

6. …………………………………………. 

7. …………………………………………. 

8. …………………………………………. 

9. …...……………………………………. 

10.  …………………...…………………… 

                                  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Αριστερή 

κοιλία 
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(γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο βαζηθέο θπθινθνξίεο (πνξείεο)  ηνπ 

αίκαηνο κε ην ζθνπό πνπ επηηεινύλ. 

 

Κσθιοθορίες 

αίκαηος 

Αληηζηοίτεζε θοπός 

Α. Πλεπκνληθή 

θπθινθνξία 

Β. Σηεθαληαία 

θπθινθνξία 

Γ. Σπζηεκαηηθή 

θπθινθνξία 

Α – 

Β – 

Γ - 

1. Μεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε όια ηα 

θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ άρξεζησλ νπζηώλ. 

2. Αληαιιαγή αεξίσλ νύησο ώζηε ην αίκα λα δώζεη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν. 

3. Η ηξνθνδόηεζε ηνπ εγθέθαινπ κε αίκα  

4. Η ηξνθνδόηεζε ηνπ θαξδηαθνύ κπ (κπνθάξδην - ηνίρσκα 

θαξδίαο) κε αίκα . 

 

 

(δ) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ αίκαηνο 

παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη. 

 

Παζνινγηθή θαηάζηαζε: ......................................................................... 

 

ii. Να εμεγήζεηε πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

 

Δμήγεζε: 

……………………....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

κ. 3×0,5  

κ. 1×0,5  

κ. 1×1  
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iii. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

 

Πξόιεςε : 

 

 ………………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………………....... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

(ε) Έλαο ζθύινο πνπ πάζρεη από ιύζζα, (αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ηό), δαγθώλεη έλαλ 

άλζξσπν. 

Τη ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζηνλ άλζξσπν απηό, εκβόιηο ή αληη-ορός; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  

  

Πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί: …………………………….. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Τέλος ! 

Καλή Επιτυχία ! 

 

 

 

 

κ. 3×0,5  

κ. 1×1  
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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 
 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ δπόκηζε (2.5) κνλάδσλ.  

  Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 
 

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 Σηήιε Α ηνπ παξαθάησ πίλαθα, κε ηνπο 

δηάθνξνπο ηξόπνπο δξάζεο γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίσλ, πνπ θαίλνληαη ζηε Σηήιε Β, 

γηα λα ηνπο βνεζήζεηε.  
 

 

ηήιε Α: Όξγαλν Αληηζηνίρηζε 
ηήιε Β: Γξάζε γηα παξεκπόδηζε 

κηθξνβίωλ 

1. Σηνκάρη 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 
Τα δάθξπα, κε ηε ιπζνδύκε πνπ 
πεξηέρνπλ, θαηαζηξέθνπλ κηθξόβηα. 

B. 

3. Σηόκα 
Τν 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 
Τν ζάιην, κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρεη, 
θαηαζηξέθεη κηθξόβηα. 

E. 

           (κνλάδεο 2.5) 
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2. Σηηο 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. 

 

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. Τα λνπθιετληθά νμέα  θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή …………………….. 

           (κνλάδεο 2.5) 
 

 

3. 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 ή Γ 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 
 

β. Σα πεπηηθά έλδπκα είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε γξήγνξε 

δηάζπαζε ηωλ ζπζηαηηθώλ ηεο ηξνθήο. Σα έλδπκα απηά είλαη:  

Α.  πδαηάλζξαθεο  

Β.  πξσηεΐλεο 

Γ.  ιηπαξέο νπζίεο 

Γ.  όια ηα πην πάλσ 
 

γ. Οη νξκόλεο είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη, από ζπγθεθξηκέλνπο αδέλεο, 

κεηαθέξνληαη κε ην αίκα θαη ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλωλ νξγάλωλ. 

Η  πην θάηω ρεκηθή νπζία  είλαη νξκόλε: 

Α.  γαζηξίλε 

Β.  ακπιάζε 

Γ.  πδξνρισξηθό νμύ 

Γ.  γιπθόδε 
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δ. Σα ακηλνμέα απνηεινύλ κηθξνκόξηα ηωλ καθξνκνξίωλ πνπ νλνκάδνληαη: 

Α.  πδαηάλζξαθεο 

Β.  ιηπαξέο νπζίεο 

Γ.  λνπθιετληθά νμέα 

Γ.  πξσηεΐλεο 

 

ε. Οη πην θάηω ρεκηθέο νπζίεο είλαη όιεο νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο: 

Α.  λεξό, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, άιαηα 

Β.  ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, άιαηα  

Γ.  ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, λνπθιετληθά νμέα 

Γ.  ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, λεξό 

(κνλάδεο 2.5) 

4. Να δηαβάζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζε δηάθνξεο ηξνθέο πνπ 

θαηαλαιώλνπκε θαη λα γξάςεηε δίπια ζηελ θάζε πξόηαζε θαηά πόζν είλαη νξζή ή 

ιαλζαζκέλε, ρξεζηκνπνηώληαο αλάινγα ηηο ιέμεηο: ωζηό ή Λάζνο 

α. Τν αζπξάδη ηνπ απγνύ είλαη πινύζην ζε ιηπαξέο νπζίεο: .............................. 

β. Ο ρπκόο ιεκνληνύ είλαη πινύζηνο ζε Βηηακίλε C: …………………………….. 

γ. Ο ρπκόο ζηαθπιηνύ είλαη πινύζηνο ζε ζάθραξα: ........................................... 

δ. Τν γάια πεξηέρεη δηάθνξεο νξγαληθέο νπζίεο: ............................................... 

ε.  Τν βνύηπξν είλαη θησρό ζε ιηπαξέο νπζίεο: ………………………………….. 

(κνλάδεο 2.5) 
 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο 

ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3). 

 

1. Τν παξαθάησ ζρήκα απνηειεί έλα απινπζηεπκέλν κνληέιν ελόο νξγαληδίνπ ησλ 
θπηηάξσλ καο.  

 

α. Να  νλνκάζεηε  ην νξγαλίδην απηό, θαζώο θαη ηα κέξε ηνπ  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  

ελδείμεηο  1  κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Α/Α Οξγαλίδην:…………………….. 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

(κνλάδεο 2.5 ) 
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β. Σην παξαπάλσ νξγαλίδην, νη ζξεπηηθέο νπζίεο κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ 

νμεηδώλνληαη θαη απειεπζεξώλνπλ ελέξγεηα. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία απηή θαη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ νμείδσζε ηεο 

γιπθόδεο  κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. 

 

Γηαδηθαζία:…………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 (κνλάδεο 3) 
 

γ. Να νλνκάζεηε κηα (1) νξγαληθή ζξεπηηθή νπζία, εθηόο από ηε γιπθόδε, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. 

……………………………………………………………………………………………………… 

                (κνλάδεο 0.5) 

 

 

2. 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 πην θάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(κνλάδεο 3) 

 

 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

1 

4 

2 

5 

3 

6 
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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. Σύκθσλα κε ην Υπνπξγείν Υγείαο 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) 

3. Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα αλαπαξηζηάηαη ε θαξδία  ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 7 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο 3.5) 

β . Η θαξδία ραξαθηεξίδεηαη σο δηπιή αληιία. Πνηεο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο  απνηεινύλ 

ηελ θάζε αληιία; 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδα 1) 
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γ. Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ πην θάησ αγγείσλ ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (κνλάδα 1.5) 

4. Ο Δπάγγεινο θαη ε  Απνζηνιία  έρνπλ κειεηήζεη  ην νηθνζύζηεκα κηαο πεξηνρήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δεκηνύξγεζαλ  ηξεηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο κε βάζε ηνπο νξγαληζκνύο ηεο 

πεξηνρήο. Σηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη νη ηξεηο νηθνινγηθέο ππξακίδεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη.  

α. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο θάζε κηαο νηθνινγηθήο ππξακίδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(κνλάδα 1.5) 
 
 

Α Β 
Γ 

Α: Οηθνινγηθή Ππξακίδα:…………………… 
……………………………… 

Β: Οηθνινγηθή Ππξακίδα:…………………… 
……………………………… 

Γ: Οηθνινγηθή Ππξακίδα:……………………..  

Α 
Β 

Γ 
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β. Οη δύν θίινη, επίζεο, ζε κηα επίζθεςή ηνπο  ζην Γάζνο Τξνόδνπο, 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. Τν πεύθν 

επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά θαη έλα γεξάθη κε κάδα 1 kg, ην νπνίν ηξέθεηαη κε ηα 

ζπνπξγίηηα. 

 

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. 
 

Α.…………………………………………………………………………………………………… 

Β. …………………………………………………………………………………………………… 

                             (κνλάδεο  2) 

 

 

 

 

βηνκάδα: ……………….. 

βηνκάδα: ……………….. 

βηνκάδα: ……………….. 

βηνκάδα: ……………….. 

Οηθνινγηθή 

Ππξακίδα 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) 

εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

1. Η Βίθπ είλαη καζήηξηα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Σην εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο, έθαλε ην 

αθόινπζν πείξακα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: Πήξε 3ml  ρπκό ιεπθνύ ζηαθπιηνύ 

θαη ηα έβαιε ζε έλα γπάιηλν δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Μεηά πήξε 3ml θξέζθν γάια  θαη ηα 

έβαιε κέζα ζε έλα όκνην γπάιηλν δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Σηε ζπλέρεηα, έβαιε θαη ζηνπο δύν 

δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο από 4-5 ζηαγόλεο δηάιπκα ζεητθνύ ραιθνύ (CuSO4). Αθνινύζσο, 

πξόζζεζε ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα κεξηθέο ζηαγόλεο (10-15) δηάιπκα πδξνμεηδίνπ 

ηνπ λαηξίνπ (ΝαΟΗ) θαη αλάδεπζε ην πεξηερόκελό ηνπο. Σην ηέινο, παξαηήξεζε ηελ 

αιιαγή ζην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο ζεητθνύ ραιθνύ. 

 

α. Να γξάςεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηξεηο (3) παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ε Βίθπ 

θξάηεζε   ζηαζεξνύο, έλαλ (1) παξάγνληα πνπ άιιαμε θαη έλαλ (1) παξάγνληα πνπ κέηξεζε. 

           

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  

πνπ ε Βίθπ θξάηεζε 

ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο  

πνπ ε Βίθπ άιιαμε  

Παξάγνληαο  

πνπ ε Βίθπ κέηξεζε 

1.    

2.  

3.  

(κνλάδεο 2.5) 

β. Η Βίθπ γηα ην πην πάλσ πείξακα ρξεζηκνπνίεζε σο ζεηηθό κάξηπξα  3 ml δηάιπκα 

πξσηετλώλ, θαη σο αξλεηηθό κάξηπξα 3 ml δηάιπκα αιαηηνύ. Με βάζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη γηα ηνλ ζεηηθό θαη αξλεηηθό κάξηπξα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε 

Βίθπ, λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

Α. Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ζεηηθόο κάξηπξαο θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ ζε έλα πείξακα.

    

Θεηηθόο κάξηπξαο ζεκαίλεη.............................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Φξεζηκόηεηα ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα ζην πείξακα:............................................................ 

....................................................................................................................................... 

        (κνλάδεο 3) 
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Β. Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη αξλεηηθόο κάξηπξαο θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ ζε έλα 

πείξακα.           

Αξλεηηθόο κάξηπξαο ζεκαίλεη............................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Φξεζηκόηεηα ηνπ αξλεηηθνύ κάξηπξα ζην πείξακα:.............................................................. 

.............................................................................................................................................. 

                 (κνλάδεο 3) 

γ. Με βάζε ηνπο κάξηπξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Βίθπ γηα ην πείξακά ηεο, πνηα ζξεπηηθή 

νπζία ησλ ηξνθώλ πηζηεύεηε όηη πξνζπάζεζε λα αληρλεύζεη; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

……………................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

      (κνλάδεο 2) 

δ. Με βάζε ην πείξακα πνπ έθαλε ε Βίθπ  πνηα/πνηεο από ηηο πην θάησ αξρηθέο ππνζέζεηο 

κπνξεί λα έθαλε;  Να ππνγξακκίζεηε ηελ/ηηο  ππόζεζε/ππνζέζεηο  πνπ ζεσξείηε όηη 

κπνξεί λα έθαλε ε Βίθπ  γηα ην παξαπάλσ πείξακα. 

 Α.  Τν δείγκα ηξνθήο πνπ πεξηέρεη πξσηεΐλεο είλαη ην γάια. 

 Β.  Τν δείγκα ηξνθήο πνπ πεξηέρεη πξσηεΐλεο είλαη ην θξέαο. 

 Γ.  Τν δείγκα ηξνθήο πνπ πεξηέρεη ιηπαξέο νπζίεο είλαη ν ρπκόο ζηαθπιηνύ. 

Γ.  Τν δείγκα ηξνθήο πνπ πεξηέρεη πξσηεΐλεο  είλαη ν ρπκόο ζηαθπιηνύ.  

     (κνλάδα 1) 

ε.  Η Βίθπ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηόο ηεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην 

γάια είλαη πινύζην ζε πξσηεΐλεο. Να γξάςεηε κηα ππόζεζε  από ηηο πην πάλσ πνπ 

επηβεβαηώλεηαη κε βάζε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε Βίθπ.  

    Υπόζεζε πνπ επηβεβαηώλεηαη: 

………………………………………………………………………………………………………..

              (κνλάδα 0. 5) 

 

2. Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ 
έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγηεηλή ησλ δνληηώλ. 

  
 «Ο Νηθόιας είλαη καζεηής ηες Α΄ Γσκλαζίοσ θαη  αληηκεηφπίδεη δηάθορα προβιήκαηα κε ηα 

δόληηά ηοσ.  Σσγθεθρηκέλα, σποθέρεη από ηερεδόλα. Ο θίιος ηοσ ο Μητάιες ηοσ είπε όηη ε 
τρήζε θζορίοσ κπορεί λα βοεζήζεη  ζηελ πρόιευε ηες ηερεδόλας». 

 

α. Ο Μηράιεο γηα λα πείζεη ηνλ θίιν ηνπ, ηνπ παξνπζίαζε δύν ζρεηηθέο έξεπλεο. Να 
κειεηήζεηε ηηο πην θάησ έξεπλεο θαη λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

  

Έρευνα 1: Μηα νκάδα επηζηεκόλσλ πξαγκαηνπνίεζε έλα πείξακα γηα λα δηαπηζηώζεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ θζνξίνπ ζηελ εκθάληζε ηεξεδόλαο ζηα δόληηα παηδηώλ ειηθίαο 12 ρξόλσλ. Γηα 

ηνλ ζθνπό απηό ηα κηζά παηδηά κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο έπηλαλ λεξό ζην νπνίν είρε 



 10 

πξνζηεζεί θζόξην, ελώ ηα άιια κηζά έπηλαλ λεξό ρσξίο θζόξην. Σηε ζπλέρεηα νη 

επηζηήκνλεο έιεγμαλ ηα δόληηα ησλ παηδηώλ αλ είραλ ηεξεδόλα. 

 

Έρευνα 2: Μηα νκάδα επηζηεκόλσλ πξαγκαηνπνίεζε έλα πείξακα γηα λα δηαπηζηώζεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ θζνξίνπ ζηελ εκθάληζε ηεξεδόλαο ζηα δόληηα παηδηώλ ειηθίαο 12 ρξόλσλ. Γηα 

ηνλ ζθνπό απηό έδσζαλ ζε όια ηα παηδηά ειηθίαο 12 ρξόλσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, 

θζνξηνύρεο νδνληόθξεκεο γηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ζην θαζεκεξηλό βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ 

ηνπο. Σηε ζπλέρεηα, νη επηζηήκνλεο έιεγμαλ ηα δόληηα ησλ παηδηώλ αλ είραλ ηεξεδόλα. 

 

Πνηα από ηηο δύν πην πάλσ έξεπλεο (Έξεπλα 1 ή Έξεπλα 2) πνπ παξνπζίαζε ν Μηράιεο 

ζηνλ θίιν ηνπ ζεσξείηε πην έγθπξε (ζσζηή); Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

……………....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

      (κνλάδεο 2) 

β. Ο Μηράιεο είπε, επίζεο,  ζηνλ θίιν ηνπ όηη ν κεγαιύηεξνο ερζξόο ησλ δνληηώλ θαη ησλ 

νύισλ είλαη ε νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα, ε νπνία είλαη κηα ιεπηή κεκβξάλε από 

δηζεθαηνκκύξηα κηθξόβηα. Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο, εθηόο από ηε ρξήζε θζνξίνπ, κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα. 

……………................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

      (κνλάδεο 2) 

γ. Τα δηάθνξα βαθηήξηα (κηθξννξγαληζκνί) πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο θαη ηξέθνληαη κε 

ππνιείκκαηα ηξνθώλ, θπξίσο δαραξνύρσλ, κπνξνύλ λα  θαηαζηξέςνπλ ηα δόληηα καο. Να 

εμεγήζεηε γηαηί κπνξεί λα ζπκβεί απηό.  

……………................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

      (κνλάδεο 3) 

δ.  Να δώζεηε έλα ζύληνκν νξηζκό γηα ηελ έλλνηα κηθξννξγαληζκνί.  

……………................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

      (κνλάδεο 1) 
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ε. Σην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη ηέζζεξηο (4)  κηθξννξγαληζκνί. Να γξάςεηε ζε πνηα 

θαηεγνξία κηθξννξγαληζκώλ αλήθεη ν θαζέλαο.  

  

 

 

 

 

 

   

1. 2. 3. 4. 

 

   (κνλάδεο 2) 

 
 

ζη. Να γξάςεηε δύν  δηαθνξέο κεηαμύ ηώλ θαη βαθηεξίσλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Α/Α Βαθηήξηα Ινί 

1.   

2.   

       

 

      (κνλάδεο 2) 

 
 
 
 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ              Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                              
 

Μπάηηεικαλ Αλδξεαλή   Μπάηηεικαλ Αλδξεαλή  

Θσκά Αγιαΐηζα 

Λνΐδνπ Θεώλε 

 
 
 
 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 

Φαηδεραξαιάκπνπο Μειαλή 
 



1 
 

   

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ                                         

        ρνιηθή ρξνληά 2013-2014 

 

 

                 

 
  

ΓΡΑΠΣΔ   ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ    ΔΞΔΣΑΔΙ    ΙΟΤΝΙΟΤ    2014 

ΜΑΘΗΜΑ:    ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Γ΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

                     Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

                     Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ  ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ ( 9 ) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ  Α΄ 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2,5 κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ 

ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

1. α) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηνλ πην κηθξό, ηνπο αθόινπζνπο όξνπο πνπ  

    ζαο δίλνληαη :                                                                                                                               (2κ.) 

 

νηθνζύζηεκα,  άηνκν, πιεζπζκόο, βηνθνηλόηεηα. 

 

................................... → ................................... →  ................................... → ................................... 
 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε κε ηνλ θαηάιιειν όξν.                                                          (0,5κ.)                                                                             

 Τν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ, πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, νλνκάδεηαη 

..........................................  . 

 

 

Ηκεξνκελία:  04 / 06 / 2014                          Γηάξθεηα: 2  Ώξεο 

Ολνκαηεπώλπκν:  ..............................................................................    Σκήκα:  ............  Αξ:  ...........  

          

 

Ολνκαηεπώλπκν:  _____________________________________    Σκήκα:  ___    Αξ:___  

            

            

 

 

 Βαζκόο: ............................................. 

 Οινγξ.: .............................................. 

 Τπνγξαθή θαζεγ.  ............................ 

 

  Τπνγξαθή : --------------------------- 



2 
 

2. 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 ).                                                        (2,5κ.) 

α) Ζ ζσζηή ζεηξά κεγέζνπο ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη ηώλ από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν είλαη: 

                Α.  Βαθηήξηα → Ηνί → Πξσηόδσα → Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο 

                Β.  Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο → Ηνί → Πξσηόδσα → Βαθηήξηα 

                Γ.  Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο → Πξσηόδσα → Βαθηήξηα → Ηνί 

                Γ.  Ηνί → Βαθηήξηα → Πξσηόδσα → Μνλνθύηηαξνη κύθεηεο 

β) Ζ απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ γίλεηαη θπξίσο: 

                Α. ζην  παρύ έληεξν 

                Β. ζην ζηόκα θαη ζην ζηνκάρη      

                Γ. κόλν ζην ζηνκάρη 

                Γ.  ζην ιεπηό έληεξν 

γ) Ζ ρνιή απνζεθεύεηαη:  

                Α. ζην παρύ έληεξν 

                Β. ζηε ρνιεδόρν θύζηε  

                Γ. ζην ζηνκάρη 

                Γ. ζην ζπθώηη 

δ) Ζ κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη από: 

                Α. ηηο θπςειίδεο 

                Β. ηελ ηξαρεία 

                Γ. ηνπο βξόγρνπο 

                Γ. ηα βξνγρίδηα 

ε) Οη θπηηθέο ίλεο: 

                Α. πξνέξρνληαη θπξίσο από ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ. 

                Β. δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο. 

                Γ. βξίζθνληαη ζην θόθθηλν θξέαο. 

                Γ. είλαη κόλν αδηάιπηεο. 

 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηε δηάζπαζε ηεο  

     γιπθόδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο.                                 (2κ.) 

 

 

 

 

 

β) Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή.(0,5κ.) 

................................................................................................................................................................... 

γιπθόδε     
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4. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ πην θάησ 

 πίλαθα, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ.                                                     (2,5κ.)                                                  

ηήιε Α ηήιε Β  

 

ηήιε Α → ηήιε Β 

1→........ 

2→........ 

3→........ 

4→........ 

5→........ 

 

1.  Σην λεξό .... Α. 
... θαύζηκα πξώηεο επηινγήο! 

 

2. Οη πδαηάλζξαθεο απνηεινύλ ... Β. 

...ρξεηάδνληαη ζε πνιύ κηθξέο 

πνζόηεηεο ζηνλ νξγαληζκό καο. Ζ 

έιιεηςή ηνπο όκσο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ πγεία καο. 

3. Τα άιαηα  ... Γ. ... νη ιηπαξέο νπζίεο. 

4. Βηηακίλεο .... Γ. 

... απνηεινύλ δνκηθά πιηθά πνιιώλ 

βηνινγηθώλ δνκώλ, όπσο δνληηώλ 

θαη νζηώλ. 

5. 

Απνηεινύλ απνηακηεπηηθέο 

ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο 

δσηθνύο νξγαληζκνύο ... 

Δ. 
... δηαιύνληαη πνιιέο ρεκηθέο 

νπζίεο! 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο ηέζζεξηο (4) 

εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΙ (3). 

 

1. Πην θάησ θαίλεηαη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο νηθνινγηθήο ππξακίδαο πνπ απεηθνλίδεηαη πην πάλσ.                      (1κ.)     

................................................................................................................................................................... 

 

β) Με βάζε ηελ πην πάλσ νηθνινγηθή ππξακίδα λα νλνκάζεηε έλαλ  θαηαλαισηή 2εο θαη έλαλ  

     θαηαλαισηή 3εο ηάμεο.                                                                                                                (2κ.)    

 

  θαηαλαισηήο  2
εο

  ηάμεο: ...................................,  θαηαλαισηήο 3
εο

 ηάμεο: ....................................  

  Ποώδη θσηά, όπως γραζίδι            (10000) 

   κάμπια   Πονηικός                                 
                         ακρίδα            Σκίοσρος   (670)      
                              
 

                                           γάηος 
  κόκορας                                                   (80)            

                                 ,           Βάηρατος 

Λύκος                        αεηός                 (8) 
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γ) Αλ ζηελ πην πάλσ νηθνινγηθή ππξακίδα ε ελέξγεηα ζην 1
ν
 ηξνθηθό επίπεδν είλαη 30000 KJ, λα  

    ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξλά ζην 3
ν
 ηξνθηθό επίπεδν. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή  

    ζαο.                                                                                                                                                (1κ.) 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

 

δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο ζ’ έλα νηθνζύζηεκα  

    κεηώλεηαη θαζώο κεηαθέξεηαη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν.                                        (2κ.) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2. α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ θαη ηε ιεηηνπξγία 

     ηνπ θάζε είδνπο.                                                          (2κ.) 

 

 

 

 

 

 

 β) Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

      i. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4.                                      (2κ.)                                                                                                                                                                                                                                                            

             1→ ............................................... 

             2→ ............................................... 

             3→ ............................................... 

             4→ ............................................... 

 

     ii. Τν κέξνο κε ηνλ αξηζκό 2 παξεκπνδίδεη ηνπο  

         κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό. Να  

         εμεγήζεηε πώο ην επηηπγράλεη απηό.                     (1κ.) 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

 

γ) Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαη ε κε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή  

    ελνρνπνηνύληαη γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο ηνπ ζηνκαρηνύ. Μηα  ζπλεζηζκέλε αζζέλεηα είλαη ε    

    γαζηξίηηδα. Να γξάςεηε έλαλ (1) ηξόπν πξόιεςεο ηεο αζζέλεηαο απηήο.                                   (1κ.) 

................................................................................................................................................................... 

 

 Δίδνο δνληηνύ Λεηηνπξγία ηνπ δνληηνύ 

1.   

2.   
2 

1 

2 

1 

2 

4 

3 
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3. Γηαβάδνληαο ην παξαθάησ θείκελν, πνπ αλαθέξεηαη ζε πεηξάκαηα αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ, λα 

απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

«Σην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο, ν Μαξίλνο ζπδεηά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ γηα  ην πείξακα πνπ 

έθαλε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζξεπηηθήο νπζίαο Χ ζε δηάθνξεο ηξνθέο. Αλαθέξεη ζ’ απηνύο όηη 

ρξεζηκνπνίεζε  αληηδξαζηήξην, κε δύν (2) δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νπζίεο,  ηε ρεκηθή νπζία Α θαη 

ηε ρεκηθή νπζία Β. Αθνινύζσο, ηνπο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηόο ηνπ, ζηνλ πην 

θάησ πίλαθα».   

 

Δίδνο ηξνθήο Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ  πξηλ ηελ 

επαθή ηνπ κε ηελ ηξνθή 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ  κεηά  ηελ 

επαθή ηνπ κε ηελ ηξνθή 

Γάια  Γαιάδην Μσβ 

Υπκόο ζηαθπιηνύ Γαιάδην Γαιάδην 

Αζπξάδη απγνύ Γαιάδην Μσβ 

Διαηόιαδν Γαιάδην Γαιάδην 

 

α) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο Α θαη Β πνπ ρξεζηκνπνίεζε.                                                  (1κ.) 

     ρεκηθή νπζία Α → ............................................................................................................................... 

     ρεκηθή νπζία Β → ............................................................................................................................... 

 

β) Πνηα ζξεπηηθή νπζία αλίρλεπζε ζην πείξακά ηνπ ν Μαξίλνο;                                                     (1κ.) 

................................................................................................................................................................... 

 

γ) Σε πνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε ν Μαξίλνο κε ην πην πάλσ πείξακα πνπ έθαλε;                          (2κ.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

δ) Έλα παηδί, ειηθίαο 5 ρξνλώλ, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Πνηεο από ηηο πην πάλσ ηξνθέο   

     ζα πξνηείλαηε λα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζηε δηαηξνθή ηνπ θαη λα εμεγήζεηε γηαηί.     (2κ.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

4.  Σηε δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα πνπ παξνπζηάδεη ε έλδεημε 1.                                                                                                    

     1 → ...........................................................                (1κ.)                                                         

 β) Να νλνκάζεηε ηελ πξσηεΐλε πνπ βξίζθεηαη ζην θύηηαξν1 

     θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ.  (1κ.)     

.............................................................................................. 

1 
2 

3 
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γ) Ο Ζιίαο είλαη 15 ρξνλώλ θαη ην αγαπεκέλν ηνπ ρόκπη είλαη ε πνδειαζία. Τελ Κπξηαθή πήγε κε     

    ηνπο θίινπο ηνπ γηα πνδειαζία ζην Τξόνδνο, όπνπ είρε έλα αηύρεκα, θηύπεζε ζην πόδη  θαη είρε    

    αηκνξξαγία. Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ: 

     i. ζα ζπκβάινπλ ζηε απνθαηάζηαζε ηεο αηκνξξαγίαο  θαη  

    ii. ζα ηνλ πξνζηαηέςνπλ από ηα κηθξόβηα.                                                                               (2κ.) 

i.  → .........................................................................................................................................................  

ii. →  ......................................................................................................................................................... 

 

δ) Έλαο άλζξσπνο είρε αηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη επείγνλ κεηάγγηζε αίκαηνο. Έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ-    

     (αξλεηηθό). Σηελ ηξάπεδα αίκαηνο δελ ππάξρεη αίκα ΑΒ- .Να νλνκάζεηε 2 (δπν) νκάδεο από ηηο    

     νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν γηαηξόο γηα λα ηνπ κεηαγγίζεη αίκα .                                  (2κ.) 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) 

εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1).                                           

 

1. Τν ζώκα καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε πγείαο, δηαζέηεη έλα ζύζηεκα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο έρεη αλαπηύμεη ηξεηο (3) 

γξακκέο άκπλαο απέλαληη ζηα κηθξόβηα. 

Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

α) Σην δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεηαη κία από ηηο  

    γξακκέο άκπλαο.  

 i. Πνηα από ηηο ηξεηο (3) γξακκέο άκπλαο  

       παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα;              (0,5κ.) 

................................................................................................................................................................... 

 

   ii. Να ζπκπιεξώζεηε, κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πην  

       πάλσ δηαδηθαζία.                                                                                                                     (2,5κ.) 

 

Έλα  ............................................. αξρηθά ...........................................  κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ 

κεκβξάλε έλα βαθηήξην. Σηε ζπλέρεηα ην ................................................ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

Αθνινύζσο  ............................... ηα καθξνκόξηα ηνπ βαθηεξίνπ ζε κηθξνκόξηα. Ζ όιε πην πάλσ 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη  ..................................................  . 

 

 

βαθηήξην 
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β) Ο Κώζηαο αξξώζηεζε από ην κηθξόβην Υ. Μεηά από κεξηθέο κέξεο έγηλε θαιά θαη απνθάζηζε λα    

    επηζθεθηεί ηνλ θίιν ηνπ, ηνλ Αλδξέα. Έκαζε όκσο όηη ν Αλδξέαο ήηαλ άξξσζηνο από ην ίδην   

    κηθξόβην. Τν κηθξόβην απηό είλαη κεηαδνηηθό. Κηλδπλεύεη ν Κώζηαο λα αξξσζηήζεη από ην ίδην   

    κηθξόβην μαλά, αλ επηζθεθηεί ηνλ θίιν ηνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  (2κ.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

γ)  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 ).                                     (1κ.)                                                                                             

 Σν ΑIDS πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκό πνπ αλήθεη ζε:                                                       

          Α. βαθηήξηα          Β. ηνύο          Γ. κύθεηεο          Γ. πξσηόδσα               

                                   

δ) Να αλαθέξεηε ηνλ θπξηόηεξν ηξόπν κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ  AIDS.                                 (1κ.) 

...................................................................................................................................................................  

 

ε) Σαο δίλεηαη ην πην θάησ  θείκελν: 

«Η  θπξία Βαιεληίλα είλαη  αζθαιίζηξηα πνπ επηζθέπηεηαη ζπρλά ζπίηηα πειαηώλ ηεο. Σε κηα 

επίζθεςή ηεο, ζην ζπίηη ελόο ππνςεθίνπ πειάηε, κε ηξόκν δηαπίζησζε όηη έπαζρε από AIDS. 

Ακέζσο, έηξεμε ζε κηα θίιε ηεο γηαηξό γηα λα ηεο δώζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ώζηε λα εξεκήζεη, 

αθνύ κε ην άηνκν απηό έθαλε ρεηξαςία, ήπηε λεξό θαηά ιάζνο από ην πνηήξη ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε 

ηελ πεηζέηα θαη ηελ ηνπαιέηα ηνπ, πξηλ κάζεη όηη έπαζρε από AIDS».  

 

    

    Να γξάςεηε, αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα, ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ δεδνκέλα, λα έρεη κεηαδνζεί ε   

    αζζέλεηα ηνπ AIDS  ζηελ θπξία Βαιεληίλα. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  (2κ.)                                                                                                                 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ζη) i. Να γξάςεηε ηνπο δύν (2) ηξόπνπο ηερλεηήο αλνζίαο.                                                             (1κ.) 

................................................................................................................................................................... 

 

     ii. Να εμεγήζεηε πνηνλ από ηνπο δύν (2) ηξόπνπο ηερλεηήο αλνζίαο ζα επηιέγαηε, ζηελ  

          πεξίπησζε πνπ θάπνηνο έρεη πξνζβιεζεί κε ην κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ.                                 (1κ.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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ε) Τα αληηβηνηηθά είλαη εηδηθά θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο γηαηξνύο, ζε πεξίπησζε πνπ ν    

     νξγαληζκόο καο ρξεηάδεηαη βνήζεηα, κέρξη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα λα κπνξέζεη λα δξάζεη  

     θαηά παζνγόλσλ κηθξνβίσλ. Να νλνκάζεηε δύν (2) θαηεγνξίεο παζνγόλσλ κηθξόβησλ πνπ    

     εμνπδεηεξώλνπλ ηα αληηβηνηηθά.                                                                                                  (1κ.)  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2. α) Ζ δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδεη αηκνθόξα αγγεία. 

    i. Να νλνκάζεηε ηα αγγεία  ηεο δηπιαλήο εηθόλαο.  (1κ.)                         

                        Α → ..................................................... 

                        Β → ..................................................... 

   ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ πην πάλσ απάληεζή ζαο  

       αλαθέξνληαο δύν (2)  ιόγνπο.                               (2κ.)                                                                            

................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

β) Σην θείκελν πνπ αθνινπζεί λα ππνγξακκίζεηε  ηε κία από ηηο δύν (2) ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηηο  

    αγθύιεο, ώζηε ην θείκελν, πνπ ζα πξνθύςεη, λα είλαη ζσζηό.                                                     (2κ.)    
                               

«Τν θιείζηκν κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο πξνθαιεί (έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ  /  εγθεθαιηθό ).  

Ζ αζεξνζθιήξσζε  πξνθαιείηαη ιόγσ ελαπόζεζεο  ( πξσηετλώλ  / ρνιεζηεξόιεο)  ζην εζσηεξηθό 

ησλ ( αξηεξηώλ / θιεβώλ ), κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ε αηκάησζε ηνπ 

κπνθαξδίνπ πνπ νλνκάδεηαη (ηζραηκία / ζηεζάγρε)».    

 

γ) Τν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ.  

    Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε   πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο  1  κέρξη 4.                                     (2κ.) 

    

  1→ ................................................................... 

  2→ ................................................................... 

  3→ ................................................................... 

  4→ ................................................................... 

 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά, ώζηε λα πεξηγξάθεηαη  

    ε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηε Μηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.                                           (2κ.)                             

Γεμηόο θόιπνο → .................   .................... → .............................  ............................ → ...................... 

........................ (πλεπκόλσλ)  → ............................ ............................ → Αξηζηεξόο θόιπνο 

 

Τνκή αγγείσλ 

2 

1 
3 

4 
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ε) Σην εζσηεξηθό ηεο θαξδίαο ππάξρνπλ βαιβίδεο. Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ.      (1κ.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

ζη) Ζ ππέξηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ζηελ θαξδία, ζηνλ εγθέθαιν θαη    

      ζηα λεθξά. Να γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα  

      εκθαλίζεη  έλα άηνκν ππέξηαζε.                                                                                                 (2κ.)                                                                                           

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Δηζεγήηξηα                                     Ζ Σπληνλίζηξηα                                      Ο Γηεπζπληήο 

Τεξςηζέα Λαΐθε                            Αγάζε  Επκαξίδνπ Β.Γ                                 

 

 

                                                                                                                          Κύπξνο Παλαγή 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 - 2014 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΒΑΘ.: …………………………….………... 

 

ΟΛΟΓΡ.: …………..…………………..…. 

 

ΤΠΟΓΡ.: ……………..……………..……. 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 – 06 - 2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 2 ΩΡΕ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………………. 

 

ΣΜΗΜΑ: ………….      ΑΡ.: …………… 

 
ΟΔΗΓΙΕ:   1. Να γράψετε μόνο με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
                    2. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ. 
                    3. Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ: 
                        Αϋ μζροσ = 4  ερωτιματα των 2,5 μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.         4 Χ 2,5= 10,0 
                        Βϋ μζροσ = 4 ερωτιματα των  6 μονάδων. Να απαντθκοφν μόνο 3.       3 Χ 6,0= 18,0 
                        Γϋ μζροσ = 2 ερωτιματα των 12 μονάδων. Να απαντθκεί  μόνο 1.       1 Χ 12,0= 12,0  
 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΣΕΚΑ (11) ΕΛΙΔΕ. 

 

-------------------------------------------------- ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ -------------------------------------------------- 

 
 

ΜΕΡΟ Α΄: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των 2,5 μονάδων. 
      Να απαντήςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. 

 

1. α) Να αναφζρετε τρια (3) κρεπτικά ςυςτατικά. 

i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii) ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

iii) ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

                              (3 x 0,5= 1,5 μ.) 

β) Να αναφζρετε δυο (2) τρόπουσ πρόλθψθσ των καρδιαγγειακϊν αςκενειϊν. 

i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii) ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

                                  (2 x 0,5= 1 μ.) 
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2. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α (όργανα ανκρωπίνου ςϊματοσ) με τισ κατάλλθλεσ 

προτάςεισ (λειτουργίεσ) τθσ ςτιλθσ Β. 

 

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

1. τομάχι 1. ……………. α. ιελογόνοι αδζνεσ 

2. Λεπτό ζντερο 2. ……………. β. Γαςτρικό υγρό 

3. Παχφ ζντερο 3. ……………. γ. Απορρόφθςθ κρεπτικϊν ουςιϊν 

4. υκϊτι 4. ……………. δ. Παραγωγι χολισ 

5. τοματικι κοιλότθτα 5. ……………. ε. Απορρόφθςθ νεροφ 

 

                              (5 x 0,5= 2,5 μ.) 

 

 

3. Να απαντιςετε ςτισ πζντε (5) πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ κάκε φορά ςε 

κφκλο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ (π.χ. Α  ). 

 

α) φμφωνα με τθν Πυραμίδα Διατροφισ πρζπει να τρϊμε κακθμερινά: 

Α. κόκκινο κρζασ 

Β. φροφτα και δθμθτριακά 

Γ. ψάρια 

Δ. αυγά 

 

β) Σα αμινοξζα προκφπτουν από τθ διάςπαςθ των : 

Α. Λιπιδίων 

Β. Τδατανκράκων 

Γ. Πρωτεϊνϊν 

Δ. Νουκλεϊνικϊν οξζων 

 

γ) Κατά τθν ειςπνοι: 

Α. Γίνεται ζξοδοσ αζρα, άνοδοσ πλευρϊν και άνοδοσ διαφράγματοσ 

Β. Γίνεται είςοδοσ αζρα, κάκοδοσ πλευρϊν και κάκοδοσ διαφράγματοσ 

Γ. Γίνεται ζξοδοσ αζρα, άνοδοσ πλευρϊν και κάκοδοσ διαφράγματοσ 

Δ. Γίνεται είςοδοσ αζρα, άνοδοσ πλευρϊν και κάκοδοσ διαφράγματοσ 
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δ) Ποια τροφικι αλυςίδα είναι ορκι; 

Α. Χορτάρι → κουλικι → πουργίτι → Αετόσ 

Β. πουργίτι → κουλικι → Χορτάρι → Αετόσ 

Γ. Αετόσ → κουλικι → πουργίτι → Χορτάρι 

Δ. κουλικι → Χορτάρι → πουργίτι → Αετόσ 

 

ε) Σα λευκά αιμοςφαίρια βοθκοφν ςτθν: 

Α. μεταφορά οξυγόνου 

Β. άμυνα του οργανιςμοφ 

Γ. μεταφορά διοξειδίου του άνκρακα 

     Δ. πιξθ του αίματοσ              (5 x 0,5= 2,5 μ.) 

 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω κείμενο: 

Σο κάπνιςμα μπορεί να προκαλζςει πακιςεισ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ όπωσ 

…………………………………………,  ………………………………………,  ………………………………………  και πακιςεισ 

του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ ……………………………………… και ………………………………………. 

                   (5 x 0,5= 2,5 μ.) 

 

 

ΜΕΡΟ Β΄: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των ζξι (6) μονάδων.  
                    Από τισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ ΣΡΕΙ (3). 

 

1. α) Να αναγνωρίςετε και να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχιμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (6 x 0,5= 3 μ.) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

β) Μεταξφ των κόλπων και των κοιλιϊν τθσ καρδίασ υπάρχουν βαλβίδεσ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ;  

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

                                 (2 x 0,5= 1 μ.) 

γ) Να αναφζρετε τζςςερισ (4) διαφορζσ μεταξφ αρτθριϊν και φλεβϊν. 

ΑΡΣΗΡΙΕ ΦΛΕΒΕ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                 (4 x 0,5= 2 μ.) 

 

2. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχιμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             (6 x 0,5= 3 μ.) 

β) i) Από ποιο όργανο παράγεται θ χολι; ….……………………………………………………………………………………… 

ii) Που αποκθκεφεται (θ χολι); ………….……………………………………………………………………………………………… 

iii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ (χολισ); …………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 (3 x 0,5= 1,5 μ.) 

 

  

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

γ) Να αναφζρετε τρεισ (3) λειτουργίεσ του παχζοσ εντζρου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 (3 x 0,5= 1,5 μ.) 

 

3. α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ζτςι ϊςτε να φαίνεται ςυνοπτικά θ 

διαδικαςία τθσ αερόβιασ κυτταρικισ αναπνοισ.  

 

 

                             (5 x 0,5= 2,5 μ.) 

β) i) Ποια από τισ δυο λειτουργίεσ, ειςπνοι ι εκπνοι, παρουςιάηει θ εικόνα;  

                                                             …………………………………………………………..……………………................... 

 

 

 

 

                                            (0,5 μ.) 

ii) Να αναφζρετε τρεισ (3) διαφορζσ μεταξφ ειςπνοισ και εκπνοισ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             (3 x 0,5= 1,5 μ.) 

γ) i) Από ποιο μικροοργανιςμό προκαλείται θ αςκζνεια τθσ φυματίωςθσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                            (0,5 μ.) 

ii) Σι προκαλείται ςτθ φυματίωςθ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                 (2 x 0,5= 1 μ.) 
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

 

4. α) Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλζγμα και να απαντιςετε ςτα 

ερωτιματα που ακολουκοφν.  

 

i) Να γράψετε μια (1) τροφικι αλυςίδα που προκφπτει από το πιο πάνω τροφικό πλζγμα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                              (4 x 0,25= 1 μ.) 

ii) Να αναφζρετε ζνα (1) οργανιςμό ι μζροσ οργανιςμοφ που να είναι: 

 παραγωγόσ: ……………………………………………………………………….. 

 καταναλωτισ 1θσ τάξθσ: …………………………………………………….. 

 καταναλωτισ 2θσ τάξθσ: …………………………………………………….. 

 καταναλωτισ 3θσ τάξθσ: ……………………………………………………..                                    (4 x 0,25= 1 μ.) 

β) Να γράψετε τουσ οριςμοφσ για τα πιο κάτω: 

i) Βιοτικοί παράγοντεσ: …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Πλθκυςμόσ: …………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Βιοκοινότθτα: ………………………………………………………………………………………….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

                                    (3 x 1= 3 μ.) 

γ) Γιατί οι ιοί δε κεωροφνται ηωντανοί οργανιςμοί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                (1 μ.) 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BVt486gzHWnJ8M&tbnid=vtnEJCOGKk9yNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://makgreece.blogspot.com/2010/05/blog-post_7634.html&ei=xjiHU6akCcPl4QTx84HYDg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGAM4Mjj_cyycXJaYhO-89bLB5PVg&ust=1401457110549707
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από δυο (2) ερωτιςεισ των δώδεκα (12) μονάδων.  
                    Από τισ δυο (2) ερωτιςεισ να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτθ ΜΙΑ (1). 

 

1. α) i) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να περιγράφουν τθ διαδρομι του αίματοσ κατά τθ μικρι 

ι πνευμονικι κυκλοφορία: 

Δεξιόσ κόλποσ → ……………......... βαλβίδα → ……….................... .............................. → 

……….................... αρτθρία → πνεφμονεσ → ……….................... .............................. 

→.………....................  ..............................                          (8 x 0,25= 2 μ.) 

ii) Να αναφζρετε το ςκοπό τθσ μικρισ ι πνευμονικισ κυκλοφορίασ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

                                                (1 μ.) 

β) i) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

ii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των αιμοπεταλίων;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

                             (3 x 0,5= 1,5 μ.) 

γ) i) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα αιμοδοςίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

                  (4 x 0,25= 1 μ.) 

ii) Ποια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ; …………………………………….                        (0,5 μ.) 

iii) Γιατί θ ομάδα αίματοσ που αναφζρατε πριν ονομάηεται ζτςι (πανδότθσ); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

                                               (1 μ.) 

 

 

 

……. 

….. 

….. 

….. 
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

iv) Γιατί άτομο ομάδασ αίματοσ Α δεν μπορεί να δϊςει αίμα ςε άτομο ομάδασ Β; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

                                               (1 μ. ) 

 

δ) O κφριοσ οφοκλισ δοφλευε ςτθν οικοδομι, όταν ςυνζβθκε ζνα ςοβαρό ατφχθμα. Ζνα κομμάτι 

ςίδερο ειςχϊρθςε ςτο πόδι του και του προκάλεςε αιμορραγία. Χρειάςτθκε μετάγγιςθ αίματοσ. 

i) Αν ο κφριοσ οφοκλισ ανικει ςτθν ομάδα αίματοσ Α
- 

, να ςθμειϊςετε με ζνα √ τισ ομάδεσ 

αίματοσ από τισ οποίεσ μπορεί να πάρει αίμα. 

Ομάδα αίματοσ 

και παράγοντασ 

ρζηουσ δότθ 

Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ- Ο+ Ο- 

Μπορεί ο κφριοσ 

οφοκλισ (Α-) να 

πάρει αίμα; 

        

                              (8 x 0,25= 2 μ.) 

ii) Σι χρειάηεται ο κφριοσ οφοκλισ εμβόλιο ι αντι-ορό, για να αντιμετωπίςει τυχόν μόλυνςθ από 

το βακτιριο του τετάνου και γιατί (να αναφζρετε δυο (2) λόγουσ);                           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

                                                                                                                                                                          (2 μ.) 

 

2. α) Σο ακόλουκο πείραμα αφορά ςτθν καλλιζργεια και ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν. 

 

Όργανα και υλικά: 

1. Σρυβλίο Petri με ηελζ (ζνα για κάκε ομάδα) 

2. Μαρκαδόρο 

3. Κολλθτικι ταινία 

4. αποφνι 
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

Εκτζλεςθ πειράματοσ 

 

Βήμα 1: Πάρτε ζνα τρυβλίο Petri και χωρίςτε το εςωτερικό του ςε 3 ίςα μζρθ, χρθςιμοποιϊντασ 

τον μαρκαδόρο ςασ. Να γράψετε τισ ενδείξεισ όπωσ φαίνονται ςτθν πιο κάτω εικόνα. τθ ςυνζχεια, 

βάλτε μζςα το ηελζ και αφιςτε το μζχρι να πιξει. 

 

Βήμα 2: Με γριγορεσ κινιςεισ αναςθκϊςτε το πϊμα από το τρυβλίο 

Petri, ακουμπιςτε ελαφρά το ηελζ με τον δεξί ςασ αντίχειρα πάνω ςτθν 

επιφάνεια που γράψατε «Άπλυτο» και κλείςτε ξανά το τρυβλίο Petri. 

 

Βήμα 3: Πλφνετε τα χζρια ςασ μόνο με νερό και τινάξτε τα για να 

φφγουν οι ςταγόνεσ νεροφ. Με γριγορεσ κινιςεισ ανοίξτε το δοχείο, 

ακουμπιςτε ελαφρά το ηελζ με τον δεξί ςασ αντίχειρα πάνω ςτθν 

επιφάνεια που γράψατε «Πλυμζνο με νερό» και κλείςτε ξανά. 

 

Βήμα 4: Πλφνετε τα χζρια ςασ καλά με νερό και ςαποφνι και τινάξτε τα για να φφγουν οι ςταγόνεσ 

νεροφ. Με γριγορεσ κινιςεισ ανοίξτε το δοχείο, ακουμπιςτε ελαφρά το ηελζ με τον δεξί ςασ 

αντίχειρα πάνω ςτθν επιφάνεια που γράψατε «Πλυμζνο με νερό και ςαποφνι» και κλείςτε ξανά 

το τρυβλίο Petri. 

 

Βήμα 5: Κολλιςτε τισ δφο επιφάνειεσ του τρυβλίου Petri με κολλθτικι ταινία. 

 

Βήμα 6: Σοποκετιςτε τα τρυβλία Petri ςτον πάγκο του εργαςτθρίου και αφιςτε τα τουλάχιςτον 3 

μζρεσ και κάνετε τισ παρατθριςεισ ςασ.  

 

i) Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 

Παράγοντεσ που 
κρατήςατε ςταθεροφσ 

Παράγοντασ που αλλάξατε 
(Σι αλλάηει ςτα τρία μζρθ  

του τρυβλίου;) 

1.  
 

2.  

 

                   (3 x 0,5= 1,5 μ.) 
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*ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΙΔΑ: ………/40+ 

β) i) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ ςτο πιο κάτω ςχιμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   (6 x 0,5= 3 μ.) 
 

ii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ οςτεΐνθσ ςτα δόντια; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

                                                                         (1 μ.) 

 

iii) Να αναφζρετε τζςςερισ (4) τρόπουσ πρόλθψθσ αςκενειϊν των δοντιϊν. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

                    (4 x 0,25= 1 μ.) 

 

iv) Nα ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτα είδθ των μόνιμων δοντιϊν (ςτισ δυο 

ςιαγόνεσ) ςτον άνκρωπο. 

Α/Α Είδη δονηιών 
Σσνολικός αριθμός 
μόνιμων δονηιών 

Λειηοσργία/ Χρηζιμόηηηα 

1.   Τεμαχισμός τρουής 

2.  4 Σχίσιμο τρουής 

3. Προγόμυιοι  Άλεσμα τρουής 

4. 
 
 

 
Άλεσμα τρουής 

                 (6 x 0,25= 1,5 μ.) 

 

2. …………………… 

5. …………………… 

1. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

6. ……………………………… 
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γ) Να αναφζρετε τζςςερα (4) αίτια τθσ δυςκοιλιότθτασ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

                       (4 x 0,5= 2 μ.) 

δ) Ποια δυο (2) ζνηυμα περιζχονται ςτο ςάλιο και ποια θ χρθςιμότθτά τουσ; 

i) ……………………………………….  :  …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

ii) ……………………………………….  :  ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…. 

                       (4 x 0,5= 2 μ.) 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ:    Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ:   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: 

 

……………………….   ……………………….   ………………………. 

ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΑΛΛΗ    ΚΛΑΙΡΗ ΜΑΡΡΟΤ, Β.Δ.   ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΒΡΑΑΜ 

 

………………………. 

ΑΝΝΑ ΕΡΓΙΟΤ 



 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΡΗΕΟΚΑΡΠΑΟΤ            ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:    13.06.2014                         ΒΑΘΜΟ: ....................... 

ΣΑΞΖ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ                                          ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ..................... 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ................................................................ Σκήκα: …....... 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. Να 

απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

1. α) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο πνπ 

αληηζηνηρεί. 

i. Πεξηέρνπλ αηκνζθαηξίλε             .........................................  (κ. 0,5) 

ii. Δκπύξελα θύηηαξα                      .........................................  (κ. 0,5) 

iii. Άκνξθν θηηξηλσπό πγξό            ........................................   (κ. 0,5) 

iv. Βνεζνύλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ........................................   (κ. 0,5) 

 

β) Να γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαηά ηε κεηάγγηζε αίκαηνο.                                                        (κ. 0,5) 

i. …………………………………………………………………………... 

ii. ………………………………………………………………………….. 



 2 

2. α) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη 

λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                        (κ. 1,5) 

i. ………………………………………………………………………….. 

ii. …………………………………………………………………………. 

iii. ....……………………………………………………………………… 

 

β) i. Πνύ βξίζθεηαη ε επηγισηίδα;                                              (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 

ii. ε ηη ρξεζηκεύεη;                                                                 (κ. 0,5) 

......................................................................................................................  

 

3. Να νλνκάζεηε θαζέλα από ηα πην θάησ:                                      (κ. 2,5) 

 Σα καθξνκόξηα ησλ λνπθιενηηδίσλ: ................................................. 

 Σα κηθξνκόξηα ησλ πξσηετλώλ: ........................................................ 

 Σν νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ απνηειεί απνζήθε λεξνύ 

θαη αιάησλ: ………………………………………........................... 

 Σν ιεπηό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη θάζε είδνπο θύηηαξν: 

.................................................... 

 Σν νξγαλίδην πνπ πξνκεζεύεη κε ελέξγεηα νιόθιεξν ην θύηηαξν: 

………………………………… 

 

4. α. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α, κε ιέμεηο ηεο ζηήιεο 

Β θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.                     (κ. 1) 

 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Γ 

1. Γξνπλ σο «ππνρξεσηηθά παξάζηηα». 

2. Έρνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη δελ 

δηαζέηνπλ ρισξνπιάζηεο. 

Α. Βαθηήξηα 

Β. Μνλνθύηηαξνη 

κύθεηεο 

Γ.  Ηνί 

1 ........... 

2 ........... 



 3 

 β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, κε ηνπο 

θαηάιιεινπο όξνπο.                                                                   (κ. 1,5) 

 Ζ ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία νη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ 

ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο 

νλνκάδεηαη ............................................... 

 Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο  όηαλ πξνζβάινπλ 

έλα άιιν νξγαληζκό νλνκάδνληαη ..................................................... 

κηθξννξγαληζκνί. 

 Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ νη κηθξννξγαληζκνί όηαλ εηζέιζνπλ 

ζην θύηηαξν μεληζηή νλνκάδνληαη .................................. λνζήκαηα. 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο 

ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΡΔΗ (3) 

1. α) Ζ Μάξζα θηύπεζε θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο αίκα. Ζ νκάδα 

αίκαηνο ηεο είλαη ABRh  . Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη νη πην θάησ 

αηκνδόηεο. Από πνηνπο αηκνδόηεο κπνξεί λα πάξεη αίκα;    (κ. 1,5) 

 

Όλνκα αηκνδόηε Οκάδα αίκαηνο ΝΑΗ/ΟΥΗ 

Κσλζηαληίλνο  ARh
- 

 

ύιβηα BRh
+
  

Μαξία ABRh
+
  

Θαλάζεο ORh
+
  

Βαγγέιεο ORh
-
  

Καηεξίλα BRh
-
  

                                              

β) Πώο νλνκάδεηαη ε νκάδα ΑΒ θαη γηαηί;                                          (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο από ην 1-10. 

(κ. 2,5)  

1.   ........................................... 

2.   ........................................... 

3.   ........................................... 

4.   ........................................... 

5.   ........................................... 

6.   ........................................... 

7.   ........................................... 

8.   ........................................... 

9.   ........................................... 

10. ........................................... 

 

δ) Ση αίκα κεηαθέξεηαη (νμπγνλσκέλν/ κε νμπγνλσκέλν) 

i.   δηα κέζνπ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο;   ..................................... (κ. 0,5) 

ii.  δηα κέζνπ ηεο πλεπκνληθήο θιέβαο;      ..................................... (κ. 0,5) 

 

 

2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε 1-6 ηνπ ζρήκαηνο πνπ δείρλεη ην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.                                (κ. 1,5) 

 

1.   ................................................ 

2.   ................................................ 

3.   ................................................ 

4.   ................................................ 

5.   ................................................ 

6.   ................................................ 
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β) Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από 

ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                            (κ. 1) 

 

i.    ................................................................................................................ 

ii.   ................................................................................................................ 

 

 

γ) i. Να αλαθέξεηε δύν (2) επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                                                           (κ. 1) 

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ii. Γηαηί έλαο θαπληζηήο δπζθνιεύεηαη λα ζηακαηήζεη ην θάπληζκα;(κ0,5) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

δ) i. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                            (κ. 1) 

Αλαπλεπζηηθέο 

θηλήζεηο 

Ομπγόλν          

% Ο2 

Γηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα % CO2  

Άδσην              

% Ν2 

 21 0.03  

  4 78 

  

 

    ii. Πνην αέξην απμάλεηαη θαηά ηελ εθπλνή θαη γηαηί;                      (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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3. α) αο δίλεηαη ζρεκαηηθά ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να 

γξάςεηε ηα όξγαλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-6.          (κ. 3) 

 

 

 

 

 

 

1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

6. ........................................... 

 

β) ε πνην από ηα παξαπάλσ κέξε γίλεηαη ε παξαγσγή ηεο ρνιήο; (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 

 

γ)  Ζ κηθξνβηαθή πιάθα θαη ε θαηάρξεζε δάραξεο κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ κία πάζεζε ζηα δόληηα πνπ νλνκάδεηαη 

.......................................... θαη κία πάζεζε ζηα νύια πνπ νλνκάδεηαη 

..........................................                                                           (κ. 1) 

 

δ) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα 

δηαηεξήζεη ηα δόληηα ηνπ πγηή.                                                     (κ. 1,5) 

i. …………………………………………………………………………. 

ii. ………………………………………………………………………… 
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4. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ.                               (κ. 2) 

Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην ηνπ νξγαληζκνύ θηηάρλεη 

...................................................................... πνπ  ηαηξηάδνπλ κε ηα 

...................................................................... ηνπ κηθξνβίνπ. 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο 

ζηήιεο Β θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.      (κ. 4) 

 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε 

Γ 

1. Οκνηόζηαζε Α. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 

ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε 

έλαλ άιιν νξγαληζκό. 

 

 

1 ...... 

2. Φπζηθή αλνζία Β. Ζ είζνδνο ελόο παζνγόλνπ 

κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό 

μεληζηή.  

 

 

2 ...... 

3. Λνίκσμε  Γ. Όηαλ ν νξγαληζκόο αζζελήζεη από 

θάπνην κηθξόβην δηαηεξεί κηα 

«αλάκλεζε» θαη έηζη ζπκάηαη πώο λα 

θηηάμεη γξήγνξα αληηζώκαηα αλ 

κνιπλζεί μαλά από ην ίδην κηθξόβην.  

 

 

 

3 ...... 

4. Μόιπλζε Γ. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά 

ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

 

4 ...... 

  



 8 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο 

δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

1. α) Να αλαθέξεηε ην ξόιν ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.            (κ. 1) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.      (κ. 3) 

 

Αξηεξίεο Φιέβεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Να εμεγήζεηε πνηνο ν ξόινο ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο.  

(κ. 2) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

δ) Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά ηνπ εκβνιίνπ από ηνλ νξό.                  (κ. 2) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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ε) Να νλνκάζεηε ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνύ 

ζπζηήκαηνο.                                                                                 (κ. 2)  

 Πάζεζε πνπ πξνθαιεί αλεμέιεθηε παξαγσγή ιεπθώλ 

αηκνζθαηξίσλ: ……………………………………… 

 Κιεξνλνκηθή πάζεζε όπνπ παξαηεξείηαη κεησκέλνο αξηζκόο 

αηκνζθαηξίσλ ή ρακειή πνζόηεηα αηκνζθαηξίλεο: .......................... 

 Ζ πήμε πνζόηεηαο αίκαηνο κέζα ζε θάπνην αηκνθόξν αγγείν: 

………………… 

 ηέλσζε ησλ αξηεξηώλ πνπ νθείιεηαη ζε απόζεζε ιηπαξώλ 

νπζηώλ: ...................................................... 

 

ζη) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θαγνθπηηάξσζε.                                     (κ. 2) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ηεο 

ζηήιεο Β θαη λα γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ.      (κ. 4) 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Γ 

1. ηνκάρη  Α. Οη βιεθαξίδεο ησλ θπηηάξσλ ζπξώρλνπλ ηα 

κηθξόβηα πξνο ηα πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ από 

ην ζηόκα  

 

1............. 

2. Γέξκα Β. Τγξό πνπ παξάγεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ 

νξγάλσλ απηώλ πεξηέρεη ην έλδπκν ιπζνδύκε 

πνπ θαηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα. 

 

2............. 

3. Σξαρεία Γ. Ομέα πνπ βξίζθνληαη ζην όξγαλν απηό 

θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα 

 

3............. 

4. Μάηηα Γ. Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη 

παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ησλ κηθξνβίσλ ζηνλ 

νξγαληζκό. 

 

4............. 
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β) i. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο 

ηνπ AIDS.                                                                                  (κ. 2)  

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

πξνθπιαρζεί από ηνλ ηό ηνπ AIDS.                                                 (κ. 2) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα πιέλνπκε πάληα ηα ρέξηα καο 

κε ζαπνύλη θαη όρη κόλν κε λεξό.                                                    (κ. 1) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

δ) Οη πην πάλσ εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο.                                                            (κ. 2)  

 

Με ηε βνήζεηα ησλ εηθόλσλ απηώλ, λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πην πάλσ ιεηηνπξγία. 

Έλα .................................................... αξρηθά πεξηβάιιεη κε ηελ 

θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε έλα βαθηήξην. ηε ζπλέρεηα ην ελζσκαηώλεη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ.  Αθνινύζσο δηαζπά ηα ............................... ηνπ 
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βαθηεξίνπ ζε ................................  (ελδνθπηηαξηθή πέςε). Ζ όιε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη  .................................................... 

 

ε) Να γξάςεηε πνην από ηα δύν, ην εκβόιην ή ν αληη-νξόο, έρεη πην άκεζα 

απνηειέζκαηα. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  (κ. 1) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

        

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ο Γηεπζπληήο  

 

 

                                                                               Πέηξνο Μηραήι 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν  µαζεηή/ηξηαο: ......................................................... Σµήµα: ........ Αξ.: ........ 

 

                                                                             Βαζκόο : …………  Οινγξάθσο: ………… 

                                                                              Τπνγξαθή θαζεγεηή/ηξηαο ……………. 

 
Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 10 ζελίδερ 

 

Μέπορ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ ηων 2.5 μονάδων. 

Να απανηήζεηε ΟΛΔΣ ηιρ επωηήζειρ. 

 

Δπώηηζη 1. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ζηε ζηήιε Α κε ηηο ζσζηέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ζηήιεο Β, ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηελ άδεηα ζηήιε.          (κνλάδεο 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Σηήλη Α  

Τδαηάλζξαθεο 

 

 

Λίπε 

 

 

Πξσηεΐλεο 

 

 

Ννπθιετληθά 

Ομέα 

 

Άιαηα 

 

 

Σηήλη Β 

1 Καύζηκα πξώηεο επηινγήο 

 

2. Καιύπηνπλ θπξίσο δνκηθέο αλάγθεο 

 

3. πνπδαίεο απνηακηεπηηθέο 

ελεξγεηαθέο νπζίεο 

4. Αλόξγαλεο νπζίεο, βαζηθό δνκηθό 

πιηθό πνιιώλ βηνινγηθώλ δνκώλ 

5. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΑΓΙΟΥ ΘΔΟΓΩΡΟΥ                                              ΣΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ        

ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΣΑΞΗ Γ' 

    Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 6  Ινπλίνπ 2014                                                Ώξα : 7: 45 – 9:45 
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Δπώηηζη 2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαύζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηα κηηνρόλδξηα:                                                                                     (κνλάδεο 2.5) 

 

α) ην κηηνρόλδξην θαίγνληαη ………………….  …………………. θαη απειεπζεξώλεηαη 

………………………… πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξάγεηαη λεξό θαη ……………………………….. . 

β) Γηα λα γίλεη ε θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ πξέπεη λα ππάξρεη ην αέξην 

……………...........… πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

……………….…..  .                                                                                    

 

Δπώηηζη 3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε 

θύθιν ην έλα ζσζηό γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε κηα ζσζηή απάληεζε:                                   

(κνλάδεο 2.5) 

 

α) Η ηξηγιώρηλε βαιβίδα βξίζθεηαη κεηαμύ: 

Α:       Γεμηνύ θόιπνπ θαη αξηζηεξνύ θόιπνπ 

Β:       Γεμηνύ θόιπνπ θαη δεμηάο θνηιίαο 

Γ:       Αξηζηεξνύ θόιπνπ θαη αξηζηεξήο θνηιίαο 

Γ:      Αξηζηεξνύ θόιπνπ θαη δεμηάο θνηιίαο 

 

β) Σν αίκα αθνύ θύγεη από ηνλ αξηζηεξό θόιπν πεγαίλεη ζην / ζηε: 

Α:       Γεμηό θόιπν  

Β:       Γεμηά θνηιία 

Γ:       Αξηζηεξή θνηιία 

Γ:       Ανξηή 

 

 

γ) Έλα εξπζξό αηκνζθαίξην από άηνκν νκάδαο αίκαηνο ΑΒ έρεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ: 

Α:       Μόλν αληηγόλν Α 

Β:       Μόλν αληηγόλν Β 

Γ:       Αληηγόλν Α θαη αληηγόλν Β 

Γ:       Αληηγόλν Ο 
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δ) Παλδόηεο νλνκάδεηαη ε νκάδα αίκαηνο: 

Α:       Α  

Β:       Β 

Γ:       ΑΒ 

Γ:       Ο 

 

ε) Η αξηεξηνζθιήξπλζε νθείιεηαη ζηε: 

Α:      πζζώξεπζε πδαηαλζξάθσλ θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ 

Β:      πζζώξεπζε πξσηετλώλ θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ θιεβώλ 

Γ:       πζζώξεπζε πδαηαλζξάθσλ θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ θιεβώλ 

Γ:       πζζώξεπζε ρνιεζηεξόιεο θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ 

                                                                                      

Δπώηηζη 4. Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία ησλ πην θάησ Πνηα δηαιύκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλίρλεπζε πδαηαλζξάθσλ θαη πνίνο ν ξόινο ηεο: 

α) Πνην δηάιπκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θεηικόρ μάπηςπαρ θαη πνηα ε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ ζην πείξακα; 

………………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................…………………

……………………………………………………………………..…………..…………………

…………………………………………………………………….................  (κνλάδεο 0.75) 

 

β) Πνην δηάιπκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ απνηηικόρ μάπηςπαρ θαη πνηα ε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ ζην πείξακα; 

………………………………………………………………………………………………........

..............................................................................................................................………

……………………………………………………………………..…………..…………………

………………………………………………………...................…................(κνλάδεο 0.75) 

 

γ) Γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθε ην Γιάλςμα Benedict ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα; 

……………………………………………………………………………………......................

.............................................................................................................……………………

…………………………………………………………………..…………..……………………

…………………………………………………………………............................  (κνλάδα 1) 
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Μέπορ Β: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ ηων έξι (6) μονάδων. Από ηιρ 

ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηιρ ηπειρ (3). 

 

Δπώηηζη 1 Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εκεξήζηα πξνζιακβαλόκελε πνζόηεηα 

ζε ρηιηνζεξκίδεο θαζώο θαη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε ρηιηνζεξκίδεο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ 

αηόκσλ (Α, Β, Γ).  

 

 Α Β Γ 

Ηκεξήζηα πξνζιακβαλόκελε 

πνζόηεηα ζε ρηιηνζεξκίδεο 

 

2050 

 

2000 

 

2050 

Ηκεξήζηεο αλάγθεο ζε 

ρηιηνζεξκίδεο 

 

1800 

 

2000 

 

2200 

 

α) Γηα λα κπνξώ λα ζπγθξίλσ αμηόπηζηα ηα πην πάλσ άηνκα πνηνη ηξεηο παξάγνληεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνί (ίδηνη) ζηα ηξία άηνκα; 

…….………………………………………………………………………………………(κνλάδεο 1.5) 

 

β) Να εμεγήζεηε πνην ή πνηα από ηα ηξία άηνκα είλαη πην πηζαλόλ λα έρεη πξόβιεκα 

παρπζαξθίαο (αλ όια ηα άιια ζπγθξίζηκα κεγέζε είλαη ίδηα).                                      

…………………………………………………………………………………………… (κνλάδα 1) 

 

γ) Να αλαθέξεηε ηξεηο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βάζε ηε Μεζνγεηαθή ππξακίδα 

δηαηξνθήο.                                                                                                             (κνλάδεο 1.5) 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

δ) Με πνην ηξόπν νη θπηηθέο ίλεο ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο.                                         

..........................................................................................................................……(κνλάδεο 2) 
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Δπώηηζη 2 α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο δνληηνύ. Να νλνκάζεηε ηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ νη ελδείμεηο Α κέρξη θαη Σ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                (κνλάδεο 3) 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ην είδνο, ηνλ αξηζκό θαη ηε   

ιεηηνπξγία ησλ δνληηώλ.                                                                                 (κνλάδεο 3) 

 Δίδνο δνληηώλ Αξηζκόο δνληηώλ 

ζηελ πάλσ ζηαγόλα 

Λεηηνπξγία 

1  4 Σεκαρηζκόο ηξνθήο 

2 Κπλόδνληεο   

3  4  

4 Γνκθίνη  Άιεζκα ηξνθήο 

 

 

 

 

 

 

Α: 

Β: 

Γ: 

Γ: 

Δ: 

ΣΤ: 
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Δπώηηζη 3 Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ελόο κηθξνβίνπ κέζα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, αιιά ζε κε νξζή 

ζεηξά. 

 

α) Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ νξζή δηαδνρηθή ζεηξά ηα πην πάλσ ζηάδηα: 

1ν : ...........,   2ν : ............, 3ν :............., 4ν :.............., 5ν :.............., 6ν : ............. 

                                                                                                                       (κνλάδεο 3) 

β) Να πεξηγξάςεηε ζύληνκα ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελόο κηθξνβίνπ 

κέζα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  (κνλάδεο 3) 
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Δπώηηζη 4. α) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηξία αηκνθόξα αγγεία. Να νλνκάζεηε ηα 

αγγεία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ.                                                                  

(κνλάδεο 1.5) 

 

 

 

 

 

                                      

  

  β) Να γξάςεηε δύν δομικέρ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θιέβεο θαη ζηηο αξηεξίεο.   (κνλάδεο 2.5) 

1:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................

.…................................................................................................................................................ 

2:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................………

…................................................................................................................................................. 

γ) Καηά ηε κεηαθίλεζε νπζηώλ κεηαμύ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ θαη θπηηάξσλ, θάπνηεο νπζίεο 

κεηαθηλνύληαη από ηα θύηηαξα πξνο ηα ηξηρνεηδή αγγεία ελώ θάπνηεο άιιεο κεηαθηλνύληαη 

από ηα ηξηρνεηδή αγγεία πξνο ηα θύηηαξα. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε 

ηέζζεξηο από ηηο νξζέο ιέμεηο πνπ δίλνληαη πην θάησ.                                             (κνλάδεο 2) 

      βιέλλα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ιάδη, άρξεζηεο νπζίεο, νμπγόλν, ρισξνπιάζηεο, γιπθόδε 

 Οπζίεο πνπ κεηαθηλνύληαη από ηα 

θύηηαξα πξνο ηα ηξηρνεηδή αγγεία 

Οπζίεο πνπ κεηαθηλνύληαη από ηα 

ηξηρνεηδή αγγεία πξνο ηα θύηηαξα 

1   

2   

                                                                                                            

 Τύπορ αγγείος 

Α  

Β  

Γ  
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Μέπορ Γ: Αποηελείηαι από δςο (2) επωηήζειρ ηων δώδεκα (12) μονάδων. Από ηιρ δςο 

(2) επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη μια (1) επώηηζη. 

Δπώηηζη 1. Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή ζηνλ άλζξσπν. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

α) Να εμεγήζεηε ηνλ κεραληζκό ηεο ειζπνοήρ θαη ηεο εκπνοήρ έρνληαο ππόςε: i) ζηηο 

θηλήζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ ζώξαθα, ii) ζηηο θηλήζεηο ηνπ δηαθξάγκαηνο, iii) ζηελ αύμεζε  ή 

κείσζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο θαη ησλ πλεπκόλσλ θαη iv) ζηελ είζνδν 

θαη ηελ έμνδν ηνπ αέξα.                                                                                            (κνλάδεο 4) 

Δηζπλνή:......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Δθπλνή:.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

β) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα θπςειίδα ησλ 

πλεπκόλσλ. Να νλνκάζεηε ηα αέξηα Α θαη Β. 

 

 

                                                                

                                                                                                                                (κνλάδεο 2) 

 

 

Α: 

 

Β: 
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γ) Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζε ηνπ νμπγόλνπ από ηελ αηκνζθαηξίλε κέρξη ην κηηνρόλδξην ελόο 

θπηηάξνπ ησλ ηζηώλ.                                                                                                 (κνλάδεο 3) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο, ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ ηξηρώλ ζηηο ξηληθέο 

θνηιόηεηεο.                                                                                                             (κνλάδεο 1.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάπνζεο.           (κνλάδεο 1.5) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Δπώηηζη 2. α) Σν πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε ηα 

όξγαλα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηα γξάκκαηα Α κέρξη θαη Γ.                                                

(κνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

β) Να αλαθέξεηε δύν εθθξίκαηα ησλ γαζηξηθώλ αδέλσλ θαη λα εμεγήζεηε ζύληνκα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζελόο από απηά.                                                                            (κνλάδεο 3) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ.                                           (κνλάδα 1) 

1:……………………………………………………………………………………………………………………

2:………………………………………………………………………........................……………………….....  

δ) Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνκάρνπ.                                                     (κνλάδα 1)                                                                           

1:…………………………………………………………………………………………………............ 

2:………………………………………………………………………..................……………………     

Α: 

Β: 

Γ: 

Γ: 
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ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) αζζέλεηεο  ηνπ ζηνκάρνπ.                                                   (κνλάδα 1)                                                                           

1:…………………………………………………………………………………………………............ 

2:………………………………………………………………………..................…………………….  

ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα εθθξίκαηα πνπ δξνπλ 

ζην ιεπηό έληεξν.                                                                                                            

(κνλάδεο 3) 

 Όλνκα 

εθθξίκαηνο 

Όξγαλν πνπ 

παξάγεηαη ην 

έθθξηκα 

Γξάζε εθθξίκαηνο ζην ιεπηό 

έληεξν 

1  Ήπαξ (ζπθώηη)  

 

2 Παγθξεαηηθό 

πγξό 

  

3   Απμάλεη ηνλ όγθν θαη ηε 

ξεπζηόηεηα ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ 

                                                                                                             

δ) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί (κεηαβνιέο) ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ελόο 

αζζελνύο ν νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζε αθαίξεζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο.                (κνλάδα 1) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-----------------------------------------------------------Σέινο---------------------------------------------------------  

     Οη Δηζεγεηέο                                        Ο πληνληζηήο (ΒΓ)                         Η Γηεπζύληξηα 

……………………..                                    …………………….. 

 Υξίζηνο Μαξαζεύηεο                               Βέξα Καξαθνύιιε                       ……………………..                                                                             

 ……………………..                                                                                     Κπξηαθή Θενδώξνπ 

Πνηακόο Μπξηάλζεο    

 ……………………..                                                                                                                                                 

Φαίδξα Ισαθείκ -Γεσξγίνπ                                                                                                        
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 ΝΙΚΟΛΑΪΓΔΙΟ  ΓΤΜΝΑΙΟ                                            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 
ΣΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ    

 
ΣΑΞΗ: Γ΄                     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014              ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 7.45 – 9.45 π. μ. 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .....................................................................ΣΜΗΜΑ:........……… 
 
ΒΑΘΜΟ: .....................................................................ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................. 
 
                                                                                                                                               
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 13 ζελίδερ. 
Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (Tipp Ex). 
Να σπηζιμοποιήζεηε μόνο μπλε πέννα. 
_______________________________________________________________________ 
 
ΜΔΡΟ Α: 
 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 μονάδερ. 
 
Δπώηηζη 1 
 
(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                         (2 κνλ.) 
 
 

Α                          Β       Γ 
 
Α. Τδαηάλζξαθεο 

 
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. …… 

 
 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε.                                         (0,5 κνλ.)                                                     
 
    Η ρνιή παξάγεηαη ζην ………………….. πνπ είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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Δπώηηζη 2 
 
(α)  Να βάιεηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.        (0,5 κνλ.) 
 

- Σν  AIDS πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκό πνπ αλήθεη ζε:  
 
       1.  βαθηήξηα 
 
       2.  ηνύο 
 
       3.  κύθεηεο 
 
       4.  πξσηόδσα 
 
(β)  Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ AIDS.                    (2 κνλ.) 
      
      1. ……………………………………………………………………… 
       
      2. …………………………………………………………………….. 
 
 
Δπώηηζη 3 
 
 (α) Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζην θύηηαξν. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο  
      ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε ζηήιε Γ.                           (2,5 κνλ.) 
 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Ππξήλαο 
 

 
1. Πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε (θσηνζύλζεζε) 

 
Α.  …. 

 
Β. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
 

 
2. Κέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

 
Β.  …. 

 
Γ. Υισξνπιάζηεο 
 

 
3. Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν 

 
Γ.  …. 

 
Γ. Ρηβνζώκαηα 
 

 
4. Πεξηέρεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ  DNA 

 
Γ.  …. 

 
Δ. Μηηνρόλδξηα 
 

 
5. Δθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ 

 

 
Δ.  …. 
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Δπώηηζη 4 
 

      (α)  Να γξάςεηε  ζηελ αξρή  θάζε πξόηαζεο   εάλ είλαη ζσζηή θαη Λ εάλ είλαη  
            ιάζνο.                                                                                                      (2,5 κνλ.)     
                                                                                                                                
      1.  ………  Μηθξή θπθινθνξία νλνκάδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο πνπ ζθνπό  
                       έρεη ηελ αηκάησζε ησλ νξγάλσλ  ηνπ ζώκαηνο.  
     
      2. ……….  Ο ζθπγκόο εληνπίδεηαη θαιύηεξα ζηηο επηθαλεηαθέο θιέβεο.   
      
      3. ……….  Η άλσ θνίιε θιέβα επαλαθέξεη ην κε νμπγνλσκέλν αίκα από ηα 
                       όξγαλα ζηελ θαξδία.  
      
      4. ……….  Σα ηνηρώκαηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη ην ίδην ιεπηά κε εθείλα ηεο 
                       δεμηάο θνηιίαο. 
     
      5. ……….  Η ανξηή είλαη ε κεγαιύηεξε αξηεξία ηνπ ζώκαηνο πνπ απνκαθξύλεη ην 
                       νμπγνλσκέλν αίκα από ηελ θαξδία. 

 
 
 
 
ΜΔΡΟ Β: 
 
Να απανηήζεηε ζηιρ (ηπειρ) 3 από ηιρ (ηέζζεπιρ) 4 επωηήζειρ. Κάζε εξώηεζε 
βαζκνινγείηαη κε 6 μονάδερ.  
 
Δπώηηζη 1 
 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηεο ηνκήο ηνπ δνληηνύ.           (2 κνλ.)  
 
 
                                                                      

                                                                
 

     
     1. ………………………………..  
                                    
     2. ……………………………….. 
 
     3. ……………………………….. 
 
     4. ……………………………….. 
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(β) Να αλαθέξεηε δύν  (2) ζπλήζεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνύκε γηα λα  
      δηαηεξήζνπκε  ηα δόληηα καο πγηή.                                                                     (1 κνλ.) 
 
     1.  …………………………………………………………………………………………… 
 
     2. …………………………………………………………………………………………… 
 
(γ) Να νλνκάζεηε ηα είδε δνληηώλ όπσο θαη ηελ ρξεζηκόηεηά ηνπο.                        (2 κνλ.) 
      
      1. ……………………………. Υξεζηκόηεηα: ……………………………………………. 
 
      2. ……………………………. Υξεζηκόηεηα: ……………………………………………. 
 
      3. ……………………………. Υξεζηκόηεηα: …………………………………………… 
 
      4. ……………………………. Υξεζηκόηεηα: ……………………………………………. 
 
(δ) Να νλνκάζεηε δύν (2) παζήζεηο ησλ δνληηώλ.                                                    (1 κνλ.) 
 
      1. …………………………………………………………………………………………… 
     
      2. ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Δπώηηζη 2 
 
(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
        ζηήιε Γ.       
                                                                                                                            (2 κνλ.) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Λεπθά αηκνζθαίξηα 
 

 
1. Τπεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 

 
Α. ….  

 
Β. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 
 

 
2. Τπεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

 
Β. ….  

 
Γ. Αηκνπεηάιηα 
 

 
3. Τπεύζπλν γηα ηε κεηαθνξά ρξήζηκσλ 
    θαη άρξεζησλ νπζηώλ 

 
Γ. ….  

 
Γ. Πιάζκα 

 
4. Τπεύζπλα γηα ηε δέζκεπζε θαη  
    κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ 

 
Γ. ….  
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο:                                                                     (2 κνλ.) 
 
      1. Οη νκάδεο αίκαηνο είλαη νη αθόινπζεο ηέζζεξηο: ………., ………, ………., ………. 
 
      2. Οκάδα παλδόηεο είλαη ε ……………… θαη νκάδα παλδέθηεο είλαη ε …………….. 
 
 (γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                    (2 κνλ.) 
 
       1. Η αηκνζθαηξίλε βξίζθεηαη ζηα …………………..  αηκνζθαίξηα. 
 
       2. Σα αηκνπεηάιηα είλαη ηα πην κηθξά ζε κέγεζνο θύηηαξα  ηνπ αίκαηνο θαη δελ  
 
          έρνπλ …………………..   
 
 
Δπώηηζη 3 

 
Γίδεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα:  
 
 

 
 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ  ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο νξγαληζκνύο από  ην                      
      πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα.                                                                         (0,5 κνλ.) 
 
………………..                θάκπηα                 θόηζπθαο              ……………….. 
 
(β) Ολνκάζηε έλα παξαγσγό από ην  πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα  θαη δηθαηνινγήζηε 
      ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                         (1 κνλ.)   
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
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(γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο λα νλνκάζεηε:                                (0,5 κνλ.) 
 

 Έλα θαηαλαισηή 3εο ηάμεο: …………………………………………………… 
 

 Έλα θαηαλαισηή 2εο ηάμεο: ……………………………………………………… 
 

 (δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο 
       ιέμεηο: νηθνζύζηεκα, βηνθνηλόηεηα, πιεζπζκόο, είδνο, αβηνηηθνύο, πιέγκα,  
       βηνηηθνύο, ηξνθηθέο.                                                                                  (2 κνλ.) 
 
      ηε 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. Σν 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. 
 

        (ε) Να βάλεηε ζε κύκλο ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηε ζωζηή απάνηεζε:           (1 κνλ.) 
 

Α. Οι καηαναλωηέρ ππώηερ ηάξερ ηπέθονηαι: 
1. με ζαπκοθάγα δώα  
2. με θςηά  
3. με θςηοθάγα δώα  
4. με νεκπή οπγανική ύλε 

 
 

B. Σηο ππώηο ηποθικό επίπεδο μιαρ πςπαμίδαρ βιομάδαρ ενηάζζονηαι:  
1. οι παπαγωγοί  
2. οι καηαναλωηέρ ππώηερ ηάξερ  
3. καηαναλωηέρ δεύηεπερ ηάξερ 
4. οι κοπςθαίοι καηαναλωηέρ 
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 (ζη) Να γξάςεηε ζηελ αξρή θάζε πξόηαζεο  εάλ είλαη ζσζηή θαη Λ εάλ είλαη  
                ιάζνο.                                                                                                    (1 κνλ.) 
 
               1. …… Μηα ηξνθηθή αιπζίδα κπνξεί λα μεθηλήζεη από έλαλ  εηεξόηξνθν    
                            νξγαληζκό. 
               
                2. …… ΄Δλαο  νξγαληζκόο κπνξεί λα αλήθεη ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξεο    
                           από κηα ηξνθηθέο αιπζίδεο.                                                                                       
               
                3. …… Οη απνηθνδνκεηέο δηαζπνύλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο ησλ λεθξώλ  
                            νξγαληζκώλ ζε αλόξγαλεο. 
              
                4. …… Όια ηα πξάζηλα θπηά είλαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί. 

 
 

  Δπώηηζη 4 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηεο ηνκήο ηεο θαξδίαο.       (3 κνλ.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κηθξή θπθινθνξία      (2 κνλ.) 
 
     Άλσ θαη θάησ θνίιε θιέβα         δεμηόο θόιπνο         ……………………. 
 
              ………………….           ……………………         ……………………. 
   
            αξηζηεξόο θόιπνο.   
 
 
   

 

 1. …………………………….. 

 

 2. ……………………………. 

 

 3. ……………………………. 

  

4. ……………………………. 

 

 5. ……………………………. 

 

 6. ……………………………. 
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(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί:                                             (1 κνλ.) 
   
     ηελ πλεπκνληθή ………………….. ην αίκα πνπ θπθινθνξεί πεξηέρεη  κεγάιεο     
 
     πνζόηεηεο νμπγόλνπ θαη ζηελ πλεπκνληθή …………………… κεγάιεο πνζόηεηεο 
     
     δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 
 
ΜΔΡΟ Γ: 

 
Να απανηήζεηε ζε μία (1) από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  
12 μονάδερ. 
  

 
Δπώηηζη 1 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
                                                                                                                          (2,5 κνλ.) 
 

     
 
 
 
(β) Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή 
     πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                                   (1,5 κνλ.) 
     
 1. …………………………………………………………………………………………….. 
    
   …………………………………………………………………………………………....... 
     
 2. …………………………………………………………………………………………….. 
     
 ……………………………………………………………………………………………….. 
    

  
 
  1. …………………………….                                     
   
   2. …………………………… 
 
   3. …………………………… 
 
   4. …………………………… 
 
   5. …………………………… 
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  3. ……………………………………………………………………………………………. 
   
  ………………………………………………………………………………………………. 
 
(γ) Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 
   δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                                                                     (2 κνλ.)                    
  
      1. …………………………………………………………………………………………. 
       
      2. …………………………………………………………………………………………. 
 
 
(δ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί:                                             (2 κνλ.) 
 

1. Η θσλή παξάγεηαη ζην …………………  κε ηα δύν δεπγάξηα ………………… 
 
ρνξδώλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό. 

 
2. Ο ήρνο δηακνξθώλεηαη ζε έλαξζξν ιόγν ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κε ηε βνήζεηα 
   
 ηεο …………………., ησλ ……………….. θαη ησλ ρεηιηώλ.  

 
 
(ε)  Πιο κάηω θαίνεηαι μια  οικολογική πςπαμίδα 
 
 

     
 
1. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο νηθνινγηθήο ππξακίδαο πνπ απεηθνλίδεηαη πην πάλσ.   
                                                                                                                              (1 κνλ.) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

     

    (8) 
 

   (80) 
 

 

  (670) 
 

  

(10000) 
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2. ΄Δρεη ππνινγηζηεί  όηη κόλν έλα 10% ηεο ελέξγεηαο  κεηαθέξεηαη από ην έλα επίπεδν  
    ζην άιιν. Σν ππόινηπν 90% κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ. Γώζηε δύν (2) ιόγνπο 
     γηαηί ζπκβαίλεη απηό.                                                                                    (1 κνλ.) 
 
    α. ……………………………………………………………………………………………. 
    
    β. …………………………………………………………………………………………….  
 
3.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο                                                   (2 κνλ.) 
     
     α. ε έλα νηθνζύζηεκα ππάξρνπλ επίζεο  νηθνινγηθέο ππξακίδεο  …………………… 
    
     θαη νηθνινγηθέο ππξακίδεο ………………………….                                                                      
 
     β. Η πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ζε έλα νηθνζύζηεκα είλαη …………………..   
 
     γ. Η ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία αμηνπνηνύλ νη παξαγσγνί ηελ ελέξγεηα πνπ παίξλνπλ    
 
     από ηελ πξσηαξρηθή πεγή είλαη ε …………………………… 
   
 
Δπώηηζη 2    
 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.     (3,5 κνλ.)  
     
 
 
 
 

 
 

 

   1. …………………………… 

 

   2. …………………………… 

 

   3. …………………………… 

 

   4. …………………………… 

 

   5. …………………………… 

 

   6. …………………………… 

 

   7. …………………………… 
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(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                    (2 κνλ.) 
 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Απνξξόθεζε 

 
1. Η δηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε 
    απινύζηεξεο 
 

 
Α. ….. 
 

 
 
Β. Πέςε 
 

 
2. Υξεζηκνπνίεζε 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. …..  

 
 
 
(γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
        ζηήιε Γ.                                                                                                           (2 κνλ.) 
 
 

   Α: Πεπηηθό έλδπκν    Β: Μαθξνκόξηα     Γ 
 
Α. Παγθξεαηηθή ιηπάζε 
 

 
1.΄Ακπιν 

 
Α. ……  

 
Β. Θξπςίλε 
 

 
2. Πξσηετλεο 

 
Β. …… 

 
Γ. Ννπθιεάζε 
 

 
3. Ληπίδηα 
     

 
Γ. ……  

 
Γ. Ακπιάζε ηνπ ζάιηνπ 

 
4. DNA - RNA 
     

 
Γ. ……  
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(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αθόινπζνπο  
      όξνπο: κεραληθή πέςε, ρεκηθή πέςε, κεηαβνιηζκόο.                             (1,5 κνλ.) 
       
      1. Σν ζύλνιν ησλ βηνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ γηα ηε δηάζπαζε ζύλζεησλ νξγαληθώλ 
     κνξίσλ ζε απινύζηεξα  θαη γηα ηε ζύλζεζε νξγαληθώλ κνξίσλ από απινύζηεξα 
     νλνκάδεηαη …………………………………..  
 
     2. Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα, κέζα ζηνλ γαζηξεληεξηθό    
        ζσιήλα, κε ηε βνήζεηα ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ νλνκάδεηαη ……………………. 
        ……………………..  
      
     3. Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε ηξνθή δηαζπάηαη ζε καθξνκόξηα , κέζσ ησλ     
     θηλήζεσλ πνπ γίλνληαη από ηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα νλνκάδεηαη  
     ………………………………………….. 
 
 
(ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                          (1,5 κνλ.) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Οκνηόζηαζε 

 
1. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 
ηνπ παζνγόλνπ νξγαληζκνύ 
     

 
Α. …… 
 

 
Β. Μόιπλζε 
 

 
2. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ  
κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό μεληζηή 
 

 
Β. …… 

 
Γ. Λνίκσμε 

 
3. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά 
ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε 
 

 
Γ. …… 
 

 
 
 
 
 
 
(ζη)  Να εμεγήζεηε πσο πξνθαιείηαη:                                                                  (1,5 κνλ.) 
 
      1. Η θπζηθή αλνζία: ………………………………………………………………………… 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
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      2. Η ηερλεηή αλνζία: ...……………………………………………………………………… 
 
      …………………………………………………………………………………………………. 
 
      …………………………………………………………………………………………………. 
 
     3. Η δηαθνξά αλάκεζα ζην εκβόιην θαη ηνλ νξό είλαη ……………………………………. 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
   
       ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Οι Διζηγήηπιερ                         ςνηονιζηήρ  Β.Γ.                       Η Γιεςθύνηπια 

             
                           

Νίθε Βειάδε – Ισαλλίδνπ            Νίθνο Νηθνδήκνπ                    Γξ. Καίηε Νηθνιάνπ νπηδηή               
   

   …………………..                         …………………….                   ………………………… 
                                                                                                          
                                                                                                        
Άλλα Φηιίππνπ 
 
………………….. 



    Σελίδα 1 από ....7 
 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ, ΠΑΦΟ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2014 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ : 2 ΧΡΔ 

ΣΜΗΜΑ: ........... ΑΡ.: .......... 

ΣΑΞΗ: Γ’  ΒΑΘ.:........................................... 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΓΡ..................................... 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:.............................................................. ΤΠΟΓΡ.: .................................. 

 

 

 

 

 

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α κε 

ηηο ζσζηέο ιεηηνπξγίεο, πνπ απηά θάλνπλ, ζηε ζηήιε Β.                                          (5Υ0,5=2,5κ)                                                   

 

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

1. Λάξπγγαο        1= Α. Απνηεινύλ ηηο δηαθιαδώζεηο ηεο ηξαρείαο 

2. Φάξπγγαο 2= Β. ηνλ βιελλνγόλν ηνπο ππάξρνπλ άθζνλα 

αηκνθόξα αγγεία θαη θύηηαξα πνπ παξάγνπλ βιέλλα 

3. Βξόγρνη 3= Γ. Κνηλό όξγαλν αλαπλεπζηηθνύ θαη πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

4. Σξαρεία          4= Γ. Δθεί βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο 

5. Ρηληθέο θνηιόηεηεο         5=  Δ. Απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο θαη 

ζπλδεηηθό ηζηό 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν.                                             (5Υ0,5=2,5κ) 

Σα ................................. πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ απνξξνθώληαη ζην 

........................  .................. ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θηάλνπλ κε ην .....................  ζε όια 

ηα .........................  ηνπ ζώκαηνο. Δθεί νξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

γιπθόδε, αληηδξνύλ κε ην ......................... θαη απειεπζεξώλνπλ  ελέξγεηα.                   

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7)  ΔΛΙΓΔ 

ΜΔΡΟ Α’:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο (4) ησλ 2.5 κνλάδσλ.          

                    Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 



    Σελίδα 2 από ....7 
 

 
 
3. Ση είλαη oηθνζύζηεκα; Να δώζεηε δύν παξαδείγκαηα από νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ. 

(1Υ2,5=2,5κ)                            

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4α.Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.          (4Υ0,5=2,0κ)                             

Γεμηόο θόιπνο → ...............  .............. → .................  …….......... → ...............  ……............ 

(πλεπκόλσλ) → .....................  ............. →  Αξηζηεξόο θόιπνο                                

4β.Πνηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο;                                 (1Υ0,5=0,5κ)                             

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

1.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.(Υ) ).                                (6Υ1=6κ)                             

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 ζηεθαληαίεο αξηεξίεο πξνκεζεύνληαη νμπγνλσκέλν αίκα από: 

Α. ηελ ανξηή 

Β. ηνλ αξηζηεξό θόιπν 

Γ. ηελ πλεπκνληθή θιέβα 

Γ. ηελ πλεπκνληθή αξηεξία  

γ. Η θαξδία: 

Α. είλαη έλα νζηέηλν όξγαλν 

Β. έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Γ.  ιεηηνπξγεί ζαλ σο δηπιή «αληιία» 

Γ. είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ΜΔΡΟ Β’:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο (4) ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο ηέζζεξηο 

(4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ  ζηηο ΣΡΔΙ (3). 



    Σελίδα 3 από ....7 
 

 

δ. Οη απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ είλαη: 

Α. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο 

Β. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο θαη νη βηηακίλεο 

Γ. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο θαη νη θπηηθέο ίλεο 

Γ. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο θαη νη βηηακίλεο, ηα λνπθιεηληθά νμέα, ηα άιαηα 

θαη ην λεξό. 

ε. Κύξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ πξσηετλώλ ζηε δηαηξνθή είλαη: 

Α. ηα ιίπε, ηα έιαηα, ην βνύηπξν, ε καξγαξίλε   

Β. ην θαξπνύδη, ην πεπόλη, ην κπξόθνιν, ην θνπλνππίδη 

Γ. ηα ιαραληθά θαη  ηα εζπεξηδνεηδή  

Γ. ην θξέαο, ηα ςάξηα, ηα όζπξηα, νη μεξνί θαξπνί,  ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη ηα απγά  

ζη. αλ ην παρύ έληεξν είλαη εξεζηζκέλν θαη ε πεξηζηαιηηθή θίλεζε είλαη απμεκέλε ηόηε 

δηαπηζηώλεηαη ε πάζεζε ηεο: 

Α. ζθσιεθνεηδίηηδαο 

Β. δηάξξνηαο 

Γ. θήιεο  

Γ. δπζθνηιηόηεηαο 

 

2.α. Σν πεπηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από δύν νκάδεο νξγάλσλ                                (2Υ1=2κ) 

Α……………………………………………………… 

Β…………………………………………………….. 

 
2.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά  ην 
γαζηξεληεξηθό ζσιήλα                                                                                                (4Υ0,5=2κ) 

 

 

2.γ. Να γξάςεηε 2 ιεηηνπξγίεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα                                        (2Υ1=2κ) 

Α……………………………………..……………………………………………… 

Β…………………………………………….……………………………………….. 



    Σελίδα 4 από ....7 
 

3.α. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη 

απαξαίηεηα ηξνθή.                                                                                                      (4Υ0,5=2κ)              

α. ……………………………………………………………………………………………………… 

β. ……………………………………………………………………………………………………… 

γ. ……………………………………………………………………………………………………… 

δ. ……………………………………………………………………………………………………… 

3.β. Να αλαθέξεηε ηε βαζηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ θπηά θαη δώα σο πξνο ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο.                                                                        (1Υ1=1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………... 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο: 

3.γ. Γνκηθέο νλνκάδνληαη νη νπζίεο πνπ                                                                         (1Υ1=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………… 

3.δ. Δλεξγεηαθέο νλνκάδνληαη νη νπζίεο πνπ                                                                  (1Υ1=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………… 

3.ε. πκπιεξσκαηηθέο νλνκάδνληαη νη νπζίεο, πνπ                                                       (1Υ1=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………… 

4.α. Οη κηθξννξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο θαη γη’ απηό ζεσξνύληαη 

δσληαλνί νξγαληζκνί. Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε   4 ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο.   (8Υ0,5=4κ) 

Α/Α Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο 

1   

2   

3   

4   

 

4.β.Γηαηί νη ηνί αλ θαη είλαη κηα θαηεγνξία ησλ κηθξννξγαληζκώλ  δελ ζεσξνύληαη δσληαλνί 

νξγαληζκνί;                                                                                                                      (1Υ1=1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 4.γ. Να θαηαγξάςεηε θαηά ζεηξά κεγέζνπο από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν ηηο ηέζζεξηο (4) 

θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ πνπ δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  

βαθηήξηα, ηνί, κνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξσηόδσα.                                                            (4Υ0,25=1κ)                                                          

…………………………………………………………………………………………………………..… 



    Σελίδα 5 από ....7 
 

 

 

Πηπρέο (πξνεθβνιέο) βιελλνγόλνπ 
ζηνκαρηνύ 

Γαζηξηθνί αδέλεο 
 

 

 

 

1. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα δηάθνξα 
όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                              (5Υ0,5=2,5)  
                         

 

 

 

 

  

 

  

 

 

1.β. Να αλαθέξεηε έλα (1) έλδπκν πνπ πεξηέρεη ην ζάιην, θαζώο θαη ην ξόιν πνπ έρεη απηό ην 

έλδπκν.                                                                                                                          (2Υ1=2κ)    

Έλδπκν: ………………………………  

Ρόινο: ............................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

1.γ.  Πνην όξγαλν παξάγεη ηε ρνιή;                                                                (1Υ1=1κ)

                                                                

 .......................................................................................................................................................  

1.δ. Ση πξόβιεκα ζα αληηκεησπίζεη έλαο  νξγαληζκόο πνπ δελ παξάγεη ρνιή;             (1Υ1=1κ)                      

 .....................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................  
1.ε. ηε δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδεηαη ηκήκα ηνπ ζηνκαρηνύ θαη κεγέζπλζε ησλ γαζηξηθώλ αδέλσλ. Να 

αλαθέξεηε δύν (2) νπζίεο πνπ εθθξίλνπλ νη γαζηξηθνί                                                                           

αδέλεο θαζώο θαη ηνλ ξόιν απηώλ ησλ νπζηώλ ζην πεπηηθό                                                                                                   

ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. (4Υ0,5=2κ)                      

 

 

 

 

 

    

Α/Α  Όξγαλν  ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Οπζία πνπ εθθξίλεηαη 
από ηνπο γαζηξηθνύο 
αδέλεο 
 

Ρόινο ζην πεπηηθό ζύζηεκα 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο 
δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ  ζηελ ΜΙΑ (1). 

1

. 

3

. 

4

. 

5

. 

2

. 



    Σελίδα 6 από ....7 
 

1.δ. Ο Κακαξίηεο, καζεηήο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ θάζε κέξα ζην ζρνιείν επηιέγεη λα ηξώεη έλα ζάληνπηηο ην 

νπνίν απνηειείηαη από δύν θέηεο ςσκί θαη 2 θέηεο γαινπνύια. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ.                                                                                                                           

1. δ. η. Να αλαθέξεηε πνηεο δύν(2) θύξηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ιακβάλεη ηξώγνληαο ην πην πάλσ ζάληνπηηο.  

..........................................................  θαη  ................................................                              (2Υ0,5=1κ) 

1. δ. ηη. Να αλαθέξεηε ζε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα μεθηλήζεη θαη ζα νινθιεξσζεί ε 

πέςε ησλ πιηθώλ πνπ έρεη κέζα ην ζάληνπηηο:                                                                        (4Υ0,5=2κ) 

πζηαηηθό ηνπ ζάληνπηηο Όξγαλν πνπ ζα μεθηλήζεη ε 

πέςε 

Όξγαλν πνπ ζα νινθιεξσζεί 

ε πέςε  

Φσκί    

Γαινπνύια   

1.ζ. Ο Κακαξίηεο ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ήηαλ άξξσζηνο κε γαζηξεληεξίηηδα θαη έλησζε έληνλεο 

ζπζπάζεηο ζην ρνληξό έληεξν θαη είρε δηάξξνηα. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε δηάξξνηα πνπ είρε ν 

Κακαξίηεο.                                                                                                                           (1Υ0,5=0,5κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

2.α. Μεηά  από έλα απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα ν  Mr Hans  έραζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δίρε  

κεγάιε αηκνξξαγία θαη ρξεηαδόηαλε επείγνλ αίκα .Οη γηαηξνί δελ μέξνπλ ηελ νκάδα αίκαηνο 

ηνπ. Ση νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα ηνπ κεηαγγίζνπλ ακέζσο ρσξίο λα έρεη θαλέλα  πξόβιεκα; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                             (1Υ2=2κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Γλσξίδνληαο όηη ηειηθά ν Mr Hans  είλαη νκάδαο αίκαηνο ΑΒ+ λα βξείηε:  

2.β.η. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα;                                                          (1Υ1=1κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

2.β.ηη.ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα;                                                        (1Υ1=1κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

2.γ.Σν αίκα θπθινθνξεί κέζα ζηηο αξηεξίεο, ηηο θιέβεο θαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία. Να γξάςεηε 

από δπν δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγγείσλ απηώλ.                                              (6Υ0,5=3κ) 

α/α Αξηεξίεο Φιέβεο Σξηρνεηδή αγγεία 

 

1 

   

 

2 

   



    Σελίδα 7 από ....7 
 

2.δ.Σν αίκα απνηειείηαη από ην πιάζκα (55%) θαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ (45%). Από ηη απνηειείηαη 
ην πιάζκα θαη πνηα είλαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά.                                                                     (2Υ0,5=1κ) 

πιάζκα:…………………………………………………………………………………………………………… 

έκκνξθα ζπζηαηηθά :…………………………………………………………………………….………………..                                       

2.ε. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο θαη ηα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1 -8.            (8Υ0,25=2κ) 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

5……………………… 

6……………………… 

7……………………… 

8……………………… 

 

 

2.δ.Σν αίκα κέζα ζηηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο θηλείηαη από ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο ή 

αληίζεηα;                                                                                                                      (1Υ1=1κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

 

2.ε. Μεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ ηεο θαξδίαο ππάξρνπλ βαιβίδεο. Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ησλ βαιβίδσλ;                                                                                                             (1Υ1=1κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΔΙΗΓΗΣΔ                                   ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ (Β.Γ)                         ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
ΚΟΤΡΙΓΗ ΓΑΝΙΗΛ                     ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΑΘΗΝΑ                 ΦΛΟΤΡΗ ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ 
 

ΓΙΑΝΑΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ  
 



 

Σελίδα 1 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ       ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
           
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014     ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώξεο 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ........................................................................................................................................ 
 
ΣΜΗΜΑ: .........    ΑΡΙΘΜΟ: .........    ΒΑΘΜΟ: ............... 
 

                                                                     Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο:………………………………….. 
 

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελληά (9) ζειίδεο. 
Οη απαληήζεηο λα γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

 
 
 

ΜΔΡΟ Α΄: Μονάδερ 10 
Απνηειείηαη από ηέζζεπα (4) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε δςόμιζη (2.5) κνλάδεο.  
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα θέμαηα. 

 
Θέμα 1ο                                
(α) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ αλζξώπηλν 
νξγαληζκό.                                                                                                                     (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
 

Ι. .......................................................................................................................................................... 

ΙΙ. ......................................................................................................................................................... 

 

 

(β) Με πνηα αληηδξαζηήξηα κπνξεί λα γίλεη ε αλίρλεπζε ησλ πην θάησ ζξεπηηθώλ νπζηώλ:  
                                                                                                                                           (4 x 0,5 = 2 μ) 
Ι. άθραξα – αληηδξαζηήξην....................................................... 

ΙΙ. Ληπαξέο νπζίεο – αληηδξαζηήξην ........................................... 

ΙΙΙ. Πξσηεΐλεο- αληηδξαζηήξηα ……………………………….…… 

IV. Βηηακίλε C - αληηδξαζηήξην…………………………………… 

 

Θέμα 2ο          

Να γξάςεηε θάησ από θάζε δήισζε αλ είλαη Οπθή ή Λάθορ                                      (5 x 0,5 = 2,5 μ) 
 

1. Σα ηξηρνεηδή αγγεία επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή αεξίσλ θαη ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ κε ηνπο ηζηνύο 

 

2. Η νκάδα Ο είλαη παλδέθηεο  

3. Tα αηκνπεηάιηα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία πήμεο ηνπ αίκαηνο  

4. Οη αξηεξίεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ από ηηο θιέβεο   

5. Η αηκνζθαηξίλε βξίζθεηαη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα  

 

 

 

 

 

 



 

 Σελίδα 2 

Θέμα 3ο 

Να αληηζηνηρήζεηε ηηο ιέμεηο ηεο ηήιεο Α κε ηηο δειώζεηο ηεο ηήιεο Β                  (5 x 0, 5 = 2,5μ) 

ηήλη Α  ηήλη Β 

1. Παρύ (ρνληξό) έληεξν     1....... Α. Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ, δεκηνπξγία ρπινύ 

2. ηνκάρη     2....... Β. Παξαγσγή βηηακίλεο Κ 

3. ηεινγόλνη αδέλεο     3....... Γ. Καηάπνζε ηξνθήο 

4. Δπηγισηηίδα     4....... Γ. Παξαγσγή ακπιάζεο θαη ιπζνδύκεο 

5. Οηζνθάγνο     5....... Δ. Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

 

 

Θέμα 4ο  
 

(α) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ. Να γξάςεηε θάησ από 

θάζε εηθόλα πνην κηθξννξγαληζκό απεηθνλίδεη.            (4 x 0, 5 = 2 μ) 

 

   
 

 

................................... 
 

.................................... 
 

................................... 

 

........................................ 

 

(β) Γηαηί νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην από ηα βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ;               (0, 5 μ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 

ΜΔΡΟ Β΄: Μονάδερ 18 
Απνηειείηαη από ηέζζεπα (4) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε έξι (6) κνλάδεο.  
Από ηα ηέζζεπα (4) θέμαηα να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηα ηπία (3). 

 
 
Θέμα 1ο  
(α) ην 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.                                           (4 x 0, 5 = 2μ) 
 
 

 
 

Απιθμόρ Όπγανο 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

 
 

1 

2 

3 

4 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hJIfaAFxW2zA5M&tbnid=3CLq3FrBPBJRLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eclass31.weebly.com/alphanualphapinuepsilonupsilonsigmatauiotakappa972-sigma973sigmatauetamualpha.html&ei=CO9xU7yzKMKf0QXuoIHYDg&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNEaml4EYe9Py5NYSC28_SStaGILBg&ust=1400062028569713


 

 Σελίδα 3 

 
(β) Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα μεθηλώληαο από ηε ξηληθή θνηιόηεηα                                               

(6 x 0, 25 = 1,5μ) 
Ρηληθή θνηιόηεηα → ..............................→ ............................ → ............................→ ........................... 
→ ............................. → ........................... 
 
(γ) Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ξόινο ησλ ηξηρώλ ζηε ξηληθή θνηιόηεηα;                        (1 x 0,5 = 0,5μ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

(δ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                            (3 x 0,5 = 1,5μ) 

 
 
 

   
 
(ε)  Να γξάςεηε δύν ρξεζηκόηεηεο ηεο έλδεημεο Α.                                                        (2 x 0,25 = 0,5μ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                                                           
 
 
Θέμα 2ο  
 

Να κειεηήζεηε ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα αηκνθόξα αγγεία θαη λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να γξάςεηε πνην αηκνθόξν αγγείν δείρλεη ην θάζε γξάκκα:                                       (3 x0,5=1,5) 

Α……………………………..… Β………………………..……… Γ…………………….……… 

 

Α Β 

Γ 

Β 

Α 

Γ 



 

 Σελίδα 4 

(β) Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην αγγείν Α θαη ην αγγείν Β.          (3 x 0,5=1,5) 

Ι…………………………………………………………………………...………………………………….. 

ΙΙ………………………………………………………………….………………………………………….. 

ΙΙΙ…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(γ) ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο                      (3 x 1= 3μ) 

 

Κύηηαπο 
αίμαηορ 

Πληποθοπίερ 

Α Μεηαθέξνπλ νμπγόλν από ηνπο ηζηνύο θαη απνκαθξύλνπλ από απηνύο ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Πεξηέρνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε. 

Β Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα. Παξάγνπλ εηδηθέο νπζίεο ηα αληηζώκαηα. 

Γ Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία πήμεο. 

 

Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Ι. Σα θύηηαξα Α κπνξεί λα είλαη ιεπθά αηκνζθαίξηα;…………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………………….……. 

ΙΙ. Σα θύηηαξα Β κπνξεί λα είλαη αηκνπεηάιηα;………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………..…..…. 

ΙΙΙ. Σα θύηηαξα Γ κπνξεί λα είλαη εξπζξά αηκνζθαίξηα;…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…..…. 

 
 
Θέμα 3ο  
 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ δείρλεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 
αλζξώπνπ.           (6 x 0,25=1,5μ) 
 
 

Απιθμόρ Όπγανο 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=digestive+system&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RRhcKL3d3N95MM&tbnid=RSS89vXP0xveBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bien-etre-au-naturel.fr/lhuile-dolive-ses-bienfaits-pour-la-sante/&ei=XvJxU-PJAsST0AW1gIHAAg&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNET0_H15mPUxW0QsUcpT0T8BCnO3g&ust=1400062857027805


 

 Σελίδα 5 

(β) Να γξάςεηε έλα ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ:       (2  x  1=2μ) 

Ι. Γόληηα: ………………………………………………………………………………………………...……… 

............................................................................................................................................................... 

ΙΙ. ηνκάρη: ………………………………………………………………………………………….…………. 

............................................................................................................................................................... 

 
(γ) ε πνην από ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη:                                          (2  x  0,5=1μ) 

Ι. Η απνξξόθεζε ηεο ηξνθήο; ……………………….....................................................………………… 

ΙΙ. Η απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο:......................................................................... 

 

(δ) Γηαηί όηαλ θαηαλαιώλνπκε πνιιά γιπθά δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηα δόληηα καο;         (1,5μ) 

 

………………………………………………………………………………………………………....…….…. 

…………………………………………………………………………………………………………....….…. 

………………………………………………………………………………………………………....…….…. 

…………………………………………………………………………………………………………....….…. 

 
Θέμα 4ο  
 

(α) Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε όξγαλν, πνπ θαίλεηαη ζηε ηήιε Α κε ηε δξάζε κε ηελ νπνία 
παξεκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό πνπ θαίλεηαη ζηε ηήιε Β. 

(4 x 0,5= 2μ) 
 

ηήλη Α  ηήλη Β 

1. ηνκάρη  

1........ 

Α. Πεξηέρεη βιέλλα, πνπ ζπγθξαηεί ηα κηθξόβηα θαη ζθόλε. ηε 

ζπλέρεηα βιεθαξίδεο ζπξώρλνπλ, ηνπο «εηζβνιείο» πξνο ηα 

πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ από ην ζηόκα ή ηε κύηε. 

2. Σξαρεία 
 

2........ 
Β. Πεξηέρεη νμέα (πδξνρισξηθό νμύ) πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα 

κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή. 

3. Μάηηα 

 

 

3........ 

 

4........ 

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. ηα δάθξπα ππάξρεη ε ιπζνδύκε (έλδπκν) πνπ θαηαζηξέθεη 

ηα κηθξόβηα 

 

 
(β) Ο Ηξόδνηνο θαη ε Νεθέιε έθαλαλ ην εμήο πείξακα. 

Δηνίκαζαλ ζξεπηηθό ππόζηξσκα από δειέ κέζα ζε έλα 

δνρείν Petri.  Ο Ηξόδνηνο αθνύκπεζε ην δάθηπιό ηνπ 

αξρηθά άπιπην, ζηε ζπλέρεηα ην αθνύκπεζε αθνύ ην 

έπιπλε κε λεξό θαη ηέινο ην αθνύκπεζε αθνύ ην έπιπλε κε 

ζαπνύλη.   

 

Καηέγξαςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζην δηπιαλό 

ζρήκα. 

 

Να κειεηήζεηε ηα απνηειέζκαηα θαη λα απαληήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
 



 

 Σελίδα 6 

(3 x 1= 3μ) 
Ι. ε πνηα επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ Petri παξαηεξείηε όηη αλαπηύρζεθε ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

κηθξννξγαληζκώλ. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

 

ΙΙ. ε πνηα επηθάλεηα ηνπ δνρείν Petri παξαηεξείηε όηη αλαπηύρζεθε ν κηθξόηεξνο αξηζκόο 

κηθξννξγαληζκώλ. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

 

ΙΙΙ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηόο λα εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ζαπνπληνύ ζην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, ώζηε λα απνθύγνπκε ηε κεηάδνζε κηθξνβίσλ; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη ελλννύκε κε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                                 (2 x 0,5= 1μ) 

Ι. Παζνγόλνη Μηθξννξγαληζκνί:.............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

ΙΙ. Λνίκσμε:........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Μονάδερ 12 
Απνηειείηαη από δύο (2) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε δώδεκα (12) κνλάδεο. Από ηα δύο 
(2) θέμαηα να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηο ένα (1). 

                                                    
Θέμα 1ο  
 

(α) Σν ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηνκή ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4. 
(4 x 0,5= 2μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

4 

2 

3 

Α 
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(β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ δύν αγγείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα κε 
ηνπο αξηζκνύο:                    (2 x 1= 2μ) 
 
2........................................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................................ 

 

(γ) Ι. Να γξάςεηε ηη δείρλεη ην γξάκκα Α ζην πην πάλσ ζρήκα.......................................... (2 x 1= 2μ) 

     ΙΙ. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ Α ζηελ θαξδία;........................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

 

(δ) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο λα εμεγήζεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε κηθξή ή 

πλεπκνληθή θπθινθνξία αιιά θαη ην ζθνπό ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο.                   

 

(ε) I. Πνηα πάζεζε ησλ αγγείσλ νλνκάδνπκε αζεξνζθιήξσζε;         (1μ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Να γξάςεηε έλα κέηξν πνπ κπνξεί λα ιεθζεί γηα λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο λα ζπκβεί ε πην 
πάλσ πάζεζε. Να εμεγήζεηε πσο ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ζα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηεο πάζεζεο 
(επηρείξεκα).              ...   (2 x 1= 2μ) 
 

Μέτρο Επιχείρημα 

  
 
 

 
 
 

I. Πνξεία: ………………………………………………..………           (2μ) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……..... 

………………………………… 

II. θνπόο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο                              (1μ) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………...……………………………… 
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Θέμα 2ο  
(α) Να εμεγήζεηε ζε πνην όξγαλν παξάγεηαη θαη πνηα ιεηηνπξγία θάλεη ε θάζε κηα από ηηο δξαζηηθέο 

νπζίεο πνπ αθνινπζνύλ.                 (8 x 0,5 = 4μ) 

Α/Α Γπαζηική οςζία 
Όπγανο από ηο 

οποίο παπάγεηαι 
Λειηοςπγία 

1. Πεςίλε 
  

 
 

2. Ακπιάζε ηνπ ζάιηνπ 
  

 
 

3. Υνιή 

  
 
 

4. Παγθξεαηηθό πγξό 
  

 
 

 

(β) Κάπνηνη καζεηέο έδσζαλ ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγάλσλ ηνπ 

πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα θάζε όξγαλν ππάξρεη ένα ιάζνο ζηελ απάληεζή ηνπο.                              

Να ππνγξακκίζεηε ην ιάζνο πνπ ππάξρεη θαη λα γξάςεηε ην ζσζηό ζηελ ηειεπηαία ζηήιε.  

                                                                        (8 x 0,5 = 4μ)  

 Οινθιεξώλεηαη ε απνζήθεπζε πδαηαλζξαθώλ 

θαη πξσηετλώλ  

Γίλεηαη ε πέςε ιηπώλ θαη λνπθιετληθώλ νμέσλ 

Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

 

 

 

 

Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία ρπινύ 

Μεξηθή πέςε πξσηετλώλ 

 

 

Απνζήθεπζε πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ, βηηακηλώλ, 

ζηδήξνπ. 

Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ 

Απνηνμίλσζε νξγαληζκνύ 

 

 

 

 

 

Αξρίδεη ε πέςε ησλ πξσηετλώλ  κε ηε βνήζεηα 

ησλ δνληηώλ, θαη ησλ ζηεινγόλσλ αδέλσλ 

 

 

(γ) ε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλαληάηαη ε θάζε κηα από ηηο πην θάησ αζζέλεηεο;   
     (4x 0,5 = 2μ) 

 
Αζθένεια 

 
Όπγανο ζηο οποίο ζςνανηάηαι 

Κίξξσζε ήπαηνο  

Γπζθνηιηόηεηα  

αθραξώδεο Γηαβήηεο  

Γαζηξηθό έιθνο  
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(δ) Να δώζεηε δύν ζπκβνπιέο ζε θάπνην θίιν ζαο πνπ ζέιεη λα πξνζέμεη ηελ πγεία ηνπ πεπηηθνύ 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Να εμεγήζεηε πώο ε ζπγθεθξηκέλε ζπκβνπιή ζα βνεζήζεη ζηελ θαιή πγεία ηνπ 
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (επηρείξεκα).                 (4x 0,5 = 2μ) 
 

Συμβουλή Επιχείρημα 
  

 

 
 

 

 
 
 
                Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 

                                                                                            
        …………………………..         

                                                  
                                                                                                         Δπάγγεινο Γ. Υξηζηνδνύινπ 

 

                       
                   

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ 
 

........................................ 
Γήκεηξα Υαηδερακπή 
 

...................................... 
ηάισ Νηθνιάνπ 

Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ 
 

..................................... 
 

βεηιάλα Φξαγγνπιίδνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΔΜΠΑ                                    Υ. ΥΡ. 2013 - 2014 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΞΗ Γ΄ 

                                                                                                                       ΒΑΘΜΟ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/14 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ 30 ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………….... 
 

TMHMA: ……………….  ΑΡΙΘΜΟ: …………………… 

 

ΣΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 
 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο 

εξωηήζεηο. Σν κέξνο Α βαζκνινγείηαη ζπλνιηθά κε εθηά (7) κνλάδεο. 

 

1. Να ζπζρεηίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο Α ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Β ζηήιεο, όπνπ απηό είλαη 

εθηθηό. 

      ΣΗΛΗ Α                                  ΣΗΛΗ Β 

 

Α. Μπїθόο ηόλνο              1. Δμαθαλίδεηαη κεηά ην ζάλαην  

Β. Σέλνληαο                     2. Λέγνληαη θαη ζπιαρλνκύεο 

Γ. Μπїθέο δέζκεο            3. Έρνπλ πνιινύο ππξήλεο 

Γ. Λείνη κύεο                   4. Απνηεινύληαη από κπїθέο ίλεο 

                                         5. Έρεη κεγάιε αληνρή θη έιιεηςε ειαζηηθόηεηαο  

(κνλάδεο 4) 

 

 

 2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πώο επηδξνύλ 

νη θαιιηέξγεηεο ζηνλ θύθιν ηνπ αδώηνπ.        

 

Από ηα ..................................... ησλ θαιιηεξγεηώλ απειεπζεξώλνληαη ζην έδαθνο 

........................... ............................ θαη θσζθνξηθά άιαηα. Με ηηο .................... απηά 

εθπιέλνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα .                   

(κνλάδεο 2) 

3. 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.   

Σν ηέληωκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκωλ νλνκάδεηαη: 

Α. εμάξζξσζε    

Β. θξάκπα 

Γ. δηάζηξεκκα 

Γ. δηζθνπάζεηα                                                                                                      

(κνλάδα 1) 

Α.  

Β.  

Γ.  

Γ.  
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξωηήζεηο ηωλ ηεζζάξωλ (4)  κνλάδωλ. Από ηηο 

πέληε (5) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΙ (4). 

 

 

1.Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηα κέξε ελόο λεπξώλα. 

 

 α.Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ λεπξώλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

 

(κνλάδεο 2) 

 

β. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδεο 2) 

 

2.Πην θάησ απεηθνλίδνληαη νη θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα.  

 

 

Α/Α ΜΔΡΟ ΝΔΤΡΩΝΑ 

1  

2  

3  

4  
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α. Πώο ιέγνληαη νη κύεο πνπ πξνθαινύλ αληίζεηεο θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα; 

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 

β. Οη κύεο πνπ απεηθνλίδνληαη πην πάλσ είλαη γξακκσηνί. Να ζπγθξίλεηε ηνπο γξακκσηνύο 

κύεο κε ηνπο ιείνπο κύεο σο πξνο:  

η) ηα κπτθά ηνπο θύηηαξα 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ηη) ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ηηη) ηε ζέζε ηνπο ζην ζώκα 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδεο 3)  

3.Πην θάησ απεηθνλίδεηαη  ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο ηα θπηά δεζκεύνπλ ην ................................... ηνπ 

............................ από ηελ αηκόζθαηξα θαη παξάγνπλ .............................. πνπ είλαη νξγαληθή 

νπζία. Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ηόζν ζηελ μεξά όζν θαη ζηε ζάιαζζα.  

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, πνπ γίλεηαη κόλν ζηα θπηά, ν άλζξαθαο θπθινθνξεί από ηελ 

αηκόζθαηξα  ζηε ............................. . 

(κνλάδεο 2) 
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β. Να ζπζρεηίζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ηεο 

ζηήιεο Β. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα θνπηάθηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

ηήιε Α  

(Γεμακελέο Άλζξαθα) 

ηήιε Β  

(Πεξηγξαθή Γεμακελήο) 

1. Αηκόζθαηξα Α. Μέξνο ηνπ άλζξαθα βξίζθεηαη ζηα 

εδάθε ππό κνξθή νξγαληθήο ύιεο. 

 

2. Ληζόζθαηξα Β. Μέξνο ηνπ άλζξαθα βξίζθεηαη ζηε 

βηνκάδα δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

3. Τδξόζθαηξα Γ. ηνλ αέξα πνπ καο πεξηβάιιεη βξίζθεηαη 

άλζξαθαο ππό κνξθή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

4. Βηόζθαηξα Γ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ άλζξαθα 

ππάξρεη ζε σθεαλνύο. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

(κνλάδεο 2) 

 

 

 

4.Πην θάησ απεηθνλίδεηαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ αλζξώπνπ. 

α. Να γξάςεηε ηα θπξηώκαηά ηεο  ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα. 

 

  
                                                                                                    (κνλάδεο 2) 

 

 

ΚΤΡΣΩΜΑΣΑ 

1.                                         

                                                   

2. 

 

3. 

 

4.     
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β. Η ζθνιίσζε θαη ε θύθσζε είλαη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Να εμεγήζεηε ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ θάζε πάζεζε. 

 

θνιίωζε:………..………………………………………………….………………...………..

………………………………………………….……………………….………………………. 

Κύθωζε:………………………………………………………………………………......……

………………………………………………………………………………….………………. 

(κνλάδεο 2) 

 

5.Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ θη αθνξνύλ ηελ πην θάησ απεηθόληζε 

θαξπόηππνπ. 

 

 

α. Γώζηε έλα νξηζκό γηα ηνλ θαξπόηππν. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 (κνλάδα 1) 

β. Ο πην πάλσ θαξπόηππνο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 (κνλάδα 2) 

γ. Πώο νλνκάδνληαη ηα δεύγε ρξσκαηνζσκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ θαξπόηππν; 

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 
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ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ. Από ηηο δύν (2) 

εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

1.α. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδεο 2) 

β.  Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ηα δύν είδε αξζξώζεσλ ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ 

εηθόλεο. Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

                                         Α                                                                       Β 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο 4) 

 

γ. ε πνηεο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα νζηά αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο; 

 

1.........................................    2........................................    3............................................ 

(κνλάδεο 1.5) 

 

 

Δηθόλα Α:………………………... 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

 

Δηθόλα Β:……………………… 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 
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δ. Πην θάησ απεηθνλίδνληαη βιάβεο ζε κεξηαίν νζηό. 

 

η) Πώο νλνκάδνληαη απηέο νη βιάβεο κε κία ιέμε;  

..................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 0.5) 

ηη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ ζην κεξηαίν νζηό; 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 

ηηη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πεξηόζηενπ ζην κεξηαίν νζηό; 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 

 

2. Πην θάησ απεηθνλίδεηαη έλα ρξσκαηόζσκα. 

α. Να γξάςεηε ηα κέξε 1 θαη 2 ζηα θνπηάθηα. 

 

 

(κνλάδα 1) 

ΜΔΡΗ ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΟ 

1. 

2. 
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β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο: 

- ε έλα θπζηνινγηθό αλζξώπηλν ζσκαηηθό θύηηαξν ππάξρνπλ .............. απηνζσκηθά 

ρξσκαηνζώκαηα θαη ............. θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα. 

- Ο αξηζκόο ησλ νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζπεξκαηνδσάξηα ηνπ άληξα είλαη 

................ . 

- Δπεηδή ηα νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αιόγνπ είλαη 32 δεύγε, 

ζεκαίλεη όηη ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα ππάξρνπλ ............ ρξσκαηνζώκαηα. 

(κνλάδεο 4) 

 

γ. Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηα νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδεο 2) 

 

δ. Να γξάςεηε κία ιεηηνπξγία ησλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 

 

ε. Να βάιεηε ζσζηό ή ιάζνο ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

- Σα ρξσκαηνζώκαηα πεξηέρνπλ κόλν DNA. ............................ 

- Σν σάξην είλαη απινεηδέο (n) θύηηαξν. ................................... 

- Σα ζσκαηηθά θύηηαξα ελόο δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ είλαη δηπινεηδή. .................................. 

- Όια ηα ζπεξκαηνδσάξηα ελόο άληξα έρνπλ κόλν ην Τ θπιεηηθό ρξσκαηόζσκα. ................... 

(κνλάδεο 2) 

 

Οη Δηζεγήηξηεο                               Ο πληνληζηήο Β.Γ.                        Η Γηεπζύληξηα 

Υξηζηίλα Κπξηάθνπ   

                                

Διέλε Κσλζηαληίλνπ                           ηέιηνο Νηθνιαΐδεο                         Γξ Δηξήλε Κνπθάλ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΚΕΠΑΣΗ        ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΞΗ: ΓϋΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014 
ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΣΑΗ: ΔΤΟ (2) ΩΡΕ ( υνολικόσ χρόνοσ εξζταςθσ για Βιολογία και 
Χθμεία ) 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: _______________________________ 

ΣΜΗΜΑ: __________   ΑΡΙΘΜΟ: _________ 

 

ΒΑΘΜΟ: __________                                                     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ________________ 

 
 

 

 ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ ΜΕΡΗ. ΣΟ Α, ΣΟ Β ΚΑΙ ΣΟ Γ. 

 ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 10 ΕΛΙΔΕ. 
 
 
ΜΕΡΟ Α΄: Αποτελείται από τζςςερα (4) κζματα των 2,5 μονάδων. Να απαντιςετε 
και ςτα ΣΕΕΡΑ (4) κζματα. 
 
ΘΕΜΑ 1Ο:  
Α. Η τεχνθτι ανοςία επιτυγχάνεται με τα εμβόλια και τουσ αντι – οροφσ. Εξθγιςτε τι 
είναι τα εμβόλια και τι οι αντι – οροί. (Μον. 2) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Β. υμπλθρϊςτε τθν πιο κάτω πρόταςθ. (Μον. 0,5) 
 

Εκτόσ από τθν τεχνθτι ανοςία υπάρχει και θ __________________ ανοςία που 

επιτυγχάνεται με τθν παραγωγι των ____________________ . 
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ΘΕΜΑ 2Ο:  

Η Αντιγόνθ είναι μια μακιτρια τθσ ΓϋΓυμναςίου. το μάκθμα τθσ Βιολογίασ ικελε να 
ερευνιςει αν ο χυμόσ ςταφυλιοφ περιζχει απλά ςάκχαρα και το αςπράδι του αυγοφ 
πρωτεΐνεσ. 
Α. Ποιον ι ποια αντιδραςτιρια κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει για τθν κάκε 
περίπτωςθ; (Μον. 1,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Β. Ποιεσ χρωματικζσ αλλαγζσ αναμζνεται να παρατθριςει θ Αντιγόνθ ςτο 
δοκιμαςτικό ςωλινα με το χυμό ςταφυλιοφ και ςτο ςωλινα με το αςπράδι του 
αυγοφ; (Μον. 1) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ΘΕΜΑ 3Ο: 
τθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται το οργανίδιο ςτο οποίο γίνεται θ λειτουργία τθσ 
κυτταρικισ αναπνοισ. Αφοφ το ονομάςετε να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 μζχρι 4. 
(Μον. 2,5) 
 
            Όνομα οργανιδίου: _____________ 
 

 
                                                                                    1………………………………………………………. 
                   
                                                                                    2………………………………………………………. 
 
                                                                                    3………………………………………………………. 
 
                                                                                    4……………………………………………………….                                               
 
 
ΘΕΜΑ 4Ο: 
υμπλθρϊςτε τισ προτάςεισ με τουσ ςωςτοφσ όρουσ. (Μον. 2,5) 
 
Σο Δάςοσ τθσ Πάφου είναι ζνα _________________ . Μζςα ςε αυτό υπάρχουν 
ηωντανοί οργανιςμοί που είναι οι _________________  ___________________ του. 
Μαηί με αυτοφσ ςυνυπάρχουν και ςτοιχεία τθσ φφςθσ που δεν ζχουν ηωι και 
λζγονται ________________  ___________________  . Μερικά παραδείγματα είναι 
_____________________  και __________________ . 
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ΜΕΡΟ Β΄: Αποτελείται από τζςςερα (4) κζματα των 6 μονάδων. Από τα τζςςερα 
(4) κζματα να απαντιςετε μόνο ςτα ΣΡΙΑ (3). 
 
 
ΘΕΜΑ 1Ο: 
Α. Ζνασ βιολόγοσ πιρε αίμα από τον κφριο Αντρζα και μετά από φυγοκζντρθςθ το 
αίμα διαχωρίςτθκε ςε τρία διακριτά μζρθ. Ποια είναι τα μζρθ αυτά; (Μον. 1,5) 
 

 
         
Β. Να δϊςετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ ο βιολόγοσ πιρε αίμα από φλζβα του 
κυρίου Αντρζα και όχι από αρτθρία. (Μον. 1) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Γ. Ποια από τα ςυςτατικά του αίματοσ είναι υπεφκυνα για τθν πιξθ του αίματοσ και 
ποια για τθ μεταφορά οξυγόνου από τουσ πνεφμονεσ ςτα κφτταρα των ιςτϊν;   
(Μον. 2) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Δ. Ο κφριοσ Αντρζασ είναι αιμοδότθσ και ζχει ομάδα αίματοσ O‾  . ε κάποιο 
ατφχθμα τραυματίςτθκαν θ Άννα με ομάδα αίματοσ ΑΒ‾, ο Ορζςτθσ με Α⁺, θ Ιωάννα 
με Β⁺και ο Γιϊργοσ με O⁺  . ε ποια άτομα μπορεί να δϊςει αίμα ο κφριοσ Αντρζασ 
και γιατί; (Μον. 1,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΘΕΜΑ 2Ο: 
Α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1, 2 και 3 ςτθν πιο κάτω εικόνα που δείχνει τθν 
εςωτερικι καταςκευι του ςτομάχου. (Μον. 1,5) 
    
 

 
 
 
 
Β. Να γράψετε τρεισ λειτουργίεσ που επιτελοφνται ςτο ςτομάχι. (Μον. 1,5) 
 
i)____________________________________________________________________ 
 
ii)___________________________________________________________________ 
 
iii)___________________________________________________________________ 
 
 
Γ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ πεψίνθσ, τθσ βλζννασ και του υδροχλωρικοφ οξζοσ που 
περιζχονται ςτο γαςτρικό υγρό; (Μον. 1,5) 
Πεψίνη: ______________________________________________________________ 

Τδροχλωρικό οξφ: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Βλζννα: ______________________________________________________________ 

 
Δ. Ποια ζνηυμα περιζχει το ςάλιο και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (Μον. 1,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΘΕΜΑ 3Ο: 

Α. τθν πιο κάτω εικόνα φαίνονται δφο όργανα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Να 
ςυμπλθρϊςετε το όνομα και τθ λειτουργία του κάκε οργάνου. (Μον. 1,5) 
 
 

     ΟΡΓΑΝΟ                   ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

1.                       
 

      2.                         
 
Β. Να εξθγιςετε γράφοντασ δφο λόγουσ γιατί το όργανο με τον αρικμό 2 ζχει τθ 
ςυγκεκριμζνθ καταςκευι. (Μον. 1) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Γ. i) Ποιεσ είναι οι δφο αναπνευςτικζσ κινιςεισ; Να τισ αναφζρετε ονομαςτικά. 
(Μον. 1) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ii) ε τι χρθςιμεφει το οξυγόνο που κατακρατείται από τον οργανιςμό κατά τθν 
λειτουργία τθσ αναπνοισ; (Μον. 0,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Δ. Να γράψετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ αναπνοι πρζπει να γίνεται από τθ 
μφτθ και όχι από το ςτόμα. (Μον. 1) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Ε. Εξθγιςτε τουσ όρουσ: (Μον. 1) 
Αερόβια κυτταρική αναπνοή: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Αναερόβια κυτταρική αναπνοή: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
ΘΕΜΑ 4Ο: 
Α. Να παρατθριςετε προςεκτικά τισ παρακάτω εικόνεσ και να περιγράψετε τα δφο 
τελευταία βιματα που αναφζρονται ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ δεφτερθσ γραμμισ 
άμυνασ, εξθγϊντασ τι είναι θ φαγοκυττάρωςθ και τι θ ενδοκυτταρικι πζψθ.  
(Μον. 2) 
 

          
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Β. ι)Σι είναι τα αντιβιοτικά; ιι)Ποιουσ πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ 

καταπολεμοφν; ιιι)Να αναφζρετε ζνα γνωςτό αντιβιοτικό. (Μον. 1,5) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Γ. Η Ελζνθ ζκανε το εμβόλιο τθσ μθνιγγίτιδασ όταν ιταν πολφ μικρι μόνο μια φορά 
ςτθ ηωι τθσ, ενϊ θ γιαγιά τθσ κάνει το εμβόλιο του ιοφ τθσ γρίπθσ κάκε χρόνο. Ποφ 
οφείλεται αυτι θ διαφορά; (Μον. 0,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Δ. Για να ερευνιςουμε τι χρειάηονται οι μικροοργανιςμοί για να αναπτυχκοφν, 
ετοιμάςαμε το πείραμα που φαίνεται ςτθν πιο κάτω εικόνα, τοποκετϊντασ ςε κάκε 
δοχείο ζνα κομμάτι μιλο.  
 
 
 

 
 
 
1. ε ποιο υλικό το μιλο ςυντθρικθκε καλφτερα και γιατί; (Μον. 0,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
2. ε ποια δοχεία αναπτφχκθκαν μικροοργανιςμοί και γιατί; (Μον. 1,5) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από δφο (2) κζματα των (12) μονάδων. Από τα δφο (2) 
κζματα να απαντιςετε μόνο το ΕΝΑ (1).  
 
 
ΘΕΜΑ 1Ο:  
Α. τθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται θ εςωτερικι καταςκευι τθσ καρδιάσ. Σι δείχνουν 
οι αρικμοί 1 μζχρι 8; (Μον. 4) 
 

 

 

Β. Με βάςθ τθν πιο πάνω εικόνα να γράψετε δφο αγγεία και δφο χϊρουσ που 
περιζχουν οξυγονωμζνο αίμα και δφο αγγεία και δφο χϊρουσ με μθ οξυγονωμζνο 
αίμα. (Μον. 2) 
 
ΟΞΤΓΟΝΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ       ΜΗ ΟΞΤΓΟΝΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ 
 
Αγγεία: ____________, ______________      Αγγεία: _____________, ____________ 

Χϊροι: _____________, _____________       Χϊροι: ______________, ____________ 

 
Γ. Να γράψετε δφο δομικζσ και δφο λειτουργικζσ διαφορζσ μεταξφ αρτθριϊν και 
φλεβϊν. (Μον. 4) 
  
ΔΟΜΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ:  
1. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ: 
1. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Δ. Να ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω κενά ϊςτε να περιγράφουν τθ διαδρομι του 
αίματοσ κατά τθ Μικρι ι Πνευμονικι κυκλοφορία του αίματοσ. (Μον. 1) 
 
Δεξιόσ κόλποσ   _______   ________  ____________   ____________ 

___________  __________ ( πνευμόνων )  _________    _________ 

Αριςτερόσ κόλποσ. 

 

Ε. Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ Μικρισ ι Πνευμονικισ κυκλοφορίασ του αίματοσ; 

(Μον.1) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο :  
Α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1 μζχρι 6 ςτθν πιο κάτω εικόνα που δείχνει 
μερικά όργανα και αδζνεσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. (Μον. 3) 
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Β. Ποφ παράγεται θ χολι και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ; (Μον. 1) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ. Ποφ παράγεται το παγκρεατικό υγρό και ποια ζνηυμα περιζχει; Ποιοσ είναι ο 
ρόλοσ του κάκε ενηφμου; (Μον. 2) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Δ. Σο πάγκρεασ ανικει ςτθν κατθγορία των μικτϊν αδζνων. Εκτόσ από αυτοφσ 

υπάρχουν και οι ____________________  και οι ______________________ αδζνεσ. 

(Μον. 1) 

 
Ε. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ που αναφζρονται ςτθν πζψθ των κρεπτικϊν 
ουςιϊν. (Μον. 2,5) 

-Η πζψθ των υδατανκράκων ξεκινά ςτθ _____________  _____________, 

ςυνεχίηεται ςτο __________________ και ολοκλθρϊνεται ςτο __________ 

____________ . 

              -Η πζψθ των πρωτεϊνϊν ξεκινά ςτο ____________________ . 
 

-Η πζψθ των λιπαρϊν ουςιϊν ξεκινά ςτο ______________________ . 
 
Σ. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β.  
(Μον. 2,5) 
 
 ΣΗΛΗ Α       ΣΗΛΗ Β  
Α. Λεπτό ζντερο                                                 1. Κατάποςθ τθσ τροφισ. 
Β. Παχφ ζντερο                                                   2. Προςωρινι αποκικευςθ τθσ τροφισ. 
Γ. Οιςοφάγοσ                                                      3. Απορρόφθςθ κρεπτικϊν ουςιϊν. 
Δ. τομάχι                                                            4. Κοινόσ δρόμοσ αναπνευςτικοφ και  
Ε. Φάρυγγασ                                                            πεπτικοφ ςυςτιματοσ. 
                                                                               5. Απορρόφθςθ νεροφ, αλάτων και  
                                                                                   βιταμινϊν. 
 
Οι ειςηγήτριεσ                            Ο ςυντονιςτήσ Β.Δ.                            Ο Διευθυντήσ  
Φιλίππου Μαρία                        Χριςτοδοφλου Χριςτόδουλοσ         Νικολάου Δθμιτρθσ 
Κωνςταντίνου Ελζνθ 
___________________             _______________________           _______________ 
___________________ 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ  ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-14 

 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  

 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

 

Σάξη: Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Μάθημα: Βηνινγία  

Ημεπομηνία: 13 / 06 / 2014 

Απ. ζελίδυν:  14 

Υπόνορ εξέηαζηρ: 2:00 (Γύν  ώξεο) 

 

Βαθμόρ 

 

       Απιθμηηικώρ:……………… 

 

 

      Ολογπάθυρ: ………………… 

 

 

      ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ………………. 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ  

 
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 14 ζειίδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 1εο 

ζειίδαο) 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε.  

 Σν κέξνο Α΄ απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο θαη  πξέπεη λα απαληήζεηε ζε όιεο . (Κάζε 
εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2.5 μονάδερ) 

 Σν κέξνο Β΄ απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεηε ζηηο 3 
(Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 6 μονάδερ). 

 Σν  κέξνο Γ΄ απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεηε ζε 1  
(Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 μονάδερ). 

 Όιεο νη απαληήζεηο ζαο λα γξαθνύλ ζηνλ θελό ρώξν πνπ δίδεηαη πάλσ ζην εμεηαζηηθό 
δνθίκην. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθώλ πιηθώλ. 

Γξάθεηε κόλν κε κειάλη, κπιε ή καύξνπ ρξώκαηνο.   

 
 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................ ΤΜΗΜΑ:................     
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ΜΔΡΟ Α 
Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ ηυν 2.5 μονάδυν . Να απανηήζεηε ζε 
όλερ ηιρ επυηήζειρ. 
 

1)  Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα .                 (κνλ.1.5)                                                        
 
 

 
                                                                        
                                         
 
 
                                                             
 
 
 
 
 

 
 
Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηελ θαηάιιειε ιέμε :                          (κνλ.1) 
 
Οη δσληαλνί νξγαληζµνί βξίζθνπλ µέζα ζηηο ηξνθέο ηελ .............................. πνπ ηνπο 
ρξεηάδεηαη γηα λα δήζνπλ. πλήζσο απηό γίλεηαη ηξώγνληαο άιινπο  νξγαληζκνύο ή νπζίεο 
πνπ πξνέξρνληαη από απηνύο (γηα παξάδεηγµα, µία γάηα πνπ ηξώεη έλα πνληίθη ή έλαο 
ζθύινο πνπ πίλεη γάια). Απηνύ ηνπ είδνπο νη νξγαληζµνί νλνκάδνληαη  θαηαλαισηέο 
(εηεξόηξνθνη) . Μία εηδηθή θαηεγνξία είλαη νη νξγαληζµνί πνπ νλνκάδνληαη 
...................................... νη νπνίνη ηξέθνληαη µε νπζίεο λεθξώλ νξγαληζµώλ.  
 

2)  Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά  ζηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
αλίρλεπζε ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ :                                                         (κνλ.2) 

 
Οπγανικέρ  
οςζίερ  

Ανηιδπαζηήπιο για 
ανίσνεςζη οπγανικήρ 
οςζίαρ 

Υπώμα 
ανηιδπαζηηπίος 
ππιν ηην 
ανηίδπαζη  

Υπώμα 
ανηιδπαζηηπίος μεηά  
ηην ανηίδπαζη 

 
..................... 
 
 

 
Γηάιπκα Benedict 
 

 
Γαιάδην  

 
 
..................... 

 
..................... 
 

 
Αηζαλόιε  

 
Γηαπγέο δηάιπκα  

 
......................... 

 
..................... 

 
Γηάιπκα ζετθνύ ραιθνύ + 
δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ 
Ναηξίνπ  

 
 
...................... 

 
Μνβ  

 
..................... 

 
Τπεξκαγγαληθό θάιην  
 

 
..................... 

Απνρξσκαηίδεηαη  

 

1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

6= 

2 

3 

5 

1 

6 

4 
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Β) Να αλαθέξεηε δύν αλόξγαλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νη ζξεπηηθέο νπζίεο.      
                                                                                                (κνλ.0.5) 
.............................................................................................................. 
 
 
3) Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο  θαηάιιειεο  ιέμεηο :                    (κνλ.0.5) 
 
 Η αζζέλεηα ηνπ AIDS είλαη κηα από ηηο ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο επνρήο καο θαη 
πξνθαιείηαη ιόγσ κόιπλζεο από ηνλ ηό ....................... 
 
 Σν όλνκα ηεο αζζέλεηαο AIDS ζηα ειιεληθά είλαη 
.................................................................................. 
 
Β) ηηο πην θάησ εηθόλεο απεηθνλίδνληαη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ 
AIDS θαη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί.                          (κνλ.2) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα :                          
 

Δικόνερ πος απεικονίζοςν ηπόποςρ με 
ηοςρ οποίοςρ μεηαδίδεηαι ο ιόρ ηος 
AIDS. 

Δικόνερ πος απεικονίζοςν ηπόποςρ με 

ηοςρ οποίοςρ δεν μποπεί να μεηαδοθεί 
ο ιόρ ηος AIDS. 

 
 
 

 

 
4) Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο; 

Βάιε  ζην θαηάιιειν θνπηάθη.                                                       (κνλ.2.5) 
 

I.  Η ρνιή πνπ παξάγεηαη ζην πάγθξεαο θαηεπζύλεηαη ζην ιεπηό έληεξν 
µέζσ ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο. 
 
ΩΣΟ                                                      ΛΑΘΟ 
 

 
II. Σν ζάιην πεξηέρεη έλδπκα πνπ δηαζπνύλ ηηο πξσηεΐλεο.  

 
ΩΣΟ                                                      ΛΑΘΟ 

 

 

  

1 5 

7 3 

6 
4 

2 

8 
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III. Οη αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζην αλζξώπηλν πεπηηθό ζύζηεκα 
είλαη νη ζηεινγόλνη αδέλεο, ην ζηνµάρη θαη ην πάγθξεαο. 
 
 ΩΣΟ                                                       ΛΑΘΟ 
 
IV. Σα ιίπε ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζµό γηα ηελ  
απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 
 
ΩΣΟ                                                         ΛΑΘΟ 
 

V. Γηα λα δεκηνπξγήζεη ην ζώµα µαο θαηλνύξηα θύηηαξα ρξεηάδεηαη 
πξσηεΐλεο. 
 
ΩΣΟ                                                        ΛΑΘΟ 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΡΟ Β 
Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ ηυν (6) μονάδυν. Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) 
επυηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3). 
 

1) Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα :                    (κνλ.1.5) 
 
 

 
 

1: …………………………………………………. 
 

2: …………………………………………………. 
 

3: …………………………………………………. 
 

4: …………………………………………………. 
 

5: …………………………………………………. 
 

6: …………………………………………………   
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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Β) Να παξαηεξήζεηε ηα πην θάησ ζρήκαηα Α θαη Β  ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη  νη 
αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο . Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.               (κνλ.2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                         σήμα Α                                    σήμα Β  
 

 Αναπνεςζηική 
κίνηζη 

Κίνηζη 
διαθπάγμαηορ 

Κίνηζη 
πλεςπών ηος 

θώπακα 

Υυπηηικόηηηα 
θυπακικήρ 
κοιλόηηηαρ 

σήμα Α  
 
 

   

σήμα Β  
 
 

   

 
Γ)  Γηαηί πξέπεη λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα;                  (κνλ.1.5) 
                                                                                                                 
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Γ) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη πλεπκνληθή θπςειίδα θαη ηξηρνεηδέο αγγείν. Ση θνηλό 
έρνπλ θαη ηη εμππεξεηεί  απηό ;                                                                         (κνλ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Πλεπκνληθή θπςειίδα  

Σξηρνεηδέο αγγείν  
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2) Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηελ θαηάιιειε ιέμε :                    (κνλ.1.25) 
 
Σα δόληηα βνεζνύλ ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηελ νκηιία θαη ζηελ αηζζεηηθή εκθάληζε. Η 

θαηαζηξνθή ησλ δνληηώλ πξνθαιείηαη από --------------------------- πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο 

θαη νη νπνίνη ηξέθνληαη κε ----------------------, πνπ παξακέλνπλ ζηα δόληηα καο κεηά από 

θάζε γεύκα. ηε ζπλέρεηα απηνί απνβάιινπλ -------------- ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ ηελ 

αδακαληίλε, ε νπνία θαιύπηεη εμσηεξηθά ηα δόληηα καο, πξνθαιώληαο -------------------------

----------ή πνιιέο θνξέο θαη ------------------------------- ε νπνία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα 

νύια καο. 

 

Β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο:   
                                                                                                             (κνλ.1.25) 

 

Α = Μέπη πεπηικού 
ζςζηήμαηορ  

Β= Λειηοςπγιέρ  Α=Β 

1. πθώηη 

2. Οηζνθάγνο 

3. Λεπηό έληεξν  

4. Παρύ έληεξν 

5. ηεινγόλνη αδέλεο 

 

α) Απνξξόθεζε λεξνύ. 

β) Παξαγσγή ρνιήο. 

γ) Απνξξόθεζε ρξήζηκσλ νπζηώλ 

δ) Γηάζπαζε ακύινπ. 

ε) Μεηαθνξά ηεο ηξνθήο. 

1= ................ 

2= ................. 

3= ............... 

4= ................ 

5= ................. 

 
 
Γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο :                                               (κνλ.1.5) 

 Μόιπλζε 

..........................................................................................................................

................................................................................................................... 

 Λνίκσμε  
..........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 Φπζηθή αλνζία  
..........................................................................................................................

................................................................................................................. 
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Γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα αληηβηνηηθά δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ινηκώμεηο πνπ 
πξνθαινύληαη από ηνύο (ηνγελείο ινηκώμεηο) .                                            (κνλ.1)  
 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

Δ) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ. Να γξάςεηε 
θάησ από θάζε εηθόλα πνην κηθξννξγαληζκό απεηθνλίδεη.                                   (κνλ.1) 
          
 

   
 

 

.............................. 

 

............................. 

 

............................ 

 

.............................. 

 

 
 

3) Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα :                (κνλ.1.5) 
 

   1: …………………………………… 
 
  2: ……………………………………… 
 
   3: …………………………………….. 
 
   4: ……………………………………. 
 
  5: …………………………………….. 
 
  6: …………………………………….. 
 

 
 
 
Β) Να παξαηεξήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο 1, 2 θαη 3 :  

 
 
 
 
 
 

 
 

1 
3 

6 
5 

2 
4 

1 

2 

3 
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i. Να γξάςεηε πνην αηκνθόξν αγγείν δείρλεη ν θάζε αξηζκόο :           (κνλ.0.75) 
 
1: ………………………………….   2: ……………………………………… 3: …………………………….. 
 

ii. Να γξάςεηε ηξείο δηαθνξέο αλάκεζα ζην αγγείν 1 θαη αγγείν 3 .    (κνλ.1.5)  
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Γ) Ι) Να αλαθέξεηε ηηο ηξεηο βαζηθέο θπθινθνξίεο (πνξείεο) ηνπ  αίκαηνο. (κνλ.0.75) 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

ΙΙ)   Να πεξηγξάςεηε κία από ηηο πην πάλσ πνξείεο ηνπ αίκαηνο .               (κνλ.1.5) 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

4)  Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα :                                 (κνλ. 4.5) 
 

Πεπηικό 
ένζςμο 

Όπγανο 
παπαγυγήρ 
ενζύμος  

Όπγανο όπος 
γίνεηαι η 
διάζπαζη  

Απσικά 
μακπομόπια 
(ςπόζηπυμα)  

Σελικά 
μικπομόπια 
(πποφόνηα )   

 
 

 ηόκα  
 

 Γιπθόδε  

 
 

 
ηνκάρη  
 

 
 

 
Πξσηεΐλεο  

 

  
 

Λεπηό έληεξν   Γιπθεξόιε + 
Ληπαξά νμέα  

Παγθξεαηηθή 
ακπιάζε  

 
 

 Άκπιν   

   
Πάγθξεαο  
 

 
 

 Ακηλνμέα 

 



9 

 

Β) Ση νλνκάδνπκε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή;                                               (κνλ.0.5)  
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
Γ) Να αλαθέξεηε δύν αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο .               (κνλ.0.5) 
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Γ) Να εμεγήζεηε ηη πξνθαιεί ην θάπληζκα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα .        (κνλ.0.5) 
 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

ΜΔΡΟ Γ 

Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ ηυν δώδεκα (12)  μονάδυν . Από ηιρ δύο (2) 
επυηήζειρ   να απανηήζεηε μόνο ζηη μια (1). 
 

1) Α) ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθνληαη  νη ηξεηο γξακκέο άκπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ  
νξγαληζκνύ πνπ έρεη αλαπηύμεη απέλαληη ζηα κηθξόβηα.  ε κάθε ππόηαζη να γπάτεηε 
ποια γπαμμή άμςναρ είναι .                                                                    (κνλ.4) 
 
i. Σα δάθξπα , κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρνπλ , θαηαζηξέθνπλ κηθξόβηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ επηθάλεηα ησλ καηηώλ .  ………………………………………………………………………… 
 

ii. Σν θαγνθύηηαξν πεξηβάιιεη ην βαθηήξην κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε θαη ην 
ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ .  .......................................................... 
 

iii. Βιέλλα , πνπ παξάγεηαη από ηα θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηξαρεία , ζπγθξαηνύλ 
κηθξόβηα θαη ζθόλε πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ εηζπλνή. ............................................. 
 

iv. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ηα αληηγόλα 
ηνπ κηθξνβίνπ. ........................................................................................ 
 

v. Σν θαγνθύηηαξν δηαζπά ην βαθηήξην πνπ έρεη εγθισβίζεη κε κηα δηαδηθαζία πνπ 
νλνκάδεηαη ελδνθπηηαξηθή πέςε. ............................................................. 
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vi.  Σν δέξκα κε ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη θαη ιόγσ ηνπ ζκήγκαηνο θαζώο θαη κε ηνλ 
ηδξώηα πνπ εθθξίλεη , παξεκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα εηζέιζνπλ ζην ζώκα. 
.......................................................................................... 
 

vii. Σν  εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ αλαγλώξηζεο ησλ αληηγόλσλ 
ηνπ.  ............................................................................................... 
 

viii. Ομέα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηνκάρη θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ 
ηξνθή. .................................................................................................. 

 
Β) ηνλ πην θάησ πίλαθα ε ζηήλη Α αλαθέξεηαη ζε άηνκν συπίρ ανοζία γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην ελώ ε ζηήλη Β αλαθέξεηαη ζε άηνκν με  ανοζία γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην. Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο αξηζκνύο 1-5  λα βάιεηε ζηε ζσζηή 
ζεηξά ηα γεγνλόηα πνπ αθνινπζνύλ θαη ζηηο δύν ζηήιεο (Α , β) .                (κνλ.2.75) 

 
 

ηήλη Α ηήλη Β 

Κάπνηα πνζόηεηα αληηζσκάησλ 
παξακέλεη ζην αίκα 

 Σν ζώκα παξάγεη αληηζώκαηα πνιύ 
γξήγνξα 

 

Αηζζάλεηαη θαιύηεξα  Σα κηθξόβηα έρνπλ θαηαζηξαθεί 
όια 

 

Αηζζάλεηαη άξξσζηνο  Κάπνηα πνζόηεηα αληηζσκάησλ 
παξακέλεη ζην αίκα 

 

Έρεη κνιπλζεί από θάπνην κηθξόβην    Έρεη κνιπλζεί από θάπνην κηθξόβην  

Σα κηθξόβηα θαηαζηξέθνληαη πνιύ 
γξήγνξα 

 Κάπνηα αληηζώκαηα βξίζθνληαη ήδε 
κέζα ζην ζώκα 

 

Αληηζώκαηα αξρίδνπλ λα παξάγνληαη 
ελαληίνλ ηνπ κηθξνβίνπ 

   

 

Γ) Ση είλαη ηα εκβόιηα θαη ηη νη αληη-νξνί .                                                        (κνλ.2) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Γ) Δίλαη αξθεηό λα πιέλνπκε ηα ρέξηα καο κόλν κε λεξό ή ρξεηάδεηαη θαη ζαπνύλη; (κνλ.1) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Δ) Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη 

λα απαληήζεηε ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 
 
 

I. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θνπηάθηα (  Α ,Β θαη Γ)  κε ην αληίζηνηρν ζπζηαηηθό ηνπ 
αίκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ εηθόλα.                                   (κνλ.0.75) 

 
II. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε ην γξάκκα Α;     (κνλ.0.5) 

..........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

III. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε ην γξάκκα Γ;     
(κνλ.0.5) 

..........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

IV. Πώο νλνκάδεηε ην πγξό πνπ πεξηβάιιεη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ;        (κνλ.0.5) 
..........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2) Α) Η Καξνιίλα θαη ε Μαξίλα ζέινπλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ πιεζπζκό ησλ θπηώλ 
θπθιάκηλνπ ( Cyclamen cyprium) πνπ εληόπηζαλ ζε κηα πεξηνρή Υ ζηνλ Αθάκα .  
Οξηνζέηεζαλ ηελ πεξηνρή Υ θαη είρε εκβαδόλ ίζν κε 500 m2  . ηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή 
Υ ησλ 500 m2   ηνπνζέηεζαλ ηπραία 5 πιαίζηα . Ολόκαζαλ  ηα 5 πιαίζηα Α έσο ην Δ θαη 
κέηξεζαλ ηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ  θπθιάκηλνπ ( Cyclamen cyprium) ζε θάζε πιαίζην. 
ηνλ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ θπηώλ  θπθιάκηλνπ ( Cyclamen cyprium) πνπ 
θαηαγξάθηεθε ζε θάζε πιαίζην. 

  

Πλαίζιο  Α Β Γ Γ Δ 

Απιθμόρ 
θςηών  

7 9 6 8 5 

Α= 

Β= Γ= 
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I. Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θπηώλ ζηα  5 πιαίζηα γηα ηελ πεξηνρή Υ 
θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα βξείηε ηνλ κέζν όξν θπηώλ  θπθιάκηλνπ αλά 
πιαίζην 2 m2 . Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.                                  (κνλ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. Σν νξηνζεηεκέλν εκβαδό ηεο πεξηνρήο Υ είλαη 500 m2  . Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό 
κέγεζνο ηνπ αλακελόκελνπ πιεζπζκνύ ησλ θπηώλ θπθιάκηλνπ ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο Υ . Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.                                     (κνλ.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Να παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηα  δηάθνξα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 
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I. Πόζα ηξνθηθά επίπεδα κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα ;    

                                                                                                       (κνλ.1) 
............................................................................................................................ 
 
 
II. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ  ζύκθσλα κε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα. (κνλ.2) 

 

 Έλαλ παξαγσγό ...............................  Έλαλ θαηαλαισηή 1εο ηάμεο ....................... 
 

 Έλαλ  θνξπθαίν Θεξεπηή ........................Έλαλ θαηαλαισηή 2 εο ηάμεο .................... 
 
 

Γ) ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθνί αξηζκνί ησλ αηόκσλ θάζε 
ηξνθηθνύ επηπέδνπ όπσο θαηαγξάθεθαλ ζην παξόλ (2010) θαη ζην παξειζόλ (1893).  
 
I. Να θαηαζθεπάζεηε  νηθνινγηθέο ππξακίδεο νη νπνίεο λα αλαπαξηζηνύλ ηνπο αξηζκνύο 
πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα θάζε ηξνθηθό επίπεδν ζην παξόλ (2010) θαη ζην παξειζόλ 
(1893).                                                                                                         (κνλ.1) 

 

 
Παραγωγοί Φυτοφάγοι Σαρκοφάγοι 

Κορυφαίοι 
θηρευτές 

Συνολικός αριθμός 
ατόμων παρόν 

620 5540 120 10 

Συνολικός αριθμός 
ατόμων παρελθόν 

920 180 80 10 

 

Οικολογική Πυραμίδα Αριθμών  

(παρελθόν 1893) 

Οικολογική Πυραμίδα Αριθμών  

(παρόν 2010) 

 

 

 

 

II. Πνηα νηθνινγηθή ππξακίδα από ηηο πην πάλσ πηζηεύεηε όηη αλαπαξηζηά έλα 
νηθνζύζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε ζηαζεξόηεηα θαη γηαηί;                                 (κνλ.0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Ση πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέιινλ ζην νηθνζύζηεκα πνπ αλαπαξηζηά ε 
νηθνινγηθή ππξακίδα από ην παξόλ;                                                      (κνλ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. Να αλαθέξεηε ηξεηο  ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ράλεηαη ελέξγεηα από ην έλα ηξνθηθό 

επίπεδν ζην άιιν .                                                                          (κνλ.3) 
 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 
 

 
   
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                               ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
                                            
 
 
 
 
                                                                                     Υξηζηνδνπιίδεο  Αλδξέαο  
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΘΝΑΡΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΒΑΘ.: 
............................................... 

ΟΛΟΓΡ.: 
........................................... 

ΤΠΟΓΡ.: 
......................................... 

ΣΑΞΗ: Γ’  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ :  

2 ΧΡΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:................................................................... ΣΜΗΜΑ: ........... ΑΡ.: .......... 

 

 

 

 

 

 

 

1.Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε ζύζηαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα: 

(5Υ0,5=2,5κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν.                                             (5Υ0,5=2,5κ) 

Σα ................................. πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ απνξξνθώληαη ζην 

........................  .................. ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θηάλνπλ κε ην .....................  ζε όια 

ηα .........................  ηνπ ζώκαηνο. Δθεί νξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

γιπθόδε, αληηδξνύλ κε ην ......................... θαη απειεπζεξώλνπλ  ελέξγεηα.                   

πζηαηηθά 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

Δηζπλεόκελνο 

αέξαο 

Δθπλεόκελνο αέξαο 

Ομπγόλν  17% 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 0,03%  

Άδσην   

Αιια αέξηα 

(Τδξαηκνί,πδξνγόλν θιπ) 

0,97%  

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7)  ΔΛΙΓΔ 

ΜΔΡΟ Α’:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο (4) ησλ 2.5 κνλάδσλ.          

                    Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 
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3. Ση είλαη oηθνζύζηεκα; Να δώζεηε δπν παξαδείγκαηα από νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ 
(1Υ2,5=2,5κ)                            

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4α.Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε Μηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.          (4Υ0,5=2,0κ)                             

Γεμηόο θόιπνο → ...............  .............. → .................  …….......... → ...............  ……............ 

(πλεπκόλσλ) → .....................  ............. →  Αξηζηεξόο θόιπνο                                

4β.Πνηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο;                                 (1Υ0,5=0,5κ)                             

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

1.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.(Υ) ).                                (6Υ1=6κ)                             

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 ζηεθαληαίεο αξηεξίεο πξνκεζεύνληαη νμπγνλσκέλν αίκα από: 

Α. ηελ ανξηή 

Β. ηνλ αξηζηεξό θόιπν 

Γ. ηελ πλεπκνληθή θιέβα 

Γ. ηελ πλεπκνληθή αξηεξία  

γ. Η θαξδία: 

Α. είλαη έλα νζηέηλν όξγαλν 

Β. έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Γ.  ιεηηνπξγεί ζαλ σο δηπιή «αληιία» 

Γ. είλαη όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

 

ΜΔΡΟ Β’:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο (4) ησλ έμη (6) κνλάδσλ. Από ηηο ηέζζεξηο 

(4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ  ζηηο ΣΡΔΙ (3). 
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δ. Οη απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ είλαη: 

Α. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο 

Β. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο θαη νη βηηακίλεο 

Γ. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο θαη νη θπηηθέο ίλεο 

Γ. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη νη ιηπαξέο νπζίεο θαη νη βηηακίλεο, ηα λνπθιεηληθά νμέα, ηα άιαηα 

θαη ην λεξό. 

ε. Κύξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ πξσηετλώλ ζηε δηαηξνθή είλαη: 

Α. ηα ιίπε, ηα έιαηα, ην βνύηπξν, ε καξγαξίλε   

Β. ην θαξπνύδη, ην πεπόλη, ην κπξόθνιν, ην θνπλνππίδη 

Γ. ηα ιαραληθά θαη  ηα εζπεξηδνεηδή  

Γ. ην θξέαο, ηα ςάξηα, ηα όζπξηα, νη μεξνί θαξπνί,  ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη ηα απγά  

ζη. αλ ην παρύ έληεξν είλαη εξεζηζκέλν θαη ε πεξηζηαιηηθή θίλεζε είλαη απμεκέλε ηόηε 

δηαπηζηώλεηαη ε πάζεζε ηεο: 

Α. ζθσιεθνεηδίηηδαο 

Β. δηάξξνηαο 

Γ. θήιεο  

Γ. δπζθνηιηόηεηαο 

 

2.α. Σν πεπηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από δύν νκάδεο νξγάλσλ                                (2Υ1=2κ) 

Α……………………………………………………… 

Β…………………………………………………….. 

 
2.β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά  ην 
γαζηξεληεξηθό ζσιήλα                                                                                                (4Υ0,5=2κ) 

 

 

2.γ. Να γξάςεηε 2 ιεηηνπξγίεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα                                        (2Υ1=2κ) 

Α……………………………………..……………………………………………… 

Β…………………………………………….……………………………………….. 
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3.α. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη 

απαξαίηεηα ηξνθή.                                                                                                      (2Υ0,5=2κ)              

α. ……………………………………………………………………………………………………… 

β. ……………………………………………………………………………………………………… 

γ. ……………………………………………………………………………………………………… 

δ. ……………………………………………………………………………………………………… 

3.β. Να αλαθέξεηε ηε βαζηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ θπηά θαη δώα σο πξνο ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο.                                                                        (1Υ1=1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………... 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο: 

3.γ. Γνκηθέο νλνκάδνληαη νη νπζίεο πνπ                                                                         (1Υ1=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………… 

3.δ. Δλεξγεηαθέο νλνκάδνληαη νη νπζίεο πνπ                                                                  (1Υ1=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………… 

3.ε. πκπιεξσκαηηθέο νλνκάδνληαη νη νπζίεο, πνπ                                                       (1Υ1=1κ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………… 

4.α. Οη κηθξννξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο θαη γη’ απηό ζεσξνύληαη 

δσληαλνί νξγαληζκνί. Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε   4 ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο.    (8Υ0,5=4κ) 

Α/Α Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο 

1   

2   

3   

4   

 

4.β.Γηαηί νη ηνί αλ θαη είλαη κηα θαηεγνξία ησλ κηθξννξγαληζκώλ  δελ ζεσξνύληαη δσληαλνί 

νξγαληζκνί;                                                                                                                      (1Υ1=1κ) 

…………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 4.γ. Να θαηαγξάςεηε θαηά ζεηξά κεγέζνπο από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν ηηο ηέζζεξηο (4) 

θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκώλ πνπ δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  

βαθηήξηα, ηνί, κνλνθύηηαξνη κύθεηεο, πξσηόδσα.                                                            (4Υ0,25=1κ)                                                          

…………………………………………………………………………………………………………..… 



    Σελίδα 5 από ....7 
 

 

 

Πηπρέο (πξνεθβνιέο) βιελλνγόλνπ 
ζηνκαρηνύ 

Γαζηξηθνί αδέλεο 
 

 

 

 

1. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα δηάθνξα 
όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                              (5Υ0,5=2,5)  
                         

 

 

 

 

  

 

  

 

 

1.β. Να αλαθέξεηε έλα (1) έλδπκν πνπ πεξηέρεη ην ζάιην, θαζώο θαη ην ξόιν πνπ έρεη απηό ην 

έλδπκν.                                                                                                                          (2Υ1=2κ)    

Έλδπκν: ………………………………  

Ρόινο: ............................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

1.γ.  Πνην όξγαλν παξάγεη ηε ρνιή;                                                                (1Υ1=1κ)

                                                                

 .......................................................................................................................................................  

1.δ. Ση πξόβιεκα ζα αληηκεησπίζεη έλαο  νξγαληζκόο πνπ δελ παξάγεη ρνιή              (1Υ1=1κ)                      

 .....................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................  
1.ε. ηε δηπιαλή εηθόλα απεηθνλίδεηαη ηκήκα ηνπ ζηνκαρηνύ θαη κεγέζπλζε ησλ γαζηξηθώλ αδέλσλ. Να 

αλαθέξεηε δύν (2) νπζίεο πνπ εθθξίλνπλ νη γαζηξηθνί                                                                           

αδέλεο θαζώο θαη ηνλ ξόιν απηώλ ησλ νπζηώλ ζην πεπηηθό                                                                                                   

ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. (4Υ0,5=2κ)                      

 

 

 

 

 

    

Α/Α  Όξγαλν  ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Οπζία πνπ εθθξίλεηαη 
από ηνπο γαζηξηθνύο 
αδέλεο 
 

Ρόινο ζην πεπηηθό ζύζηεκα 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ΜΔΡΟ Γ’:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ. Από ηηο 
δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε  ΜΟΝΟ  ζηελ ΜΙΑ (1). 

1

. 

3

. 

4

. 

5

. 

2

. 



    Σελίδα 6 από ....7 
 

1.δ. Ο Κακαξίηεο, καζεηήο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ θάζε κέξα ζην ζρνιείν επηιέγεη λα ηξώεη έλα ζάληνπηηο ην 

νπνίν απνηειείηαη από δύν θέηεο ςσκί θαη 2 θέηεο γαινπνύια. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ.                                                                                                                           

1.ε η. Να αλαθέξεηε πνηεο δύν (2) θύξηεο ζξεπηηθέο νπζίεο ιακβάλεη ηξώγνληαο ην πην πάλσ ζάληνπηηο.  

..........................................................  θαη  ................................................                              (2Υ0,5=1κ) 

1.ε ηη. Να αλαθέξεηε ζε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα μεθηλήζεη θαη ζα νινθιεξσζεί ε 

πέςε ησλ πιηθώλ πνπ έρεη κέζα ην ζάληνπηηο:                                                                        (4Υ0,5=2κ) 

πζηαηηθό ηνπ ζάληνπηηο Όξγαλν πνπ ζα μεθηλήζεη ε 

πέςε 

Όξγαλν πνπ ζα νινθιεξσζεί 

ε πέςε  

Φσκί    

Γαινπνύια   

1.ζ. Ο Κακαξίηεο ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ήηαλ άξξσζηνο κε γαζηξεληεξίηηδα θαη έλησζε έληνλεο 

ζπζπάζεηο ζην ρνληξό έληεξν θαη είρε δηάξξνηα. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε δηάξξνηα πνπ είρε ν 

Γηάλλεο.                                                                                                                                (1Υ0,5=0,5κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

2.α. Μεηά  από έλα απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα ν  Mr Braun  έραζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δίρε  

κεγάιε αηκνξξαγία θαη ρξεηαδόηαλε επείγνλ αίκα .Οη Γηαηξνί δελ μέξνπλ ηελ νκάδα αίκαηνο 

ηνπ. Ση νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα ηνπ κεηαγγίζνπλ ακέζσο ρσξίο λα έρεη θαλέλα  πξόβιεκα; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                             (1Υ2=2κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Γλσξίδνληαο όηη ηειηθά ν Mr Braun  είλαη νκάδαο αίκαηνο ΑΒ+ λα βξείηε:  

2.β.η. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα;                                                          (1Υ1=1κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

2.β.ηη.ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα;                                                        (1Υ1=1κ) 

 .....................................................................................................................................................................  

2.γ.Σν αίκα θπθινθνξεί κέζα ζηηο αξηεξίεο, ηηο θιέβεο θαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία. Να γξάςεηε 

από δπν δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγγείσλ απηώλ.                                              (6Υ0,5=3κ) 

α/α Αξηεξίεο Φιέβεο Σξηρνεηδή αγγεία 

 

1 

   

 

2 

   



    Σελίδα 7 από ....7 
 

2.δ.Σν αίκα απνηειείηαη από ην πιάζκα (55%) θαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ (45%). Από ηη απνηειείηε 
ην πιάζκα θαη πνηα είλαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά.                                                                     (2Υ0,5=1κ) 

Πιάζκα:…………………………………………………………………………………………………………… 

έκκνξθα ζπζηαηηθά :…………………………………………………………………………….………………..                                       

2.ε. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο θαη ηα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1 -8.            (8Υ0,25=2κ) 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

5……………………… 

6……………………… 

7……………………… 

8……………………… 

 

 

2.δ.Σν αίκα κέζα ζηηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο θηλείηαη από ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο ε 
αληίζεηα;                                                                                                                      (1Υ1=1κ) 
 .....................................................................................................................................................................  

2.ε. Μεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ ηεο θαξδίαο ππάξρνπλ βαιβίδεο. Πνηνο είλαη ν ξόινο 
ησλ βαιβίδσλ;                                                                                                             (1Υ1=1κ) 

 
 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

 

ΔΙΗΓΗΣΗ                                                                ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

Γαληήι Κνπξίδεο                                                           Αλδξέαο  Αιέμε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ: ΡΟΛΕΩΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ 
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 

                         ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΜΕΡΟ Α΄ : Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των 2,5 μονάδων. 

                      Να απαντιςετε ςε ΟΛΕ  τισ ερωτιςεισ. 

1.  Να αντιςτοιχιςετε, τα όργανα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ τιλθσ Α με τουσ όρουσ τθσ 

 τιλθσ Β, όπωσ το παράδειγμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (μονάδεσ 2,5 ) 

 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΒΑΘ: …………………………………………. 

ΟΛΟΓΡ: ……………………………………… 

ΤΠΟΓΡ: ……………………………………… 

  
ΣΑΞΗ: Γ΄ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-2013 

  
ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ:  2 ΩΡΕ 

  
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………………. 
 

 
ΣΜΗΜΑ :……………..  ΑΡ: …….. 

Α/Α ΣΗΛΗ  Β 

  Α. Αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ 
και μεταφζρει τον αζρα ςτουσ βρόγχουσ. 

 
Β. 

Εξαςφαλίηουν τθ μεγάλθ επιφάνεια των 
πνευμόνων και γίνεται θ ανταλλαγι των 
αερίων. 

 
Γ. 

Θολωτόσ ελαςτικόσ μυσ που  χωρίηει τθ 
κωρακικι κοιλότθτα από τθν κοιλιακι 
κοιλότθτα και διαδραματίηει ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν αναπνοι.  

Δ. Είςοδοσ του ειςπνεόμενου αζρα  
 

Ε. Αποτελοφν τα  κφρια όργανα τθσ 
αναπνοισ και προςτατεφονται μζςα ςτθ 
κωρακικι κοιλότθτα. 

Στ. Πργανο που χρθςιμεφει τόςο για τθν 
αναπνοι όςο και για τθν παραγωγι τθσ 
φωνισ. 

Α/Α ΣΗΛΗ  Α 

 
1. 

 
ινικζσ κοιλότθτεσ 

 
  2. 

 
Λάρυγγασ 

 

  
  3. 
 

 
Τραχεία 

 
 

4. Κυψελίδεσ 
 

 
5. 

 
Διάφραγμα 

 

   
6. 

 
Ρνεφμονεσ 

 

 
   1 ……….. 

 
2 ……….. 

 
3 ……….. 

 
 4   ……….. 
 

 
    5      Γ 
 

 
6 ……….. 
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2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ : 

 

α. Οι   ομάδεσ  αίματοσ κακορίηονται από τθν παρουςία ι μθ παρουςία ειδικϊν ………………………...  

( αντιγόνων ) που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια των  ………………   αιμοςφαιρίων.  

β. Με βάςθ τα αντιγόνα αυτά, ζχουν προςδιοριςτεί τζςςερισ ομάδεσ αίματοσ : 

                ………..,  ………..,  Α και ΑΒ. 

γ. Εκτόσ από τισ ομάδεσ αίματοσ, για τον χαρακτθριςμό και τθν ταξινόμθςθ του αίματοσ ενόσ ατόμου, 

λαμβάνεται υπόψθ και ζνασ άλλοσ παράγοντασ,  ο παράγοντασ  ………………   . 

( μονάδεσ 2,5 ) 

 

3. Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα 

Α,Β,Γ ι Δ που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ (π.χ       Α     ) 

   

α. Σο οικοςφςτθμα είναι : 

 

 Α. το ςφνολο των διαφορετικϊν πλθκυςμϊν που ςυνυπάρχουν ςτθν ίδια περιοχι. 

 Β. ζνασ μεμονωμζνοσ οργανιςμόσ ενόσ είδουσ. 

 Γ. θ βιοκοινότθτα ( βιοτικοί παράγοντεσ) μαηί με τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ και όλεσ οι μεταξφ τουσ   

     ςχζςεισ. 

 Δ. το ςφνολο των οργανιςμϊν του ίδιου είδουσ που κατοικοφν ςτθν ίδια περιοχι. 

 

β. Σα εμβόλια : 

Α. αποτελοφν τρόπο φυςικισ  ανοςίασ του οργανιςμοφ. 
Β. περιζχουν νεκρά ι ανενεργά μικρόβια από τα οποία κζλουμε να προςτατευτοφμε. 
Γ. περιζχουν ζτοιμα αντιςϊματα που ζχουν απομονωκεί από το αίμα ηϊων που εμβολιάςκθκαν με    
    ςυγκεκριμζνα μικρόβια. 
Δ. γίνονται ςυνικωσ ςε μεγάλθ θλικία. 

 

γ. Σα ερυκρά αιμοςφαίρια: 

Α. βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων. 
Β. βοθκοφν ςτθν πιξθ του αίματοσ. 
Γ. μεταφζρουν οξυγόνο ςτα κφτταρα. 

              Δ. αυξάνονται όταν μολυνκεί ο οργανιςμόσ. 
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δ. Ομοιόςταςθ είναι : 

Α. θ μόλυνςθ ενόσ οργανιςμοφ από πακογόνο μικροοργανιςμό. 
Β. θ ικανότθτα του οργανιςμοφ να διατθρεί ςτακερι τθν εςωτερικι του κατάςταςθ παρά τισ    
εξωτερικζσ μεταβολζσ. 
Γ. λοιμϊδεσ νόςθμα. 
Δ. διαδικαςία θ οποία δεν απαιτεί ενζργεια. 
 

              ε. Η ςωςτι ςειρά ςτον τρόπο οργάνωςθσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ από τθν απλοφςτερθ ςτθν        

                  πολυπλοκότερθ δομι είναι: 
 

Α. κφτταρο           οργανίδιο         ιςτόσ        όργανο        ςφςτθμα         οργανιςμόσ         μικρομόριο           
    μακρομόριο        άτομο. 
Β. άτομο μικρομόριο        μακρομόριο        οργανίδιο       κφτταρο        ιςτόσ όργανο        ςφςτθμα   
    οργανιςμόσ. 
Γ. οργανίδιο              ιςτόσ        άτομο        μακρομόριο        κφτταρο           μικρομόριο        όργανο           
    ςφςτθμα       οργανιςμόσ. 
Δ. οργανιςμόσ       ςφςτθμα       όργανο         ιςτόσ        κφτταρο        οργανίδιο           μακρομόριο           
    μικρομόριο άτομο. 

( μονάδεσ 2,5 ) 

4. Ραρατθρϊντασ τθν πιο κάτω εικόνα να γράψετε  τα ςτάδια τθσ πορείασ τθσ τροφισ από τθ ςτοματικι 

κοιλότθτα μζχρι τον πρωκτό: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τοματικι  κοιλότθτα           ……………………         …………………….        ……………………         

………………….  …………………..          …………………..   ………………….             πρωκτόσ. 

  ( μονάδεσ 2,5 ) 
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            ΜΕΡΟ Β :  Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ των 6 μονάδων.  Από τισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ    
                                 να  απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ ΣΡΕΙ(3). 
 

 

1. Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται μζροσ του κυκλοφορικοφ, μζροσ του πεπτικοφ  και μζροσ του 

αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

 

       α. Να ονομάςετε τα όργανα που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω    

            πίνακα. 

                                                     

                                                             

  

                                                                         

                                                                    

                                                                                                                                       

 

 

 

 

( μονάδεσ 2 ) 

          β.  Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνεργαςία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ   

               και του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ, να   ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που  
               αφοροφν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανιςμοί εξαςφαλίηουν τθν ενζργεια που χρειάηονται.     
                            
            Τα  μικρομόρια  που προζρχονται από τθν πζψθ των τροφϊν απορροφϊνται ςτο ………………   ……………..    

            του  πεπτικοφ ςυςτιματοσ και φτάνουν με το ……………….. ςε όλα τα μζρθ του ςϊματοσ.  Εκεί οριςμζνεσ  

            κρεπτικζσ ουςίεσ, όπωσ για παράδειγμα θ γλυκόηθ,  αντιδροφν με το ……………….., και απελευκερϊνουν   

            ………………………   

 

 ( μονάδεσ 2 ) 

 

Α/Α Πργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 %CF%80%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 %CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 %CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=j23wF2c3zLvV9M&tbnid=RRTSNrAvtFKSXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3365,13567/&ei=NMF_U_nFOaag0QXQqYH4Bw&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNH6iUv-m5yvXN-rGN0W5T3TzUTpzg&ust=1400967858442221
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        γ. Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηεται ζνασ από τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ μιασ από τισ πιο  

             ςοβαρζσ  πακιςεισ των  αγγείων.  
 

 

 

 

 

           i) Να ονομάςετε τθν πακολογικι κατάςταςθ που αντιμετωπίηεται με τθν πιο πάνω μζκοδο. 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(μονάδα 0,5)  

           ii) Να περιγράψετε ςε ςυντομία τθν πιο πάνω μζκοδο αντιμετϊπιςθσ τθσ πακολογικισ κατάςταςθσ. 
        

            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ( μονάδεσ 1,5 ) 

2. Το πιο κάτω ςχιμα παριςτάνει τα μζρθ του δοντιοφ. 

            α. Να ονομάςετε τα μζρθ του δοντιοφ που παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                ( μονάδεσ 2) 

β. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά : 

 Τα δόντια με ζνα ςφνολο ςυνδυαςμζνων εκοφςιων κινιςεων, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 

κατάτμθςθ τθσ τροφισ και τθν ανάμειξι τθσ με ……………….. και …………….., ϊςτε να ςχθματιςτεί 

ο  βλωμόσ (μπουκιά). 

  Τα βρζφθ γεννιοφνται χωρίσ δόντια. Στον ζκτο μινα, περίπου αρχίηουν να εκφφονται τα 
………...........  δόντια (20 ),  τα οποία ςταδιακά από το 6ο ζτοσ μζχρι το 13ο  ζτοσ περίπου, τθσ 
ηωισ τουσ, αντικακίςτανται από τα ……………….. δόντια (32). 

(μονάδεσ 2 ) 

Α/Α Μζροσ του δοντιοφ 

1.  

2.  

3.  

4.  



6/12 
 

             
         γ. Ρολλά από τα πακογόνα μικρόβια ειςζρχονται ςτον οργανιςμό μασ από το ςτόμα και τισ  τροφζσ  

               που καταναλϊνουμε. 
               Να αναφζρεται και να εξθγιςετε δυο προςτατευτικοφσ μθχανιςμοφσ του ανκρϊπινου πεπτικοφ  
               ςυςτιματοσ  ζναντι των μικροβίων. 
 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( μονάδεσ 2 )          

        3. Στθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται το κυκλοφορικό ςφςτθμα ενόσ ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

        α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ που αφοροφν τα διάφορα όργανα του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ   

              που  παρουςιάηουν οι ενδείξεισ 1 μζχρι 4, ςυμπλθρϊνοντασ τον πιο κάτω πίνακα: 
 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

( μονάδεσ 2 ) 

 

       β. Μετά τθ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ του κ. Ευριπίδθ, ο γιατρόσ τον ενθμζρωςε, πωσ θ ςυςτολικι        

           του πίεςθ είναι 170mmHg και θ διαςτολικι του πίεςθ είναι 80 mmHg. 
 
         
         i) Από τι πάςχει ο κ. Ευριπίδθσ;  Υπζρταςθ ι υπόταςθ ; ……………………………………………………………………….. 

( μονάδα 0,5 ) 
 
        ii) Να εξθγιςετε τι εννοοφμε με τον όρο «ςυςτολικι πίεςθ». 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ( μονάδα 1 ) 
      iii) Να εξθγιςετε τι εννοοφμε με τον όρο «διαςτολικι πίεςθ». 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

( μονάδα 1 ) 
        

 

 

Α/Α Πργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ieiTlBQ79h35WM&tbnid=LTUtJM-OjshAVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stomikrocosmotistaxismas.blogspot.com/2013_02_01_archive.html&ei=hL0BU-SGAoOZtAbajoDoDw&bvm=bv.61535280,d.Yms&psig=AFQjCNGYDFBsffcPQiNTBAQrpEe58yUtLA&ust=1392709343660637
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       γ. Να γράψετε δφο δομικζσ και μία λειτουργικι διαφορά μεταξφ αρτθριϊν και φλεβϊν. 

 

 

 

 

 

                                         (μονάδεσ 1,5 ) 

 

 4.Στθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται ζνα τροφικό πλζγμα, που απεικονίηει ζνα μζροσ από το οικοςφςτθμα του 

δάςουσ τθσ Ράφου. 

         Επίπεδα τροφικοφ πλζγματοσ 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                   
 
  
 
                                                                                                                                                              
 
 
   
                                                                                                                                                               
 

       α. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ, που αναφζρονται ςτα τροφικά πλζγματα: 

 
Το τροφικό πλζγμα είναι ζνα ……………………. των  ………………………. ςχζςεων ςε ζνα οικοςφςτθμα. 

             Στα τροφικά πλζγματα μποροφμε να ταξινομιςουμε τουσ οργανιςμοφσ ςε ……………………. επίπεδα.  
 

(μονάδεσ 1,5 ) 

         β. Στο πιο πάνω τροφικό πλζγμα απουςιάηουν τζςςερισ (4) οργανιςμοί : αλεποφ, λαγόσ , φίδι,  

 τρεμικιά. Να τοποκετιςετε τουσ τζςςερισ (4) οργανιςμοφσ ςτθ ςωςτι κζςθ του τροφικοφ   
  πλζγματοσ. 

( μονάδα 1 ) 

          γ. Να ονομάςετε το κάκε επίπεδο, ςυμπλθρϊνοντασ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα επιλζγοντασ τουσ   

               όρουσ:  κορυφαίοι κθρευτζσ, παραγωγοί, ςαρκοφάγοι , φυτοφάγοι. 
 

( μονάδεσ 2 ) 

Α/Α Αρτθρίεσ Φλζβεσ 

 
1. 

 
 
 

 

 
2. 

 
 
 

 

 
3. 
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       δ. Να αντιςτοιχίςετε με βάςθ το πιο πάνω τροφικό πλζγμα τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τουσ όρουσ  

            τθσ  τιλθσ Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( μονάδα 1 ) 

 

         ε.  Στο πιο κάτω ςχιμα παρουςιάηεται μια πυραμίδα, ςτθν οποία αναπαριςτοφνται οι ποςοτικζσ   

              ςχζςεισ  που υπάρχουν μεταξφ των οργανιςμϊν ενόσ οικοςυςτιματοσ.  Ρϊσ ονομάηεται θ πιο κάτω  
              πυραμίδα, ϊςτε να εκφράηει καλφτερα αυτό που αναπαριςτά.  Κυκλώςτε ζνα από τα πιο κάτω       
              ονόματα. 
 

                                                                  Κορυφαίοι 
                                                                   κθρευτζσ      (2)       
 

                                                      αρκοφάγοι          (26 ) 
              
                                                                              Φυτοφάγοι                 ( 52 )                                                                           
 
                                                                              Παραγωγοί                 ( 184 ) 
 
 
                   Α. Οικολογικζσ πυραμίδεσ βιομάηασ. 
                   Β. Οικολογικζσ πυραμίδεσ αρικμοφ οργανιςμϊν (πλθκυςμοφ). 
                   Γ. Οικολογικζσ πυραμίδεσ ενζργειασ.  

(μονάδα 0,5 ) 

 

        ΜΕΡΟ Γ΄: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ των δώδεκα (12)  μονάδων.  Από τισ δφο ερωτιςεισ να         
        απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτθ ΜΙΑ (1). 
 

 

1. Μια ομάδα μακθτϊν κζλει να ανιχνεφςει κατά πόςο κάποια δείγματα τροφισ περιζχουν απλά 

ςάκχαρα. 

               Για το ςκοπό αυτό οι μακθτζσ ακολοφκθςαν τθν πιο κάτω μεκοδολογία: 

Α/Α τιλθ Α 

1. Φυτοφάγοι 

2. Κορυφαίοι κθρευτζσ 

3. Σαρκοφάγοι 

4. Φυτικοί οργανιςμοί 

Α/Α τιλθ Β 

Α. Καταναλωτζσ 3θσ τάξθσ 

Β. Καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ 

Γ. Ραραγωγοί 

Δ. Καταναλωτζσ 2θσ τάξθσ 

 
   1 ……….. 

 
2 ……….. 

 
3 ……….. 

 
 4   ……….. 
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 Σε επτά δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ τοποκζτθςαν 2ml από τα ακόλουκα δείγματα: 

 

 

Δείγματα τροφϊν Θετικόσ 
Μάρτυρασ 

Αρνθτικόσ 
Μάρτυρασ 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 1 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 2 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 3 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 4 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 5 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 6 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ 7 

 
Αςπράδι 

αυγοφ 
 
 

 
Χυμόσ 
λευκοφ 

ςταφυλιοφ 

 
Γάλα 

 
Βοφτυρο 

 
Φρζςκοσ 

χυμόσ 
λεμονιοφ 

 
Διάλυμα 
γλυκόηθσ 

 
Διάλυμα 
αλατιοφ 

 

 

 Με το ςταγονόμετρο πρόςκεςαν 2ml αντιδραςτθρίου Benedict  (αυτό το αντιδραςτιριο όταν ζρκει 

ςε επαφι με απλά ςάκχαρα αλλάηει χρώμα από γαλάηιο ςε κεραμιδί ). 

 Τοποκζτθςαν τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ςε ποτιρι ηζςεωσ με ηεςτό νερό, για 2-5 λεπτά. 

 

       α. Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα, ονομάηοντασ τουσ παράγοντεσ που κράτθςαν ςτακεροφσ,       

            τον παράγοντα που άλλαξαν και τον παράγοντα που μζτρθςαν. 
 

 
Α/Α 

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΑΜΑΤΟΣ 

Ραράγοντεσ που 
κράτθςαν ςτακεροφσ 

Ραράγοντεσ που 
άλλαξαν 

Ραράγοντεσ που 
μζτρθςαν  

1.    

2.  

3.  

4.  

 

 ( μονάδεσ 4 )    

        β. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα καταγράφοντασ, για κάκε ζνα από τα δείγματα το        

             αποτζλεςμα τθσ αντίδραςθσ . 
 

Αποτζλεςμα 
αντίδραςθσ  
(κετικό,+/αρνθτικό,- ) 

 
Αςπράδι 

αυγοφ 
 

 
Χυμόσ 
λευκοφ 

ςταφυλιοφ 

 
Γάλα 

 
Βοφτυρο 

 
Φρζςκοσ 

χυμόσ 
λεμονιοφ 

 
Διάλυμα 
γλυκόηθσ 

 
Διάλυμα 
αλατιοφ 

 
 

      

 

( μονάδεσ 3,5 ) 
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        γ. i) Γιατί ο ςωλινασ με αρικμό 6 χαρακτθρίςτθκε ωσ κετικόσ μάρτυρασ; 

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( μονάδα 0,5 ) 

           ii)  Γιατί ο ςωλινασ με αρικμό 7 χαρακτθρίςτθκε ωσ αρνθτικόσ μάρτυρασ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ( μονάδα 0,5 ) 

            iii) Ροια είναι θ χρθςιμότθτα του κετικοφ και του αρνθτικοφ μάρτυρα ςτο πείραμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ( μονάδα 1 ) 

         δ. Σε ποιο ςυμπζραςμα κατζλθξαν οι μακθτζσ για τα δείγματα τροφϊν που ζδωςαν κετικι αντίδραςθ           

               ςτο διάλυμα Benedict; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ( μονάδα 1 ) 

           ε. Να χαρακτθρίςετε ωσ Σωςτζσ (  ) ι Λανκαςμζνεσ ( Λ ) τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ που αφοροφν τουσ   

              υδατάνκρακεσ ( ςάκχαρα)  
               

 

 

 

 

 

( μονάδεσ 1,5 ) 

 

2. Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων κελιςαμε να διερευνιςουμε  τι χρειάηονται οι 

μικροοργανιςμοί για να αναπτυχκοφν και να πολλαπλαςιαςτοφν.  Ζτςι προχωριςαμε ςτο πιο κάτω 

πείραμα. 

 

 Χρθςιμοποιιςαμε ζξι γυάλινα μικρά δοχεία, ςτα οποία τοποκετιςαμε τισ κατάλλθλεσ ετικζτεσ ωσ 

ακολοφκωσ:  

Δοχείο αρ. 1 Δοχείο αρ. 2 Δοχείο αρ. 3 Δοχείο αρ. 4 Δοχείο αρ. 5 Δοχείο αρ. 6 

Αλάτι Ηάχαρθ Ξφδι Νερό Αντιβακτθριακό 
ςαποφνι 

Ζλεγχοσ 

 

 

 

ΔΗΛΩΗ /Λ 

Οι υδατάνκρακεσ  κακορίηουν και ελζγχουν τθν παραγωγι των πρωτεϊνϊν.  

Οι υδατάνκρακεσ προζρχονται κυρίωσ από φυτικζσ τροφζσ και αποτελοφν τθ 
ςθμαντικότερθ πθγι ενζργειασ για το κφτταρο. 

 

Οι υδατάνκρακεσ είναι ανόργανεσ ςυμπλθρωματικζσ ουςίεσ που 
προζρχονται από ηωικζσ και φυτικζσ τροφζσ, κακϊσ και από το νερό. 
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 Σε κάκε ζνα από τα ζξι δοχεία τοποκετιςαμε  ζνα κομμάτι μιλο.  Τα αφιςαμε ςε δροςερό μζροσ για 

μία εβδομάδα και ςτθ ςυνζχεια, καταγράψαμε τα ακόλουκα αποτελζςματα. 

 

Δοχείο Παρατιρθςθ 

Μιλο ςε αλάτι Δεν αναπτφχκθκαν 
μικροοργανιςμοί 

Μιλο ςε ηάχαρθ Αναπτφχκθκαν μικροοργανιςμοί 

Μιλο ςε ξίδι Δεν αναπτφχκθκαν 
μικροοργανιςμοί 

Μιλο ςε νερό Αναπτφχκθκαν μικροοργανιςμοί 

Μιλο ςε αντιβακτθριακό ςαποφνι Δεν αναπτφχκθκαν 
μικροοργανιςμοί 

Μιλο – πείραμα ελζγχου Αναπτφχκθκαν μικροοργανιςμοί 

 

             α. Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα, ονομάηοντασ τουσ παράγοντεσ που κρατιςαμε    

                   ςτακεροφσ, τον παράγοντα που αλλάξαμε και τον παράγοντα που μετριςαμε. 
 
 

 
Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 

Ραράγοντεσ που 
κρατιςαμε 
ςτακεροφσ 

Ραράγοντεσ που 
αλλάξαμε 

Ραράγοντεσ που 
μετριςαμε 

1.    

2.  

3.  

4.  

 
 ( μονάδεσ 4 ) 

            

            β. Σε ποιο υλικό το μιλο ςυντθρικθκε καλφτερα;  Γιατί πιςτεφεται ότι ςυνζβθκε αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                            ( μονάδεσ 2) 

            γ. Γιατί πιςτεφετε ότι αναπτφχκθκαν μικροοργανιςμοί ςτθ γλυκόηθ και ςτο νερό; 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

( μονάδεσ 2)   
           δ. Σε τι μασ χρθςίμευςε το πείραμα ελζγχου;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

( μονάδεσ 1) 
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          ε. i)  Να εξθγιςετε τον τρόπο δράςθσ των αντιβιοτικϊν εναντίον τθσ ανάπτυξθσ των μικροοργανιςμϊν. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ( μονάδεσ 2) 
                 ii) Για ποιο λόγο τα αντιβιοτικά δεν μποροφν να καταπολεμιςουν τουσ ιοφσ; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

( μονάδα 1 ) 

 

 ___________________________ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ________________________________ 

 

  

 

                                                                                                                                  Διευκυντισ 

                                                                                                                                              ………………………   

                                                                                                                                             Μιλτιάδθσ Κκζλθσ 

 

 

 

 

 



 1 

ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΓΙΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ : 2013-2014 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΓ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΓ ΓΞΓΣΑΓΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

 

 

ΒΑΘ. :………………………………….. 

 

 

ΟΛΟΓΡ. : ……………………………. 

 

 

ΤΠΟΓ. : ……………………………… 

 

ΣΑΞΗ: Γ΄ 

 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:2 ΩΡΓ 

 

ΟΝΟΜΑΣΓΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΣΟ ΓΞΓΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΓΛΓΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΝΣΓΚΑ (11)  ΓΛΙΔΓ 

 

ΜΓΡΟ Α΄ : Απμηειείηαη από ηέζζεοιπ (4) ενςηήζεηξ ηςκ 2.5 μμκάδςκ. 

                    Να απαμηήζεηε ζε ΟΛΓ ηιπ εοτηήζειπ. 

 

1. Να ακηηζημηπίζεηε ηηξ ζνεπηηθέξ μοζίεξ ηεξ ζηήιεξ Α με ηηξ ζςζηέξ ιεηημονγίεξ ηεξ ζηήιεξ Β 

ζημκ πημ θάης πίκαθα.                                                                                         (μξμάδεπ 2.5) 

 

 

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

1. Τδαηάκζναθεξ 

        

1=  Α. Γθηειμύκ πμιιέξ ιεηημονγίεξ ημο  

μνγακηζμμύ. 

2. Βηηαμίκεξ 2= Β. πμοδαίεξ απμηαμηεοηηθέξ εκενγεηαθέξ 

μοζίεξ 

3.Νμοθιεσκηθά μλέα 3= Γ. Γίκαη απαναίηεηεξ ζε ειάπηζηε πμζόηεηα γηα 

ηε ζςζηή ιεηημονγία ημο μνγακηζμμύ. 

4. Πνςηεΐκεξ 

          

4= Δ. Καζμνίδμοκ θαη ειέγπμοκ ηεκ παναγςγή 

ηςκ πνςηεσκώκ 

5. Λίπε 

         

5=  Γ. Καύζημα πνώηεξ επηιμγήξ 

 

 

 



 2 

2. Να ζομπιενώζεηε ηα θεκά ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηε θανδηά. 

                                                                                                                   (μξμάδεπ 2.5) 

 

α) Η θανδηά απμηειεί ημ θύνημ όνγακμ ημο ……………………………………… ζοζηήμαημξ. 

β) Η θανδηά δηαηνείηαη ζε ηέζζενηξ (4) θμηιόηεηεξ, δύμ (2) ……………………………. θαη δύμ (2) 

…………………………….. . Σμ ημίπςμα πμο πενηβάιιεη ηηξ ηέζζενηξ (4) θμηιόηεηεξ ιέγεηαη 

……………………………………………………. . 

γ) Μέζα ζηε θανδηά οπάνπμοκ ……………………………………. πμο ελαζθαιίδμοκ ηε μμκόδνμμε νμή ημο 

αίμαημξ.                                       

                                                                                                                          

 

3. Να απακηήζεηε ζηηξ πημ θάης ενςηήζεηξ πμιιαπιήξ επηιμγήξ βάδμκηαξ ζε θύθιμ έκα μόκμ 

γνάμμα Α, Β, Γ ή Δ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ πημ ζςζηή απάκηεζε.     (μξμάδεπ 2.5) 

 

 

 α) Η Κρηηαοική Αμαπμξή είμαι διαδικαζία : 

     Α. Μεηαηνμπήξ ηεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ ζε πεμηθή ζηα θύηηανα 

     Β. Απειεοζένςζεξ εκένγεηαξ ζηα θύηηανα 

     Γ. Καηακάιςζεξ εκένγεηαξ από ηα θύηηανα 

     Δ. Απμζήθεοζεξ εκένγεηαξ ζηα θύηηανα 

 

β) Σξ μεοό: 

     Α. ακήθεη ζηηξ μνγακηθέξ ζνεπηηθέξ μοζίεξ 

     Β. απμηειεί ζπμοδαία απμηαμηεοηηθή εκενγεηαθή μοζία 

     Γ. ακήθεη ζηηξ ακόνγακεξ ζομπιενςμαηηθέξ μοζίεξ 

     Δ. ελοπενεηεί εκενγεηαθέξ θαη δμμηθέξ ακάγθεξ ημο μνγακηζμμύ 

 

γ) Σα ηοιςξειδή αγγεία είμαι : 

     Α. Απαγςγά αγγεία                      

     Β. Γίδμξ ιεοθώκ αημμζθαηνίςκ       

     Γ. Υώνμξ ηεξ θανδηάξ               

     Δ. Τπεύζοκα γηα ηεκ ακηαιιαγή αενίςκ 

 

δ) Η πέση ητμ ρδαηαμθοάκτμ ξλξκληοώμεηαι ζηξ : 

     Α. ηόμα 

     Β. ημμάπη  

     Γ. Λεπηό έκηενμ 

     Δ. Παπύ έκηενμ 
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ε) Η θρζική αμξζία ζηξρπ ξογαμιζμξύπ επιηργςάμεηαι με : 

     Α. Σα  εμβόιηα 

     Β. Σα ακηηβημηηθά 

     Γ. Με ηε θοζηθή πνμζβμιή από μηθνόβηα    

     Δ. Σμοξ ακηη-μνμύξ 

 

4. Να ζομπιενώζεηε ηηξ πημ θάης εκδείλεηξ πμο αθμνμύκ ηα δηάθμνα όνγακα ημο ακαπκεοζηηθμύ 

ζοζηήμαημξ ημο ακζνώπηκμο μνγακηζμμύ, πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ πημ θάης έκκμηεξ πμο ζαξ 

δίκμκηαη : ηοαςεία, κρσελίδα ,βοόγςξπ , πμεύμξμαπ, οιμική κξιλόηηηα. 

                                                                                (μξμάδεπ 2.5) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Α/Α 

ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ΜΓΡΟ Β΄: Απμηειείηαη από ηέζζεοιπ (4) εοτηήζειπ ητμ ένι (6) μξμάδτμ. Από ηηξ ηέζζενηξ 

(4) ενςηήζεηξ κα απακηήζεηε ΜΟΝΟ ζηηξ ΣΡΓΙ (3).  

 

1. ημ πημ θάης ζπήμα θαίκεηαη ημ μμκηέιμ ακζνώπηκςκ δμκηηώκ (ζηαγόκα εκήιηθα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να μκμμάζεηε ηα είδε ηςκ δμκηηώκ, με βάζε ημοξ ανηζμμύξ πμο θαίκμκηαη ζημ μμκηέιμ: 

                     (μξμάδεπ 2) 

Α/Α               ΓΙΔΗ ΔΟΝΣΙΩΝ  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

β) Να γνάρεηε  ηε ιεηημονγία/ πνεζημόηεηα ηςκ δμκηηώκ, με βάζε ημοξ ανηζμμύξ πμο θαίκμκηαη 

ζημ μμκηέιμ:                                                                                                             (μξμάδεπ 2) 

Α/Α ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ/ ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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γ) Να γνάρεηε ηέζζενηξ (4) ηνόπμοξ πνόιερεξ ηεξ ηενεδόκαξ.  

                                                                                                                               (μξμάδεπ 2) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. α)  Να μειεηήζεηε, πνμζεθηηθά, ηηξ πημ θάης εηθόκεξ, πμο ακαθένμκηαη ζημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ 

ηεξ δεύηενεξ γναμμήξ άμοκαξ θαη κα πενηγνάρεηε ηα βήμαηα πμο θαίκεηαη κα γίκμκηαη γηα ηεκ 

θαηαπμιέμεζε εκόξ μηθνμβίμο μέζα ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό.                                (μξμάδεπ 4) 

 

    

    

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

 

Α. Β. Γ. Γ. 

 

 

β) Να βάιεηε ζε πνμκηθή ζεηνά ηα πημ πάκς ζπεδηαγνάμμαηα ζομπιενώκμκηαξ ημ πημ θάης ζπήμα 

με ηα γνάμμαηα Α, Β, Γ, θαη Δ.                                                                                (μξμάδεπ 2) 
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3. α)  Να ζομπιενώζεηε ηηξ εκδείλεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηα ζρζηαηικά ημο αίμαημξ. 

                                                                                                                               (μξμάδεπ 2)                                                                                                                                                                  

 

                                                                     

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  η) Πώξ μκμμάδεηαη ημ άμμνθμ ζοζηαηηθό ημο αίμαημξ; ............……………………….. .      (μξμάδα 0,5) 

ηη) Σα θύηηανα ημο αίμαημξ απμηειμύκ ηα έμμξοθα ζοζηαηηθά ημο. Πμημξ είκαη μ νόιμξ ημο θάζε 

θοηηάνμο ημο αίμαημξ μέζα ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό;                                          (μξμάδεπ 1.5)                

 ................................................................................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) η) Να ακαθένεηε ηηξ ηέζζενηξ (4) μμάδεξ αίμαημξ.                                                  (μξμάδα 1) 

    

 ……………………………………………………..   

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

   

 ηη)  Πμηα μμάδα αίμαημξ ιέγεηαη πακδόηεξ θαη γηαηί;                                                 (μξμάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Α/Α ΤΣΑΣΙΚΑ ΑΙΜΑΣΟ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

4 

3 

2 
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4. α)  Να ελεγήζεηε ημκ μεπακηζμό ηεξ εηζπκμήξ θαη ημκ μεπακηζμό ηεξ εθπκμήξ ζομπιενώκμκηαξ 

ημκ πημ θάης πίκαθα, με βάζε ηηξ πημ θάης  εηθόκεξ.                                    (μξμάδεπ 4) 

 

                                     ΓΙΠΝΟΗ                                ΓΚΠΝΟΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ΓΙΠΝΟΗ 

 

ΓΚΠΝΟΗ 

Κίκεζε πιεονώκ ημο ζώναθα 

 

  

Κίκεζε δηαθνάγμαημξ 

 

  

Υςνεηηθόηεηα ζςναθηθήξ 

θμηιόηεηαξ θαη πκεομόκςκ 

 

  

Κίκεζε αένα 

 

  

 

β) η) Πμημξ είκαη μ νόιμξ ηεξ βλέμμαπ, ηςκ αιμξθόοτμ αγγείτμ θαη ηςκ ηοιςώμ ζηηξ νηκηθέξ 

θμηιόηεηεξ;                                                                                                           (μξμάδεπ 1,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εικόνα 1 

11111111 

1111 

1 

 

1 1111 

Εικόνα  2 

2222222 

Εικόνα 3 

 

Εικόνα 4 

443434 

4444 4 
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γ) ηεκ είζμδμ ημο ιάνογγα οπάνπεη μηα μηθνή πνμελμπή, ε επηγιςηηίδα. Πμημξ είκαη μ νόιμξ ηεξ 

θαηά ηεκ θαηάπμζε;                                                                                                (μξμάδα 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ΜΓΡΟ Γ΄: Απμηειείηαη από δύξ (2) εοτηήζειπ ητμ δώδεκα (12) μξμάδτμ. Από ηηξ δύμ (2) 

ενςηήζεηξ κα απακηήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

1. α) Να μκμμάζεηε ηα μένε ηεξ θανδηάξ πμο πανμοζηάδμοκ μη εκδείλεηξ 1 μέπνη 6 

ζομπιενώκμκηαξ ημκ πημ θάης πίκαθα.                                                                           (μξμάδεπ 3)  

   

                                                                             

β) ε πμημ πώνμ ηεξ θανδηάξ ημ ημίπςμα είκαη παπύηενμ θαη γηαηί;                               (μξμάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να ακαθένεηε ημοξ δύμ (2) ιόγμοξ πμο μδεγμύκ ζηε ανηενημζθιήνοκζε.                 (μξμάδεπ 2) 

 ...................................................................................................................................................................     

................................................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................     

................................................................................................................................................................................. 

Α/Α ΜΓΡΟ ΣΗ ΚΑΡΔΙΑ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4  

5  

6 
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 δ) η)Με ηε βμήζεηα ημο πημ θάης  ζπήμαημξ, κα γνάρεηε πμηα  πμνεία αθμιμοζεί ημ αίμα θαηά ηε 

μηθνή ή πκεομμκηθή  θοθιμθμνία.                                                                              (μξμάδεπ 2) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Δενιόπ κόλπξπ                ………….........   …………………….              ……………………….  …………………………. 

          ……………………………   ………………………….  (πκεομόκςκ)          ………………………………  ...……………………                   

              Ανηζηενόξ θόιπμξ.                          

                                                                                                                                                      

ηη) Πμημξ είκαη μ ζθμπόξ αοηήξ ηεξ πμνείαξ;                                                               (μξμάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ε) Να γνάρεηε δύμ (2)  διαθξοέπ μεηαλύ ανηενηώκ θαη θιεβώκ ζομπιενώκμκηαξ ημκ πημ θάης 

πίκαθα.                                                                                (μξμάδεπ 2)                                                                                                                                   

 ΑΡΣΗΡΙΓ ΦΛΓΒΓ 

1.   

2.   

 

ζη) Πώξ ζοκενγάδεηαη ημ θοθιμθμνηθό ζύζηεμα με ημ πεπηηθό ;                                  (μξμάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. α) ημ πημ θάης ζπήμα θαίκεηαη ημ πεπηηθό ζύζηεμα ημο ακζνώπμο. Να μκμμάζεηε ηα όνγακα 

πμο δείπκμοκ μη ανηζμμί 1 μέπνη 6.                                                                        (μξμάδεπ 3)  

                                                                    

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ακηηζημηπίζεηε ηα όνγακα ημο πεπηηθμύ ζοζηήμαημξ ηεξ ζηήιεξ Α με ηεκ ακηίζημηπε 

ιεηημονγία ημοξ πμο βνίζθεηαη ζηε ζηήιε Β.                                          (μξμάδεπ 3) 

 

ΣΗΛΗ Α 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΓΠΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 ΣΗΛΗ Β 

ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1. Λεπηό έκηενμ 1= Α. Σεμαπηζμόξ ηνμθήξ 

2. ημμάπη 2= Β. Παναγςγή πμιήξ 

3. ημμαηηθή θμηιόηεηα 3= Γ. Πνμζςνηκή απμζήθεοζε ηνμθήξ 

4.Οηζμθάγμξ  4= Δ. Απμβμιή άπνεζηςκ μοζηώκ 

5. Πνςθηόξ 5= Γ. Μεηαθμνά ηνμθήξ 

6. οθώηη 6= Σ. Οιμθιήνςζε ηεξ πέρεξ 

 

 

γ) Να γνάρεηε δύμ (2) ιεηημονγίεξ ημο παπέμξ (πμκηνμύ) εκηένμο.                           (μξμάδεπ 2) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΓΠΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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δ) Να απακηήζεηε ζηηξ πημ θάης ενςηήζεηξ πμο αθμνμύκ ηα πειοάμαηα αμίςμερζηπ θοεπηικώμ 

ξρζιώμ ζε διάθξοεπ ηοξθέπ.  

 

η) Πμημ δηάιομα πνεζημμπμηήζεθε ςξ ανκεηηθόξ μάνηοναξ ζε όια ηα πεηνάμαηα θαη πμηα ε 

πνεζημόηεηα ημο ;                                                                                                      (μξμάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ηη) Γηα ηεκ ακίπκεοζε πμηςκ ζνεπηηθώκ μοζηώκ πνεζημμπμηήζεθε ημ ακηηδναζηήνημ Benedict;  

                                                                                                                           (μξμάδα 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Πώξ γίκεηαη ακηηιεπηό ημ ζεηηθό απμηέιεζμα ηεξ ακηίδναζεξ με ημ δηάιομα Benedict;  

                                                                                                                         (μξμάδα 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ηv) Να ζομπιενώζεηε ημκ πημ θάης πίκαθα, βάδμκηαξ  +  ή  -  ακάιμγα με ημ ακ ε θάζε μηα από 

ηηξ ζνεπηηθέξ μοζίεξ ακηπκεύηεθε ή όπη  ζημ πείναμα ακίπκεοζεξ ζνεπηηθώκ μοζηώκ ζηηξ ηνμθέξ.                                                                                                                                       

(μξμάδα 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε) Πμύ εκημπίδμκηαη μη ιάπκεξ θαη πμημξ είκαη μ νόιμξ ημοξ;                                   (μξμάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Η ΓΙΗΓΗΣΡΙΑ                               ΤΝΣΟΝΙΣΗ                             Η ΔΙΓΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 …………………………………..                     ………………………………………                     …………………………………… 

Φαίδνα Ιςαθείμ - Γεςνγίμο            Κονηάθμξ Βαζηιεηάδεξ                     ςηενμύια Κςκζηακηίκμο 

 

Α/Α Δείγμα ηοξθήπ 
Απλά 

ζάκςαοα 
Ποτηεΐμεπ 

Λιπαοέπ 

ξρζίεπ 
Βιηαμίμη C 

1. Γάια πςνίξ ιηπανά     

2. 
Φνέζθμξ πομόξ 

ιεμμκημύ 
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δ) Να απακηήζεηε ζηηξ πημ θάης ενςηήζεηξ πμο αθμνμύκ ηα πειοάμαηα αμίςμερζηπ θοεπηικώμ 

ξρζιώμ ζε διάθξοεπ ηοξθέπ.  

 

η) Πμημ δηάιομα πνεζημμπμηήζεθε ςξ ανκεηηθόξ μάνηοναξ ζε όια ηα πεηνάμαηα θαη πμηα ε 

πνεζημόηεηα ημο ;                                                                                                      (μξμάδα 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ηη) Γηα ηεκ ακίπκεοζε πμηςκ ζνεπηηθώκ μοζηώκ πνεζημμπμηήζεθε ημ ακηηδναζηήνημ Benedict;  

                                                                                                                           (μξμάδα 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Πώξ γίκεηαη ακηηιεπηό ημ ζεηηθό απμηέιεζμα ηεξ ακηίδναζεξ με ημ δηάιομα Benedict;  

                                                                                                                         (μξμάδα 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ηv) Να ζομπιενώζεηε ημκ πημ θάης πίκαθα, βάδμκηαξ  +  ή  -  ακάιμγα με ημ ακ ε θάζε μηα από 

ηηξ ζνεπηηθέξ μοζίεξ ακηπκεύηεθε ή όπη  ζημ πείναμα ακίπκεοζεξ ζνεπηηθώκ μοζηώκ ζηηξ ηνμθέξ.                                                                                                              

(μξμάδα 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε) Πμύ εκημπίδμκηαη μη ιάπκεξ θαη πμημξ είκαη μ νόιμξ ημοξ;                                   (μξμάδα 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                            Η ΔΙΓΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

                                                                                                           …………………………………… 

                                                                                                           ςηενμύια Κςκζηακηίκμο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Α/Α Δείγμα ηοξθήπ 
Απλά 

ζάκςαοα 
Ποτηεΐμεπ 

Λιπαοέπ 

ξρζίεπ 
Βιηαμίμη C 

1. Γάια     

2. 
Φνέζθμξ πομόξ 

ιεμμκημύ 
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