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ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΜΑΘΖΜΑ: Βιολογία 

ΣΑΞΖ:  B   Γςμναζίος                               

  
       ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: Παπαζκεςή 10 Ηοςνίος 2016                  ΒΑΘΜΟ:…………………………………. 
 
       ΥΡΟΝΟ: 1.30 ώπερ                 ………………………………………………                                                             
                              ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ                                                                      
 
 
      ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………. ΣΜΖΜΑ: …… ΑΡΗΘΜΟ: …… 

 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ:   α) Να γπάτεηε με μπλε ή μαύπο μελάνι. 

                                          β) Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Σipp-Δx) 
                                   

   

 

ΜΔΡΟ Α: Αποηειείηαη από δύο (2) ερφηήζεης.  

Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζη (2.5) κολάδες.  

Να απαληήζεηε ζε  ΟΛΔ  ηης ερφηήζεης. 

 

Δρώηεζε 1 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο έλαλ  ηξόπν  πξόιεςεο  γηα ηηο αζζέλεηεο  πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε  ηα  δόληηα, ην ζηνκάρη θαη ην παρύ έληεξν.                                                                  (3Υ 0.5)  κ. 1.5 

Σρόπος πρόιευες γηα ηης αζζέλεηες  ποσ ζτεηίδοληαη κε: 

 

α.  ηα δόληηα  

 

i. Βνύξηζηζκα δνληηώλ 

 

β. ην ζηνκάρη 

 

ii. Τγηεηλή δηαηξνθή 

 

γ. ην παρύ έληεξν  

 

iii. Σξνθέο κε θπηηθέο ίλεο 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκηώ (8) ζελίδερ 
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Β.  Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη, απαξαίηεηα, ηξνθή.           (2Υ 0.5)  κ. 1 

α. Αλάπηπμε 

β.  Δλέξγεηα 

 

Δρώηεζε 2 

Ο βηνιόγνο, θ. Γηώξγνο πήξε αίκα από ηνλ θ. Αληξέα θαη ην έβαιε κέζα ζ’ έλαλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Μεηά από 

θπγνθέληξεζε  (κέζνδνο δηαρσξηζκνύ πγξώλ κεηγκάησλ) ην αίκα δηαρσξίζηεθε ζε ηξία (3) δηαθξηηά κέξε.  

Α.  α. Να νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηνπ αίκαηνο κε ηνπο  αξηζκνύο  1 θαη 2.                                                 (2Υ  0.25) κ. 0. 5                 

 

 

 

1  =  Πιάζκα 

 

2  = Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

 

 

β.  Πνύ ρξεζηκεύεη ην κέξνο ηνπ αίκαηνο  κε ηνλ αξηζκό 1;                                                                                     κ. 0.5 

Πεξηέρεη λεξό κέζα ζην νπνίν είλαη δηαιπκέλα αλόξγαλα άιαηα, πξωηεΐλεο, νξκόλεο, ρξήζηκεο νπζίεο, π.ρ. ζξεπηηθέο 

νπζίεο θαη άρξεζηεο νπζίεο, π.ρ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Β. α. Ο  θ. Γεκήηξεο  αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο  Α. Να βξείηε:  

i.  Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα;        Α, Ο                                                                  (2Υ 0.25) κ. 0.5 

ii. Πνηα  νκάδα  αίκαηνο ιέγεηαη παλδέθηεο;                     ΑΒ                                                                                 κ. 0.25 

iii. Πνηα  νκάδα αίκαηνο ιέγεηαη παλδόηεο;                      Ο                                                                                    κ. 0.25 

 

β. Να παξαηεξήζεηε ηελ εηθόλα ζηελ νπνία θαίλεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν βηνιόγνο  

θ. Γηώξγνο παίξλεη αίκα από ηνλ θ. Αληξέα. Να γξάςεηε  έλαλ  ιόγν  γηα ηνλ  νπνίν 

πηζηεύεηε όηη ν βηνιόγνο πξέπεη λα  θνξάεη γάληηα.                                                      κ. 0.5                                                                                                        

 

Ο βηνιόγνο θνξάεη γάληηα γηα λα κελ κεηαθέξεη κηθξόβηα ζηνλ αζζελή ή  ν αζζελήο λα κεηαθέξεη 

κηθξόβηα ζηνλ βηνιόγν. 
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ΜΔΡΟ Β: Αποηειείηαη από δύο (2) ερφηήζεης.  

Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες.  

Να απαληήζεηε ζε  ΟΛΔ  ηης ερφηήζεης.  

 

Δρώηεζε 3  

Α.  α. Η πην θάησ εηθόλα  παξνπζηάδεη ην Αλαπλεπζηηθό  ύζηεκα  ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα 

όξγαλα 1, 2, 3, 4, 5  θαη  6  ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                           (6Υ  0.25) κ. 1.5 

 

 

 

1 =  Ρηληθή θνηιόηεηα 

 

2 =  ηόκα 

 

3 =  Φάξπγγαο 

 

4 =  Σξαρεία 

 

5 =  Λάξπγγαο 

 

6 =  Πλεύκνλαο 

 

 

 

β. Πνηνο  είλαη ν ξόινο  ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ ηξηρώλ ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο;                     (2Υ  0.25) κ. 0.5                                                                                   

Αηκνθόξα αγγεία:    Θεξκαίλνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα 

 

Σξίρεο:                     Καζαξίδνπλ ηνλ αέξα από ηελ ζθόλε θαη ηα μέλα ζωκαηίδηα 

 

 

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: 

Βξνγρίδηα,   Βξόγρνη,  Λάξπγγαο, Φάξπγγαο.                                                                                   (4Υ  0.25) κ. 1 

Ρηληθή  θνηιόηεηα                        Φάξπγγαο                        Λάξπγγαο                 Σξαρεία                  Βξόγρνη                                                                    

                   Βξνγρίδηα                   Κπςειίδεο 
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Β.  α. Η  πην θάησ εηθόλα  παξνπζηάδεη  ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ. Να 

νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1, 2, 3 θαη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.                                                 (4Υ  0.25) κ. 1 

 

 

 

1 =  Αξηζηεξόο θόιπνο 

 

2 =  Αξηζηεξή θνηιία 

 

3 =  Γεμηόο θόιπνο 

 

4 =  Γεμηά θνηιία 

 

 
β. Μεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ ηεο θαξδίαο ππάξρνπλ βαιβίδεο. Να γξάςεηε, πνηνο πηζηεύεηε όηη 

είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ.                                                                                                                                                 κ. 1 

Οη βαιβίδεο εκπνδίδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο ζηνπο θόιπνπο θαηά ηε ζύζπαζε ηωλ θνηιηώλ 

εμαζθαιίδνληαο ηελ κνλόδξνκε ξνή ηνπ. 

 
 

Δρώηεζε 4  
Α. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαο, γηα θάζε ζξεπηηθή νπζία, ην αληηδξαζηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο  θαη ην ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ  πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ρεκηθήο αληίδξαζεο.                                                                                                                                (5Υ  0.25) κ. 1.25 

Θρεπηηθή οσζία Αληηδραζηήρηο γηα 

αλίτλεσζε  

Υρώκα αληηδραζηερίοσ  

πρηλ ηελ τεκηθή αληίδραζε  

Υρώκα αληηδραζηερίοσ 

κεηά ηελ τεκηθή αληίδραζε 

Πξσηεΐλε Γηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ / 

πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 

 

i. Γαιάδην 

 

ii. Κπαλό - κωβ 

Απιά ζάθραξα 

(Γιπθόδε) 

 

Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο 

(Benedict) 

 

Γαιάδην 

 

iii. Κεξακηδί 

Βηηακίλε Γ ή 

Βηηακίλε C  

 

iv. Τπεξκαγγαληθό θάιην 

 

 

v. Ιώδεο 

 

Άρξσκν 
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β. Να γξάςεηε ζε πνηεο θαηεγνξίεο  δηαθξίλνληαη  νη  ζξεπηηθέο νπζίεο, αλάινγα  κε  ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκό.                                                                                                                                                (3Υ  0.25) κ. 0.75 

i. Γνκηθέο   ii. Δλεξγεηαθέο   iii. πκπιεξωκαηηθέο 

 

Β. α.  i. H πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ Πεπηηθνύ πζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 

1, 2, 3 θαη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα.                                                                           (4Υ 0.25) κ. 1 

 

 

1 =  Οηζνθάγνο 

2 =  ηνκάρη 

3 =  Πάγθξεαο 

4 =  πθώηη ή ήπαξ 

 

 

ii. Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 4.                                                     (2Υ 0.25) κ. 0.5 

 Έθθξηζε ρνιήο 

 Απνηνμίλωζε ηνπ νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο 

 

β. H πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλα αλζξώπηλν δόληη.  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1 θαη  2.               (2Υ 0.25) κ. 0.5 

 

 

   1 =  Αδακαληίλε 

   2 =  Πνιθόο 

 

 
γ. ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ζάιην πνπ παξάγεηαη από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο.  Σν ζάιην 

πεξηέρεη ηα έλδπκα: Ακπιάζε ηνπ ζάιηνπ θαη Λπζνδύκε. Να εμεγήζεηε πνπ ρξεζηκεύνπλ:                        (2Υ  0.5) κ. 1 

Ακπιάζε ηνπ ζάιηνπ:    Πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα 

Λπζνδύκε:   Καηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηόκα. 
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ΜΔΡΟ Γ: Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα ηφλ δέθα (10) κολάδφλ.  

Να απαληήζεηε  ηο ερώηεκα.  

Δρώηεζε 5 

Α. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα  πνπ αθνξά ηηο  ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνκαρηνύ.                   (3Υ 0.25) κ. 0.75 

Γραζηηθή οσζία Λεηηοσργία ζηοκατηού 

 

i.Τδξνρισξηθό νμύ 

 

i. Καηαζηξέθεη ηα πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή 

 

ii. Γαζηξίλε 

 

ii. Ρπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ από ην ζηνκάρη 

 

iii.Βιέλλα 

 

iii. Πξνζηαηεύεη ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζηνκαρηνύ από ην πδξνριωξηθό νμύ 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                           (6Υ 0.25) κ. 1. 5 

 

Πεπηηθό έλδσκο Όργαλο 

παραγφγής 

ελδύκοσ  

Αρτηθά καθροκόρηα Σειηθά καθροκόρηα  (προχόληα) 

i.Πεςίλε ηνκάρη Πξωηεΐλεο Ακηλνμέα 

ii.Θξπςίλε  Πάγθξεαο Πξωηεΐλεο Ακηλνμέα 

 

 

γ. i. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα γξάςεηε δύν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο  ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ.                                                                      (2Υ 0.5) κ. 1 

 

 

 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 

 

 

ii. Να γξάςεηε δύν  βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ζύκθσλα κε ηελ Ππξακίδα Γηαηξνθήο.  
                                                                                                                                                          (2Υ 0.5) κ. 1 

 Να ηξώκε θξνύηα θάζε κέξα 

 Λίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα λα ηξώκε  
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Β. α.  H πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ  αγγείσλ  ηνπ αλζξώπνπ:  Αξηεξίεο, Φιέβεο  θαη 

Σξηρνεηδή αγγεία.  Να γξάςεηε πνην είδνο αηκνθόξνπ αγγείνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 2  θαη  3.     (3 Υ 0.25) κ. 0,75 

 

 

1 =  Αξηεξίεο 

2 =  Σξηρνεηδή 

3 =  Φιέβεο 

 

 

β. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αξηεξηώλ θαη ησλ θιεβώλ.                                                                (2Υ 0.5) κ. 1 

i.  Οη αξηεξίεο έρνπλ πην παρηά ηνηρώκαηα από ηηο θιέβεο 

ii. Οη αξηεξίεο δελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο ελώ νη αξηεξίεο δηαζέηνπλ βαιβίδεο 

γ.  Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ην αίκα ζηελ ζηεθαληαία  θπθινθνξία:                             (3Υ 0.5) κ. 1.5 

Ανξηή                                           ηεθαληαίεο αξηεξίεο                                Σξηρνεηδή αγγεία θαξδηάο                                                                            

                                ηεθαληαίεο θιέβεο                               ηεθαληαίνο θόιπνο πνπ είλαη ε κεγάιε θιέβα κε ηελ  

νπνία ην αίκα  θαηαιήγεη ζηνλ δεμηό θόιπν. 

Γ.  α.  ε πνην νξγαλίδην ησλ θπηηάξσλ γίλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο;           Μηηνρόλδξην                                                                                                             κ. 1 

β.  Ση ειεπζεξώλεηαη από ηελ αληίδξαζε ηνπ νμπγόλνπ κε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ, όπσο είλαη ε γιπθόδε 

ζηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ;    (θπηηαξηθή αλαπλνή)                                                     (3Υ 0.25)  κ. 0.75 

Γιπθόδε   +  Ομπγόλν                    Νεξό   +   Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα   +    Δλέξγεηα                                       

  γ.   i. Με πνηα ρεκηθή νπζία κεηαθέξεηαη ην νμπγόλν ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο;    Αηκνζθαηξίλε                                       κ. 0.25 

ii. ε  πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο   πεξηέρεηαη  ε πην πάλσ  νπζία  πνπ κεηαθέξεη ην νμπγόλν ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ;                                                                                                                                          κ. 0.5 

Δξπζξό αηκνζθαίξην                                                                                                                       

               Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                       

Οη εηζεγεηέο:                                                 

Μαξία Υαηδεζάββα 

Κπξηάθνο Γηάιινπξνο                                                                                                          Μαρία  Γεφργίοσ                                                                                                                                          
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

 

 

  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

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

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10 σελίδες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

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

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

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

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

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  

2 ΩΡΕΣ (120΄ λεπτά) 

 

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

 

ΤΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις 

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

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 
Ερώτηση 1 
Να απαντήσετε στις πολλαπλές ερωτήσεις που αφορούν στο πεπτικό σύστημα, βάζοντας σε κύκλο ένα 

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

 

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

Α. Αποτοξίνωση οργανισμού 

Β. Σύνθεση πρωτεϊνών πήξης αίματος 

Γ. Σύνθεση χολής 

Δ. Φαγοκυττάρωση μικροβίων 

Ε. Αποθήκευση υδατανθρακών 

 
(β) Η χημική πέψη των λιπών γίνεται: 

Α. Στη στοματική κοιλότητα 

Β. Στο στομάχι 

Γ. Στο λεπτό έντερο 

Δ. Στο παχύ έντερο 

Ε. Σε όλα τα πιο πάνω 

 

(γ) Η ορμόνη γαστρίνη: 

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

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

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

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

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

 

(δ) Η χημική πέψη των υδατανθράκων παρατηρείται: 

Α. Στην στοματική κοιλότητα, οισοφάγο και λεπτό έντερο 

Β. Στην στοματική κοιλότητα, στομάχι και λεπτό έντερο 

Γ. Μόνο στο λεπτό έντερο 

Δ. Στο λεπτό και στο παχύ έντερο 

Ε. Μόνο στο παχύ έντερο 
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(ε) Η απορρόφηση του νερού γίνεται: 

Α. Στην στοματική κοιλότητα, οισοφάγο και λεπτό έντερο 

Β. Στην στοματική κοιλότητα, στομάχι και λεπτό έντερο 

Γ. Μόνο στο λεπτό έντερο 

Δ. Στο λεπτό και στο παχύ έντερο 

Ε. Μόνο στο παχύ έντερο 

 

Ερώτηση 3 

 

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

αντίδραση και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Θρεπτικές ουσίες + οξυγόνο                    διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ενέργεια 

 

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

Κυτταρική αναπνοή 

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

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

Αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό σύστημα 

(3Χ0,5) 

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
 

Ερώτηση 3 

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

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

 

 

 

 

 

 

                        (4Χ0,5) 

Όνομα 

1. οισοφάγος 

2. στομάχι 

3. παχύ έντερο 

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

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

Μακρομόρια Μικρομόρια 

Υδατάνθρακες 1. γλυκόζη 

Πρωτεϊνες 2. αμινοξέα 

Λιπίδια 3. γλυκερόλη και λιπαρά οξέα 

Νουκλεϊνικά οξέα 4. νουκλεοτίδια 

(4Χ0,5) 

 

(γ) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β.                                       (μ.1) 

Στήλη Α Στήλη Β Αντιστοίχιση 

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

1  Γ 

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

2  Α 

3. Αφομοίωση Γ. Διάσπαση των μακρομορίων σε 
μικρομόρια 

3  Δ 

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

4  Β 

 

Ερώτηση 4 

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

       (μ.2) 

 

Όνομα 

1. Τραχεία 

2. Βρόγχοι 

3. Πνεύμονες 

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

το στόμα .                               (μ.2) 

Η μύτη:  
α) έχει βλέννα                    (0,5)  
που υγραίνει τον αέρα                  (0,5)  
 
β) έχει τριχίδια                   (0,5) 
που συγκρατούν τα μικρόβια και τη σκόνη                  (0,5) 
 
γ) Περιέχει αιμοφόρα αγγεία                 (0,5) 
που θερμαίνουν τον αέρα                  (0,5) 
 
Δύο από τα πιο πάνω (2Χ1) 
 (δ) Να αναφέρετε δύο ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.            (μ.1) 

Πνευμονία, φυματίωση, βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, εμφύσημα, ίνωση πνευμόνων, καρκίνος του 

πνεύμονα                                                                                                                    Δύο από τα πιο πάνω  (2Χ0,5) 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των 10 μονάδων 

Ερώτηση 8 

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

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

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

 

 

 

 

 

   

                                                                  (4Χ0,5) 

 

 

Όνομα 

1. Δεξιά κόλπος 

2. Δεξιά κοιλία 

3. Αριστερή κοιλία 

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

Λειτουργεί σαν αντλία και δίνει δύναμη στο αίμα για να φτάσει σε όλο το σώμα 

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

Είναι η μειωμένη αιμάτωση του μυοκαρδίου που οδηγεί σε μειωμένη οξυγόνωση του μυοκαρδίου (0,5) 

Οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών λόγω αρτηριοσκλήρυνσης ή δημιουργίας σε αυτές 

αθηρωματικών πλακών                           (0,5) 

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

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

Διγλώχινη βαλβίδα                 (0,25) 

Εμποδίζει την παλινδρόμηση του αίματος από την αριστερή κοιλία προς τον αριστερό κόλπο          (0,25) 

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

πνευμονική κυκλοφορία. Να γράψετε το σκοπό της κάθε κυκλοφορίας.            (μ.2) 

Κυκλοφορία Σκοπός 

Πνευμονική 1. Να δώσει το διοξείδιο του άνθρακα στους πνεύμονες 

και να εμπλουτίσει το αίμα με οξυγόνο  (2Χ0,25) 
Μεγάλη ή συστηματική 2. Η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στα 

κύτταρα και η απομάκρυνση από αυτά του διοξείδιου του 
άνθρακα και των άχρηστων ουσιών.        (2Χ0,25) 

  

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

α) Οι φλέβες έχουν λεπτά τοιχώματα ενώ οι αρτηρίες χοντρά 
β) Οι φλέβες έχουν λεπτό μυϊκό ιστό ενώ οι αρτηρίες χοντρό 
γ) Οι φλέβες είναι προσαγωγά αγγεία ενώ οι αρτηρίες απαγωγά 
δ) Οι φλέβες έχουν βαλβίδες ενώ οι αρτηρίες όχι 
ε) Το αίμα στις αρτηρίες έχει πίεση ενώ στις φλέβες όχι 
στ) Οι αρτηρίες παρουσιάζουν σφυγμό ενώ οι φλέβες όχι 
ζ) Οι αρτηρίες έχουν μικρή διάμετρο ενώ οι φλέβες μεγάλη 

Τρία (3) από τα πιο πάνω (3Χ0,5) 
 

 

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

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

Μεταφέρει χρήσιμες και άχρηστες ουσίες, ορμόνες, άλατα, πρωτεΐνες από και προς τα κύτταρα  
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 (ii) Τα έμμορφα συστατικά του αίματος είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα 

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

κυττάρου.                 (μ.1,5) 

Έμμορφα συστατικά Λειτουργία 

Ερυθρά αιμοσφαίρια 1. Μεταφορά οξυγόνου προς τα κύτταρα και απομάκρυνση 
από αυτά του διοξειδίου του άνθρακα                   (2Χ0,25) 

Λευκά αιμοσφαίρια 2. Καταπολεμούν τα μικρόβια, με φαγοκυττάρωση ή 
δημιουργώντας αντισώματα                                               (0,5) 

Αιμοπετάλια 3. Έχουν σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος            (0,5) 

 

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

Τα λευκά αιμοσφαίρια έχουν πυρήνα ενώ τα ερυθρά όχι. 

 

Ο Διευθυντής  

Πέτρος Μιχαήλ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ  
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

                                                                      ΠΡΟΟΧΗ 

                                                      
 

   
                Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε  

                   κειάλη κπιε ή καύξν. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε  
                                                       δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

                                                    
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ(8) ζειίδεο. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Σ Τ Υ Ι Α 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ΒΑΘ………………: / 25 
 

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

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 ΤΠΟΓΡ.: ...............................  
 

   
 

ΣΑΞΗ: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06.06.2016 
 

  
 

   
 

  ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 
1σξα θαη 30 ιεπηά(90΄ 
ιεπηά) 

 

   
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 
….................................................................. ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 
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ΜΕΡΟ Α΄:          Απνηειείηαη από δπν (2) εξσηήζεηο ησλ δπόκηζη (2.5) κνλάδσλ. 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 1 

Α) το εργαςτήριο Βιολογίασ κάναμε διάφορα πειράματα ανίχνευςησ θρεπτικών ουςιών. 

Με βάςη τα αποτελζςματα να ςυμπληρώςετε τον πιο κάτω πίνακα .(4x0.25μ=1.0μ) 

 Απιά ζάθραξα 

(γιπθόδε) 

Πξσηεΐλεο 

Χεκηθή νπζία- 
αληηδξαζηήξην πνπ 
ρξεζηκνπνηήζακε 

Γηάιπκα 
Βελεδηθηίλεο 

Καπζηηθό 
λάηξην θαη 

ζεητθόο ραιθόο 

Χξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
πξηλ ηελ επαθή   

γαιάδην γαιάδην 

Χξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
κεηά από ζεηηθή 

αληίδξαζε 

θεξακηδί κώβ 

 

Β)Να αντιςτοιχίςετε ςωςτα τη ςτήλη Α με τη ςτήλη Β.                      (6x0.25μ=1.5μ)                                       

                                             Α                                                                        Β 

α)Σα μικρά παιδιά πρζπει να τρζφονται με 

 τροφζσ πλοφςιεσ ςε …..                                                         1. Βιταμίνεσ 

 

β)Οι υδατάνθρακεσ αποτελοφν ….                                       2. ‘Αμυλλο 

 

γ)Πρωτείνεσ ςυναντοφμε …..                                                 3. Καφςιμη φλη πρώτησ   

                                                                                                      επιλογήσ 

 

δ)υγκεντρώνονται , κυρίωσ γφρω από όργανα….             4. το γάλα, ςτα τυριά κλπ 

 

ε)Είναι ςημαντικζσ ςε μικρζσ  ποςότητεσ, 

αλλα απαραίτητεσ.                                                                   5. Λιπαρζσ ουςίεσ 

 

ςτ)Οι πατάτεσ και τα μακαρόνια περιζχουν…                    6. Πρωτείνεσ 

 

1…ε……. 2……ςτ….. 3…β…….. 4…γ………… 5…δ………..6…α…… 
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ΕΡΩΣΗΗ 2 

Α) Να ςυμπληρώςετε τισ ενδείξεισ 1-4 ςτο πιο κάτω ςχήμα.               (4x0.25μ=1μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1………Αδαμαντίνη……………… 2……οδοντίνη………………… 3……πολφόσ………………… 

4……οςτείνη………………… 

 

 

 

 

 

 

Β) το πιο κάτω ςχήμα φαίνεται μια πάθηςη των δοντιών. 

 

                                         

          

 

 

 

 

 

 

 

I. Πώο νλνκάδεηαη ε πην πάλσ πάζεζε;                                                                 (0.5κ) 

…………ηεξεδόλα……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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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II. Να νλνκάζεηε δπν ηξόπνπο απνθπγήο ηεο πάζεζεο απηήο.                             (2x0.5κ=1κ) 

πρλό πιύζηκν, νδνληηθό δπάιπκα 

ΜΕΡΟ Β΄:          Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ πέληε  (5) κνλάδσλ. 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΕ ηηο εξσηήζεηο. 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

1.ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-10  

                                                                                                                              (10x0.25κ=2.5κ)      

                           

1 ηνκαηηθιε θνηιόηεηα 

2 κπηε 

3 θαξπγγαο 

4 Λαξπγγαο 

5 ηξαρεία 

6 Βξνγρηθν δέληξν-βξνγρίδην  

7 βξόγρνο 

8 θπςειίδα 

9 δηάθξαγκα 

10 Γεμηόο πλεύκνλαο 

2. Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη ηηο θπςειίδεο. Οη 
έλλνηεο δίλνληαη πην θάησ.                                                                                               (5x0.5=2.5κ) 
 

 

 

βξνγρίδηα, βξόγρνη, ιάξπγγαο, ηξαρεία, θάξπγγαο. 

 

 

 

 

Ρηληθή θνηιόηεηα  →      θάξπγγαο                       →      ιαξπγγαο                   → ηξάρεηα                                                        

 

  →       βξόγρνη                →      θπςειίδεο.                                                      
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α) Να νλνκάζεηε  ηηο ελδείμεηο1-5 ζην πην θάησ ζρήκα .                            (5x0.25κ=1.25κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) η) Να γξάςεηε θάησ από θάζε εηθόλα αλ είλαη ηξηρνεηδέο αγγείν, αξηεξία ή θιέβα.    

                                                                                                                              (3x0.25κ=0.75κ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                Αξηεξία                        θιέβα                   ηξηρνεηδέο 

 

(ηη) Να γξάςεηε ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζαο βνήζεζε λα δηαθξίλεηε ηα πην πάλσ αηκνθόξα αγγεία. 

πάρνο ηνηρώκαηνο……………………………………………………………………………            ( 0.5κ) 

1 Γεμηόο θόιπνο 

2 Γεμηά θνηιία 

3 Αξηζηεξή θνηιία 

4 Αξηζηεξόο θόιπνο 

5 Γηγιώρηλε βαιβίδα 
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(ηηη)  Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία δηαζέηεη ζθπγκό; ………αξηεξία…………………              ( 0.5κ)    

 

 

(η˅) (α)  ε άηνκν πνηαο νκάδαο αίκαηνο αλήθεη ε εηθόλα πνπ παξαηεξνύκε ζηνλ πην θάησ πίλαθα; 

(εκείσζε: λα κε ιεθζεί ππόςε ν παξάγνληαο ξέδνπο ζηα εξσηήκαηα α,β,γ,δ,) 

 Οκάδα αίκαηνο: ……Β…………………..                                                               (0.5κ) 

 

 

 

 

 

     (β) ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα άηνκν  

        ηεο πην πάλσ νκάδαο;   

    Οκάδεο αίκαηνο ζηηο νπνίεο  κπνξεί λα δώζεη : (1) …Β   (2) ΑΒ                  (2x0.25κ=0.5κ)                      

 

   (γ) Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη αίκα άηνκν  

        ηεο πην πάλσ νκάδαο;                                                  (2x0.25κ=0.5κ) 

    Οκάδεο αίκαηνο απν ηηο νπνίεο κπνξεί λα πάξεη : (1) Β…….  (2) …Ο….   

 

(δ) Πνηα νκάδα αίκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο παλδόηεο;     

 Οκάδα αίκαηνο: …………Ο……………..                                                   (0.5κ) 

 

 

ΜΕΡΟ Γ:    Απνηειείηαη από κηα εξώηεζε δέθα (10) κνλάδσλ . 

Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ. 

α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1-6                                                                      

(6x0.25κ=1.5κ) 

1……………………….. 

2……………………….. 

3……………………….. 

4………………………. 

5………………………. 

6……………………….. 
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β) Να νλνκάζεηε ηνπο ηξεηο αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πέςε ηεο 

ηξνθήο                                                                                                                       (3x0.5κ=1.5κ)  

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

 

γ) Να νλνκάζεηε ην έλδπκν πνπ ππάξρεη ζην ζάιην θαη δηαζπά ηα παζνγόλα κηθξόβηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην ζηόκα…………………………………                                                (0.5κ) 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ην θελό.                                                                                    (0.5κ) 

 Σν έλδπκν ακπιάζε, πνπ παξάγεηαη από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο, δηαζπά ην άκπιιν 

ζε……………………….. 

 

ε) Να γξάςεηε δπν ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπθσηηνύ.                                                           (2x0.5κ=1.0κ) 

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

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

 

 

ζη)Να αληηζηνηρίζεηε ζσζηα ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β                                             (5x0.5=2.5κ)               

 

 

                     Α                          Β                Αληηζηνίρεζε 

1. ηνκαηηθή θνηιόηεηα α )πξώρλεη ηε ηξνθή θαηά ηε 

θαηάπνζε 

 

2. Λεπηό έληεξν β)Απνξξόθεζε 

λεξνύ,ζρεκαηηζκόο θνπξάλσλ 

 

3. ηνκάρη γ)Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ 

 

4. Παρύ έληεξν δ) Πέςε πξσηετλώλ  

5. Γιώζζα ε) Μάζεζε ηξνθήο  
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δ) Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ζπλδέεηαη ην πεπηηθό κε ην θπθινθνξηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα .                                                                                                                (3x0.5κ=1.5κ) 

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

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

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

 

 

ε)1)Να βάιεηε ζε θύθιν ηε  ζσζηή  απάληεζε .                                                       (2x0.5κ=1.0κ) 

 

I. Η ρνιή παξάγεηαη ζηε ρνιηδόρν θύζηε. 

II. Ο ιάξπγγαο είλαη θνηλό όξγαλν πεπηηθνύ θαη θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

III. Αθνκνίσζε είλαη ρξήζε ησλ κηθξνκνξίσλ από ηνλ νξγαληζκό γηα λα θηηάμεη δηθέο ηνπ 

νπζίεο. 

 

 

2) 

I. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο γηα ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί πξώηα ηα ιίπε,  κεηά ηνπο 

πδαηάλζξαθεο θαη κεηά ηηο πξσηείλεο. 

II. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο γηα ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί πξώηα ηηο πξσηείλεο, κεηά ηα ιίπε 

θαη κεηά ηνπο πδαηάλζξαθεο. 

III. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο γηα ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί πξώηα ηνπο πδαηάλζξαθεο, κεηά ηα 

ιίπε θαη κεηά ηηο πξσηείλεο. 

 

 Οη εηζεγήηξηεο: 

 

Κνύζπνπ Γεσξγία  

Αλδξένπ Μαξία                                                                                       H Γηεπζύληξηα 

 

 

 

 

                                                                                                                     Αζελά Κιεάλζνπο  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015/2016 
 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΒΑΘ.: ……………………………………/25 

ΟΛΟΓ.: ……………………………………. 

ΥΡΟΓ.: …………………………………….. 

 

 
ΤΑΞΗ:                    Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2016 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: 
1 ώρα και 30 λεπτά (90΄ λεπτά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………… 
 

 
ΤΜΗΜΑ: …………….. A.: ………. 

 
ΡΟΣΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 7 ςελίδεσ. 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΟΣ Α:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
Ερώτηςη 1 
 
Οι κρεπτικζσ ουςίεσ ανάλογα με το αν περιζχουν άνκρακα ι όχι, διακρίνονται ςε οργανικζσ 
και ανόργανεσ. Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ που αφοροφν 
τισ κρεπτικζσ ουςίεσ, βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ ι Ε που αντιςτοιχεί ςτθν 
πιο ςωςτι απάντθςθ. 
 
(α) Οι πιο κάτω χθμικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ είναι όλεσ ανόργανεσ: 
 Α. Βιταμίνεσ, Άλατα, Νερό 
 Β. Νουκλεϊνικά οξζα, Βιταμίνεσ, Νερό 
 Γ. Λιπαρζσ ουςίεσ, άλατα, υδατάνκρακεσ 
 Δ. Νερό, Άλατα 
 Ε. Νερό, Βιταμίνεσ 
 
(β) Οι οργανικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτισ τροφζσ ανιχνεφονται με: 
 Α. Διάλυμα ιωδίου  
 Β. Αςβεςτόνερο 
 Γ. Πυκνό κειϊκό οξφ 
 Δ. Βενεδικτίνθ (διάλυμα Benedict) 
 Ε. Αικανόλθ 
 
(γ) Το άμυλο είναι μια οργανικι ουςία, θ οποία διαςπάται μερικϊσ: 
 Α. Από τθν αμυλάςθ του ςάλιου ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα 
 Β. Από το παγκρεατικό υγρό ςτον δωδεκαδάκτυλο 
 Γ. Από τθ χολι ςτο δωδεκαδάκτυλο 
 Δ. Από τθν πεψίνθ ςτο ςτομάχι 
 Ε. Από όλα τα πιο πάνω 
 
(δ) Απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν ονομάηουμε: 
 Α. Τθ χριςθ των απλϊν ουςιϊν για να φτιάξει ο οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ 
 Β. Τθ μεταφορά των απλϊν υλικϊν από το ζντερο ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 
 Γ. Τθ διάςπαςθ των μακρομορίων ςε απλοφςτερεσ ουςίεσ 
 Δ. Τθν αποβολι των άχρθςτων ουςιϊν από τον πρωκτό 
 Ε. Όλα τα πιο πάνω 
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(ε) Τα αντιδραςτιρια Αικανόλθ, Βενεδικτίνθ και Υπερμαγγανικό κάλλιο ανιχνεφουν 
αντίςτοιχα τισ πιο κάτω χθμικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ: 

 Α. Λιπαρζσ ουςίεσ, απλά Σάκχαρα, Βιταμίνθ C 
 Β. Υδατάνκρακεσ, Βιταμίνθ C, Πρωτεΐνεσ 
 Γ. Άλατα, Βιταμίνθ C, Λιπαρζσ ουςίεσ 
 Δ. Πρωτεΐνεσ, Λιπαρζσ ουςίεσ, Βιταμίνθ C 
 Ε. Νουκλεϊνικά οξζα, απλά Σάκχαρα, Βιταμίνθ C 
 

(5 X 0.5 μ = 2.5 μ) μ: ……… 
 
Ερώτηςη 2 
 
(α) Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει τα τρία αιμοφόρα αγγεία του κυκλοφορικοφ 

ςυςτιματοσ. Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία που ονομάηονται με τισ ενδείξεισ 1-3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Α/Α Αιμοφόρο αγγείο 

1. Αρτθρία 

2. Τριχοειδι αγγεία 

3. Φλζβα 

 

 
(3 X 0.5 μ = 1.5 μ) μ: ……… 

 
(β) Ποιο από τα πιο πάνω αιμοφόρα αγγεία 

 
   ζχει ςφυγμό; αρτθρία 

   ζχει βαλβίδεσ ςτο εςωτερικό του; φλζβα 

   ζχει το παχφτερο τοίχωμα και μικρι διάμετρο; αρτθρία 

   απομακρφνει το αίμα από τθν καρδία; αρτθρία 

 
(4 X 0.25 μ = 1 μ) μ: ……… 
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ΜΕΟΣ Β:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 

Ερώτηςη 3 
 

Ο Άρθσ είναι ακλθτισ ςτίβου. Ο προπονθτισ του παρατιρθςε ότι τον τελευταίο χρόνο ο Άρθσ 
ζχει μειωμζνθ αντοχι και υποπτεφεται ότι καπνίηει.  Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα 
που αφοροφν το αναπνευςτικό ςφςτθμα του Άρθ: 
 

(α) Στο παρακάτω ςχιμα να ονομάςετε τα μζρθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ που 
αφοροφν ςτισ ενδείξεισ 1-4. 

 

 
 

 Α/Α Πργανο 

1. μφτθ 

2. τραχεία 

3. Βρόγχοσ 

4. κυψελίδεσ 

 

(4 X 0.5 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(β) Γνωρίηετε ότι το κυκλοφορικό ςφςτθμα και το αναπνευςτικό ςφςτθμα ςυνεργάηονται. 
Να εξθγιςετε ςτον Άρθ γιατί το κάπνιςμα του δθμιουργεί μειωμζνθ αντοχι. 

 Μια τοξικι ουςία που υπάρχει ςτον καπνό του τςιγάρου είναι το μονοξείδιο του 
άνκρακα. Συνδζεται με τθν αιμοςφαιρίνθ του αίματοσ, τα ερυκρά αιμοςφαίρια δεν 
μεταφζρουν ικανοποιθτικι ποςότθτα οξυγόνου ςτουσ ιςτοφσ, τα μυικά κφτταρα δεν 
ζχουν αρκετό οξυγόνο και μειωμζνθ αντοχι. 

 
(4 X 0.25 μ = 1 μ) μ: ……… 

 

(γ) Να γράψετε δφο (2) λόγουσ, εξθγϊντασ ςτον Άρθ, γιατί πρζπει να ειςπνζει αζρα από 
τθ μφτθ και όχι από το ςτόμα. 
 

 Λόγοσ 1: ο αζρασ κακαρίηεται 
 

 Λόγοσ 2: ο αζρασ υγραίνεται  
 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 
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Ερώτηςη 4 
 

(α) Να γράψετε τι παριςτάνουν οι ενδείξεισ 1-4 ςτο μοντζλο δομισ του δοντιοφ που 
παρουςιάηεται ςτο πιο κάτω ςχιμα: 

 

 

 Α/Α Μζροσ δοντιοφ 

1. Μφλθ 

2. Αδαμαντίνθ  

3. Οδοντίνθ  

4. Πολφόσ  

 

(4 X 0.5 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(β) Στθ ςτοματικι κοιλότθτα απελευκερϊνεται το ςάλιο, το οποίο παράγεται από τουσ 
ςιελογόνουσ αδζνεσ. Να γράψετε δφο (2) ζνηυμα που περιζχει το ςάλιο κακϊσ και τθ 
δράςθ του κάκε ενηφμου, ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

Α/Α Ζνηυμο ςάλιου Δράςθ ενηφμου 

1.  Αμυλάςθ Διάςπαςθ αμφλου 

2.  Λυςοηφμθ  Καταπολεμά βακτιρια 
 

(4 X 0.5 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(γ) Να γράψετε δφο (2) τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί κάποιοσ να διατθριςει τα δόντια του 
υγιι. 
 

 1. Σωςτόσ κακαριςμόσ δοντιϊν 
2. Προλθπτικζσ επιςκζψεισ ςτον οδοντίατρο 

 
(2 X 0.5 μ = 1 μ) μ: ……… 
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ΜΕΟΣ Γ:  Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα των δζκα (10) μονάδων. 
 

Ερώτηςη 5 

Ο κφριοσ Θουκυδίδθσ ζχει μεταφερκεί εκτάκτωσ ςτο νοςοκομείο λόγω φρικτοφ πόνου ςτο 

ςτικοσ (ςτθκάγχθ). Μετά από εξετάςεισ ο γιατρόσ του ανακοίνωςε πωσ πάςχει από 

αρτθριοςκλιρυνςθ (ακθροςκλιρωςθ) και πωσ κα πρζπει να χειρουργθκεί με τθ μζκοδο 

bypass (παρακαμπτιρια επζμβαςθ).  

Ο γιατρόσ προςπακεί να εξθγιςει ςτον κ. Θουκυδίδθ τθν πάκθςι του, μελετϊντασ μαηί του, 

το κυκλοφορικό ςφςτθμα. 

(α) Ο γιατρόσ παρουςίαςε ςτον κ Θουκυδίδθ το πιο κάτω ςχιμα τθσ καρδίασ. Να 
ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-10 που παρουςιάηονται ςτο ςχιμα.  
 

 

 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

(10 X 0.25 μ = 2.5 μ) μ: ……… 
 

(β) Με ποια αιμοφόρα αγγεία γίνεται θ τροφοδότθςθ του καρδιακοφ μυ με οξυγόνο και 
κρεπτικζσ ουςίεσ; 
 
Στεφανιαίεσ αρτθρίεσ. 

 (1 X 1 μ = 1 μ) μ: ……… 

  

4.αριστερός 

κόλπος  

5.κάτω  κοίλη 

φλέβα 

2. δεξιός 

κόλπος  

3.τριγλώχινη 

βαλβίδα 

1.άνω κοίλη 

φλέβα 

7.πνευμονική 

αρτηρία 

8.πνευμονικές 

φλέβες  

6.αορτή 

9.διγλώχινη 

βαλβίδα 

10.αριστερή 

κοιλία 
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(γ) Να γράψετε  δφο (2) λόγουσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ αρτθριοςκλιρυνςθ. 
 

 Λόγοσ 1: Συςςϊρευςθ λιπιδίων ςτισ αρτθρίεσ 
 

 Λόγοσ 2: Συςςϊρευςθ αςβεςτίου 
 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(δ) Όταν θ αρτθριοςκλιρυνςθ προχωρά, εξθγεί ο γιατρόσ του κ. Θουκυδίδθ, εμφανίηεται 
ιςχαιμία του μυοκαρδίου. 
 

  Τι είναι θ ιςχαιμία; 
Εμποδίηεται θ κανονικι ροι του αίματοσ και θ αιμάτωςθ του μυοκαρδίου (λόγω ςτζνωςθσ 
αρτθριϊν). 
 

  Τι προκαλεί τον φρικτό πόνο που νιϊκει ςτο ςτικοσ ο κ. Θουκυδίδθσ; 
Η ιςχαιμία. 
 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(ε) Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο θ αρτθριοςκλιρυνςθ κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ζμφραγμα 
του μυοκαρδίου. 
 

Δθμιουργείται κρόμβοσ με αποτζλεςμα το αιφνίδιο φράξιμο κάποιασ αρτθρίασ που αιματϊνει 
τθν καρδιά. 
 

 (1 X 1 μ = 1 μ) μ: ……… 
 

(ςτ) Να γράψετε τρεισ (3) τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο κ. Θουκυδίδθσ κα μποροφςε να 
προςτατεφςει το κυκλοφορικό του ςφςτθμα από τθν αρτθριοςκλιρυνςθ. 
 

 1.  Σωςτι διατροφι με λίγα λιπαρά 

 2.  Κακθμερινι άςκθςθ 

 3.  Διακοπι καπνίςματοσ 

(3 X 0.5 μ = 1.5 μ) μ: ……… 

Η Διευθφντρια 

Μαρία Συμεωνίδου 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄ - ΠΛΑΣΤ             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ:       ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  13/6/2016 

ΣΑΞΗ:                  Β΄ 

ΥΡΟΝΟ:            1.5 ώξεο (90 ιεπηά) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ________________________________    ΣΜΗΜΑ: _____     Αρ. _____ 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

        Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης.   

Δρώηεζε 1 

Σα έκκορθα ζσζηαηηθά ηοσ αίκαηος είλαη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα, ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ηα 

αηκνπεηάιηα.   

(α) ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά απηά 

ζην κηθξνζθόπην.  ε πνην αξηζκό αληηζηνηρεί ην θάζε 

ζπζηαηηθό;                              (3 Χ 0.25μ = 0.75μ)  μ: 

___ 

1 Λεπθά αηκνζθαίξηα 

2 Αηκνπεηάιηα 

3 Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

ΒΑΘΜΟ 

Αξηζκεηηθά: _____________________ /25 

Οινγξάθσο: _______________________ 

Τπ. Καζεγεηή/ηξηαο: _________________ 
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(β) Γίπια από θάζε ραξαθηεξηζηηθό πνπ αθνινπζεί, λα γξάςεηε ην έκκορθο ζσζηαηηθό ηοσ 

αίκαηος πνπ ηαηξηάδεη.                                                                                (3 Χ 0.5μ = 1.5μ)  μ: 

___     

i. Έρνπλ ζρήκα ακθίθνηινπ δίζθνπ: εξπζξά αηκνζθαίξηα 

ii. πκκεηέρνπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο: αηκνπεηάιηα 

iii. Δίλαη ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ: ιεπθά αηκνζθαίξηα                                                                                         

(γ) Σα έκκορθα ζσζηαηηθά πεξηβάιινληαη από ην άκορθο ζσζηαηηθό ηνπ αίκαηνο ην νπνίν 

νλνκάδεηαη πιάζκα.                                                                                (1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: 

___ 

Δρώηεζε 2 

ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ελόο ελήιηθα.  Να ηε 

κειεηήζεηε θαη λα απαληήζεηε.   

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο Α-Γ.                    

(3 Χ 0.25μ = 0.75μ)  μ: ___ 

Α ππεξώα (οςπανίζκορ) 

Β ζηαθπιή 

Γ γιώζζα 

(β) ην ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη θαη ηα ηέζζεξα είδε 

δνληηώλ ηνπ ελήιηθα.  Να απαληήζεηε ζηηο εμήο 

εξσηήζεηο.                                                                                              

                                                                                                                (7 Χ 0.25μ = 1.75μ)  μ: 

___ 

i. Σν είδνο δνληηνύ πνπ ππνδεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 1 νλνκάδεηαη γνκθίνο θαη ν ξόινο ηνπ 

είλαη λα αιέζεη ηελ ηξνθή.  Παξόκνην ξόιν έρεη θαη ην είδνο δνληηνύ κε αξηζκό 2 . 

ii. Σν είδνο δνληηνύ κε αξηζκό 4 νλνκάδεηαη ηνκέαο / θνπηήξαο θαη έλαο ελήιηθαο-πνπ έρεη 

όια ηνπ ηα δόληηα- έρεη ζπλνιηθά 8 ηέηνηα δόληηα.   

iii. Όια ηα δόληηα εμσηεξηθά θαιύπηνληαη κε κηα πνιύ ζθιεξή νπζία, ηελ αδακαληίλε, ε 

νπνία πεξηέρεη 95% αζβέζηην.   ην εζσηεξηθό ππάξρεη ν πνιθόο, έλαο ηζηόο πνπ 

πεξηέρεη λεύξα θαη αηκνθόξα αγγεία.                        
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ΜΔΡΟ Β:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

         Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηης ερωηήζεης.   

 

Δρώηεζε 3 

Η εξώηεζε είλαη ζρεηηθή κε ην αλαπλεσζηηθό ζύζηεκα. 

(α) ηε ζηήιε Α δίλνληαη δηάθνξα κέξε ηνπ αλαπλεσζηηθού ζσζηήκαηος.  ηε ζηήιε Β 

δίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ή ιεηηνπξγίεο ησλ κεξώλ απηώλ.  Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε κέξνο κε ην 

ζσζηό ραξαθηεξηζηηθό / ιεηηνπξγία.                                                                     (6 Χ 0.25μ = 

1.5μ)  μ: ___ 

ηήιε Α: Μέξνο Αληηζηοίτηζε ηήιε Β: Υαξαθηεξηζηηθό / Λεηηνπξγία 

1 Κπςειίδεο 1 Γ Παξαγσγή ήρνπ Α 

2 Λάξπγγαο 2 Α Πεξηέρεη βιέλλα θαη ηξηρίδηα Β 

3 Δπηγισηηίδα 3 Δ Απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο Γ 

4 Ρηληθή θνηιόηεηα 4 Β Αληαιιαγή αεξίσλ κε δηάρπζε  Γ 

5 Σξαρεία 5 Γ Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ 

θαηάπνζε 

Δ 

6 Γηάθξαγκα 6 η Κίλεζε πξνο ηα θάησ θαηά ηελ εηζπλνή η 

 

 (β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεσζηηθού ζσζηήκαηος 1-7 πνπ θαίλνληαη ζην 

ζρεδηάγξακκα.                                                                                        (7 Χ 0.25μ = 1.75μ)  μ: 

___ 

1 δηάθξαγκα 

2 βξόγρνο 

3 ηξαρεία 

4 ιάξπγγαο 

5 ξηληθή θνηιόηεηα 

6 θάξπγγαο 

7 επηγισηηίδα 
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(γ) Η δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή.  

Τπάξρνπλ δύν είδε θπηηαξηθήο αλαπλνήο, ε αερόβηα θαη ε αλαερόβηα.   

i. Να ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ζπλνπηηθά 

ε δηαδηθαζία ηεο αερόβηας θπηηαξηθήο αλαπλνήο.                         (5 Χ 0.25μ = 1.25μ)  μ: 

___          

ii. ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε αερόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή; κηηνρόλδξην                                             

                                                                                                    

(1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: ___ 

iii. Όηαλ ηα κπτθά καο θύηηαξα 

θαηαθεύγνπλ ζηελ αλαερόβηα 

θπηηαξηθή αλαπλνή, παξάγεηαη θαη 

κηα ηνμηθή νπζία.  Η νπζία απηή 

νλνκάδεηαη γαιαθηηθό νμύ . 

                                                                                                    

(1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: ___ 

Δρώηεζε 4 

Η εξώηεζε απηή είλαη ζρεηηθή κε ην θσθιοθορηθό ζύζηεκα.   

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο 1-6.                                              (6 Χ 0.25μ = 1.5μ)  μ: 

___ 

1 ανξηή 

2 πλεπκνληθή αξηεξία 

3 δηγιώρηλε βαιβίδα 

4 αξηζηεξή θνηιία 

5 άλσ θνίιε θιέβα 

6 δεμηόο θόιπνο 

 

(β) ην θσθιοθορηθό ζύζηεκα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο θπθινθνξίεο ηνπ αίκαηνο: ηε κεγάιε 

(ζπζηεκαηηθή), ηε κηθξή (πλεπκνληθή) θαη ηε ζηεθαληαία (θαξδηαθή).       
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Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά, ώζηε λα πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε 

ζηεθαληαία θπθινθνξία.                                                                         (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: ___ 

Ανξηή  ζηεθαληαία αξηεξία  ζηεθαληαία ηξηρνεηδή αγγεία     ζηεθαληαίεο θιέβεο  

ηεθαληαίνο θόιπνο 

(γ) ην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη κηα ζηεθαληαία 

αξηεξία ζηελ νπνία ε ξνή ηνπ αίκαηνο παξεκπνδίδεηαη, ιόγσ 

θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη ζηαδηαθά 

δεκηνπξγεζεί. 

i. Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή απηή θαηάζηαζε. 

Αζεξνζθιήξσζε, αζεξσκαηηθή πιάθα                                                                                                          

                                                         (1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: ___ 

ii. Να γξάςεηε έλαλ ηξόπν ππόλετερ ηεο πην πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.                                                

                                                                                                    (1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: 

___ 

Τγηεηλή δηαηξνθή, άζθεζε….. 

iii. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ηελ θαηάζηαζε απηή, είλαη πηζαλό λα ππνβιεζνύλ ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα επηδηόξζσζή ηεο.  Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ηέηνησλ ρεηξνπξγηθώλ 

επεκβάζεσλ.  Να νλνκάζεηε έλαλ από απηνύο. Μπαινλάθη (αγγειπλαζηική) ή bypass 

(παπακαμπηήπια επέμβαζε)                                                        (1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: 

___ 

iv. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, είλαη πηζαλόλ ν αζζελήο λα 

ρξεηαζηεί κεηάγγηζε αίκαηνο.  Από πνηα/εο νκάδα/εο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα 

αζζελήο οκάδας Ο Ρέδοσς αρλεηηθό;   (Μόλν) από Ο Ρέδνπο αξλεηηθό                                                   

                                                                                                    (1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: 

___ 

(δ) Δθηόο από ηηο αρηερίες, ππάξρνπλ θαη άιια δύν είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ: νη θιέβες θαη ηα 

ηρητοεηδή αγγεία.   

i. Να γξάςεηε δίπια από θαζεκηά από ηηο δειώζεηο πνπ αθνινπζνύλ, ζε πνην από ηα 

ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ αλαθέξεηαη.                                 (4 Χ 0.25μ = 1μ)  μ: 

___ 

 Έρνπλ ηα παρύηεξα κπτθά ηνηρώκαηα: αξηεξίεο 

 Έρνπλ ιεπηά ηνηρώκαηα, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αληαιιαγή νπζηώλ: ηξηρνεηδή 

αγγεία 
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 Έρνπλ κεγάιε δηάκεηξν απινύ: θιέβεο 

 Σα αγγεία απηά εκθαλίδνπλ ζθπγκό: αξηεξίεο 

ii. Καηά κήθνο ησλ θιεβώλ ππάξρνπλ εηδηθέο δνκέο πνπ νλνκάδνληαη βαιβίδεο.  Πνηνο 

είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ απηώλ;                                                (1 Χ 1μ = 1μ)  μ: 

___            

Δπηηξέπνπλ ηε κνλόδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ θαξδία (ή εκπνδίδνπλ ηελ 

παιηλδξόκεζε/επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο πίζσ ζηηο θιέβεο).   

 

ΜΔΡΟ Γ:  Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ.  Να ηελ απαληήζεηε.   

Δρώηεζε 5 

Η εξώηεζε απηή είλαη ζρεηηθή κε ην πεπηηθό ζύζηεκα 

θαη ηε δηαηροθή καο.   

(α) ην ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθού 

ζσζηήκαηος.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-7. 

                                                (7 Χ 0.25μ = 1.75μ)  μ: ___ 

1 νηζνθάγνο                 2 ζηνκάρη 

3 πξσθηόο                 4 παρύ έληεξν 

             5 ιεπηό έληεξν                6 ρνιεδόρνο θύζηε                7 ζπθώηη (ήπαξ)            

(β) Μέζα ζην πάγθξεαο παξάγνληαη δηάθνξα έλδσκα γηα ηε δηάζπαζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ.   

i. Έλα από απηά είλαη ε παγθξεαηηθή ακπιάζε, ξόινο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπλέρηζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο πέςεο ηνπ ακύινπ.  ε πνην κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

αξρίδεη ε πέςε ηνπ ακύινπ; ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα 

                                                                                              (1 Χ 0.25μ = 0.25μ)  μ: 

___ 

ii. Έλα άιιν παγθξεαηηθό έλδπκν είλαη ε ζξπςίλε, ξόινο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπλέρηζε 

θαη νινθιήξσζε ηεο πέςεο ησλ πξσηετλώλ.                                 (3 Χ 0.5μ = 1.5μ)  μ: 

___ 

 ε πνην κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο αξρίδεη ε πέςε ησλ πξσηετλώλ;                    

ην ζηνκάρη 

 Με πνην έλδσκο αξρίδεη ε πέςε ησλ πξσηετλώλ;  

Με ηελ πεςίλε 
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 Πνην είλαη ην ηειηθό πξντόλ (κηθξνκόξην) πνπ πξνθύπηεη από ηελ πέςε ησλ 

πξσηετλώλ; Ακηλνμέα  

iii. Αθόκα έλα παγθξεαηηθό έλδπκν είλαη ε ιηπάζε πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηάζπαζε ησλ 

ιηπαξώλ νπζηώλ.  Γηα λα γίλεη όκσο ε δηάζπαζή ηνπο, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε 

γαιαθηοκαηοποίεζή ηνπο από ηε τοιή.                               

 Από πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγεηαη ε τοιή; πθώηη  

 ε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο απνζεθεύεηαη ε τοιή; Υνιεδόρνο 

θύζηε 

                                                                                   (2 Χ 0.25μ = 0.5μ)  μ: 

___ 

 Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία ηεο γαιαθηοκαηοποίεζες ησλ ιηπαξώλ 

νπζηώλ.                                                                                (1 Χ 1μ = 1μ)  μ: 

___ 

Η κεγάιε κάδα ηνπ ιίπνπο κεηαηξέπεηαη (ζπάδεη) ζε κηθξά ζθαηξίδηα/ κε ηε βνήζεηα ηεο ρνιήο.   

(γ) Ο ξόινο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηάζπαζε θαη απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ηξνθέο.  αο δίλνληαη 4 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο γηα ηηο 

νπζίεο απηέο.  Να θπθιώζεηε ηελ απάληεζε πνπ ηζρύεη ζε ΚΑΘΔ πεξίπησζε.                    (4 Χ 

0.5μ = 2μ)  μ: ___ 

i. Πνηα από ηηο 5 δειώζεηο γηα ηνπο σδαηάλζραθες είλαη νξζή;  

Α.  Δίλαη αλόξγαλεο νπζίεο 

Β.  Δίλαη ε θύξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ην θύηηαξν. 

Γ.  Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο.  

Γ.  Σα κηθξνκόξηά ηνπο είλαη ηα ακηλνμέα.   

Δ.  Παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκό 9 Kcal ή 39 KJ ελέξγεηαο αλά γξακκάξην.   

ii. Οη πην θάησ δειώζεηο γηα ηα ιηπίδηα είλαη όιεο νξζέο, εθηόο από κηα.  Πνηα είλαη απηή; 

Α.  Δίλαη νξγαληθέο νπζίεο. 

Β.  Παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκό 9 Kcal ή 39 KJ ελέξγεηαο αλά γξακκάξην.   

Γ.  Αληρλεύνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο αηζαλόιεο. 

Γ.  Δίλαη ζεξκνκνλσηηθά πιηθά γηα ηα ζώκαηα ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ.   

 Δ.  Σα κηθξνκόξηά ηνπο είλαη ηα λνπθιενηίδηα.  
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iii. «Οι οπγανικέρ αςηέρ οςζίερ εξςπεπεηούν πεπιζζόηεπο δομικέρ και λιγόηεπο ενεπγειακέρ 

ανάγκερ».  Η δήισζε απηή αλαθέξεηαη: 

Α.  ηηο βηηακίλεο Β.  ηνπο πδαηάλζξαθεο Γ.  ηα ιηπίδηα 

Γ. ηηο πξσηεΐλεο  Δ.  ηα άιαηα 

 

iv. «Οι οςζίερ αςηέρ είναι οπγανικέρ ζςμπλεπυμαηικέρ οςζίερ ηιρ οποίερ ο οπγανιζμόρ 

σπειάδεηαι ζε μικπέρ μόνο ποζόηεηερ».  Η δήισζε απηή αλαθέξεηαη:  

Α.  ηηο βηηακίλεο Β.  ηνπο πδαηάλζξαθεο Γ.  ηα ιηπίδηα 

Γ. ηηο πξσηεΐλεο Δ.  ηα άιαηα 

 

(δ)  Όηαλ ε δηαηξνθή καο είλαη πινύζηα ζε πδαηάλζξαθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα δάραξε ή 

άκπιν, νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα βξίζθνπλ πεξηζζόηεξε 

ηποθή.                                                                                                           

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

i. Γηαζπνύλ ηόηε ηηο νπζίεο απηέο ζε νμέα, ηα νπνία ηξππνύλ πξώηα ηελ αδακαληίλε 

θαη κεηά ηελ νδνληίλε ησλ δνληηώλ, πξνθαιώληαο ηερεδόλα. 

ii. Έλαο ηξόπνο ππόλετερ ηεο ηερεδόλας είλαη:  πρ βνύξηζηζκα δνληηώλ κεηά από 

θάζε γεύκα…. 

(ε) Η εξώηεζε ζηελ επόκελε ζειίδα αλαθέξεηαη ζηελ αλίτλεσζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ.   

Να ζπκπιεξώζεηε ηα δέθα θελά ζηνλ πίλαθα (ζηελ επόκελε ζειίδα) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλίτλεσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ (απιώλ ζαθράξσλ).                                   

 

Υρώκα 
δηαιύκαηος 
Benedict 

Αζπράδη 

ασγού 

Υσκός 

ιεσθού 

ζηαθσιηού 

Γηάισκα γισθόδες 

(ζεηηθός κάρησρας) 

Γηάισκα αιαηηού 

(αρλεηηθός κάρησρας) 

Υρώκα 

πρηλ ηε τεκηθή 

αληίδραζε 

 

Γαιάδην  Γαιάδην  Γαιάδην  Γαιάδην  

Υρώκα κεηά ηε 

τεκηθή αληίδραζε 

(επαθή δηαιύκαηνο 

Γαιάδην Κεξακηδί  

 

 

Κεξακηδί  Γαιάδην  
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                                                                                            (10 Χ 0.25μ = 2.5μ)  μ: 

___ 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

            Η Γηεπζύληξηα 

                                                                                      

                                                                                                        Μαξία Διεπζεξίνπ                                                                                                                 

 

Benedict 

κε ην δείγκα) 

 

Αποηέιεζκα 

αληίδραζες 

Θεηηθό (+) ή 

Αρλεηηθό (-) 

Αξλεηηθό  Θεηηθό  Θεηηθό (+) Αξλεηηθό (-) 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΟΜΔΣΙΟΤ       ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2015-2016 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΑ (Φπζηθή - Φεκεία / Βηνινγία)           Σάμε: Β΄ 

 
Ηκεξνκελία: 08/06/2016         Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά (90΄ ιεπηά) 
 
 
Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………………  Τκήκα:……..    Αξ:…….  
 
Βαζκόο:……/25    Οινγξάθσο:…………..……… Υπνγξ. Καζεγεηή:…………………..………… 
 
 

 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

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

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην ηεο Βηνινγίαο απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία 
κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 
  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 

Δξώηεζε 1 

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

(5x0.5=2.5κ) 
 
   Α     Β 
 
______ α. Ληπίδηα    1. Γελ πεξηέρεη ηελ νπζία πνπ  
       αληρλεύνπκε 

 
______ β. Λεπηό έληεξν   2. Γηάζπαζε πξσηετλώλ 

 
______ γ. Πεςίλε    3.Πέςε θαη απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ 
       νπζηώλ 

 
______ δ. Αξλεηηθόο κάξηπξαο  4. Σπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο 
 
______ ε. Βηηακίλεο    5. Γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 
 

 

 

 

 

 

5 
 
3 
 
2 
 
1 
 
4 
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Δξώηεζε 2 

 
 

(α) Να γπάτεηε δύο λόγοςρ, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε πξόζιεςε ηξνθήο 
από ηνπο νξγαληζκνύο:            (2x0.4=0.8κ) 

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

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

 

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

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

 
 
 
(β) Να γπάτεηε ηον οπιζμό γηα ηελ «πέςε».         (0.9κ) 
 
Πέςε: ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
 
 
(γ) Οη ζσζηέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο 
καο.  
 
Να γπάτεηε δύο καλέρ ζςνήθειερ πνπ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 
δσή, γηα λα κελ έρεηε πξνβιήκαηα κε ην παρύ ζαο έληεξν, όπσο δπζθνηιηόηεηα ή 
θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ:  
             (2x0.4=0.8κ) 
 
(i) …………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ από ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά. 
 
Πξόζιεςε αξθεηήο πνζόηεηαο λεξνύ. 
 
Όρη αλαβνιή ηνπ αληαλαθιαζηηθνύ ηεο αθόδεπζεο. 
 
Όρη ζην άγρνο. 
 
Άζθεζε 

Γηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε απινύζηεξεο νπζίεο. 
Γηάζπαζε καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα. 

Αλάπηπμε νξγαληζκώλ. 
 
Δμαζθάιηζε ελέξγεηαο. 
 
Δπνύισζε πιεγώλ. 
 
Αλαλέσζε γεξαζκέλσλ θπηηάξσλ. 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 
  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 

Δξώηεζε 3 

Να μελεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο Α θαη Β θαη να απανηήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:  
 

  
Δηθόλα Α: Καηάπνζε ηξνθήο Δηθόλα Β: Γόληη πνπ έρεη εκθαλίζεη ηεξεδόλα 

Δηθόλα Α 

1. Ποιορ είναι ο πόλορ ηεο επηγισηηίδαο πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα Α;     (0.6κ) 

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

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

 

2. Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο Α θαη ηηο γλώζεηο πνπ έρεηε, να δείξεηε ηην ποπεία πος 
ακολοςθεί η ηποθή θαηά ηελ θαηάπνζε, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:    (3x0.4=1.2κ) 
 

Σηνκαηηθή θνηιόηεηα                      ………………………                 …………………… 
                   ……………………………  
 

Δηθόλα Β 

Η Βαςιλικι πθγαίνει ςτθ Α΄ δθμοτικοφ και κάποια από τα δόντια τθσ ζχουν εμφανίςει τερηδόνα (εικ. Β). Ο 
οδοντίατροσ εξιγθςε ςτθ Βαςιλικι ότι θ τερθδόνα αρχικά καταςτρζφει τθν εξωτερική ουςία των δοντιών (γράμμα 
Χ ςτθν εικ. Β) και μπορεί να φτάςει μζχρι και τθν πολφική κοιλότητα (εικ. Β). Στθ ςυνζχεια με τθ βοικεια ενόσ 
μοντζλου ζδειξε ςτθ Βαςιλικι τα διάφορα είδθ δοντιών και τθσ εξιγθςε τον ρόλο τουσ. Στο τζλοσ με τθ βοικεια του 
ίδιου μοντζλου εξιγθςε ςτθ Βαςιλικι πώσ να φροντίηει τα δόντια τθσ, για να είναι γερά και υγιι. 
 

Να απανηήζεηε ζηιρ επυηήζειρ πος ακολοςθούν, ώζηε να δίνονηαι και γπαπηώρ όλερ οι 
πληποθοπίερ πος ο οδονηίαηπορ έδυζε ζηη Βαζιλική. 
 

1. Να ονομάζεηε ηελ εμσηεξηθή νπζία ησλ δνληηώλ πνπ δείρλεη ην γξάκκα Φ.    (0.5κ) 

Φ: ………………………………………………………………………. 

 2. Τι πεπιέσει ε πνιθηθή θνηιόηεηα ηνπ δνληηνύ;        (0.5κ) 

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

3. Ποια είδη δονηιών είλαη ππεύζπλα γηα ηνλ ηεκαρηζκό (θόςηκν) θαη πνηα γηα ην άιεζκα 
(κάζεζε) ηεο ηξνθήο;               (2x0.5=1κ) 
 

Τεκαρηζκόο ηξνθήο: ………………… Άιεζκα ηξνθήο: ………………………… 
 

4. Να γπάτεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 
δσή, γηα λα έρεηε γεξά θαη πγηή δόληηα:         (2x0.6=1.2κ) 

 

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

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

Τεξεδόλα 

Υ 

Πνιθηθή 
θνηιόηεηα 

Κιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε ώζηε ε ηξνθή λα κελ θαηαιήμεη ζηνπο 
πλεύκνλεο αιιά κέζσ ηνπ νηζνθάγνπ ζην ζηνκάρη. 

Σηνκάρη 

Οηζνθάγνο Φάξπγγαο 

Αηκνθόξα αγγεία Νεύξα 

Αδακαληίλε 

Πξνγόκθηνη θαη Γνκθίνη Τνκείο 

Καζεκεξηλό βνύξηζηζκα κεηά από θάζε γεύκα. 
Απνθπγή δαραξνύρσλ ηξνθώλ. 
Φξήζε θζνξίνπ. 
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Δξώηεζε 4 

 

(α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία ηνπ αλζξώπνπ ζε ηνκή. Να ονομάζεηε  
ηε βαιβίδα Α, ην αγγείν Β θαζώο θαη ηηο θνηιόηεηεο Γ θαη Γ.  (4x0.5=2κ) 

 

 

 

 

A (βαιβίδα): ………………………… 

Β (αγγείν): …………………………… 

 

Γ (θνηιόηεηα): ……………………….. 

Γ (θνηιόηεηα): ……………………….. 

 

(β) Με ηηο γλώζεηο πνπ έρεηε γηα ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη ηνπο όξνπο πνπ δίλνληαη 
πην θάησ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ:  
             (5x0.3=1.5κ) 
 

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: ………………..……...……. 

4. Κύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ έρνπλ δηζθνεηδέο ζρήκα θαη δελ έρνπλ ππξήλα: ………..……. 

5. Οκάδα αίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ Παλδόηεο: ……………………………………... 

 

(γ) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ ζε ηνκή. Αθνύ ηε κειεηήζεηε, να απανηήζεηε ζηιρ επυηήζειρ πος 
ακολοςθούν: 

 
 
 
 
 

 

 

(i) Με ηε βνήζεηα ηεο πην πάλσ εηθόλαο θαη όζα άιια γλσξίδεηε, να γπάτεηε δύο δομικέρ 

διαθοπέρ κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ:         (2x0.5=1κ) 

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

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

  

(ii) Ποιορ είναι ο πόλορ ησλ ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ; (ζρ. Γ)    (0.5κ) 

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

Γ 

Β 

Α 

Γ 

Α Β Γ. Τξηρνεηδέο αγγείν 

Αηκνπεηάιηα 

Καξδία 

Αξηεξίεο 

Τξηγιώρηλε 
 
Ανξηή 
 
Αξηζηεξόο θόιπνο 
 
Γεμηά θνηιία 

Η αληαιιαγή νπζηώλ θαη αεξίσλ κεηαμύ θπηηάξσλ θαη αίκαηνο. 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

Οκάδα Ο. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξν ηνίρσκα από ηηο θιέβεο. 
Οη αξηεξίεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν από ηηο θιέβεο. 
Οη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο αιιά νη αξηεξίεο όρη. 
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ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 
 

Δξώηεζε 5 

(α) Να ονομάζεηε ηα όπγανα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ πνπ θαίλνληαη 
ζηελ πην θάησ εηθόλα κε ηνπο αξηζκνύο 1-6:           (6x0.5=3κ) 

 

 

 

 
 
1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

 
 

(β) Να ζςμπληπώζεηε ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ, γξάθνληαο ην όξγαλν / κέξνο ηνπ 
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ ζην νπνίν γίλνληαη νη πην θάησ δηαδηθαζίεο / 
ιεηηνπξγίεο:               (4x0.5=2κ) 

  

1. Γηάζπαζε ηνπ ακύινπ από ην έλδπκν ακπιάζε:………………………………..…………. 

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

 3. Καηαζηξνθή κηθξνβίσλ από ην πδξνρισξηθό νμύ: ……………………………………..….. 

 4. Παξαγσγή θαη έθθξηζε ρνιήο: …………….……………………………………………..…… 

 

(γ)  Πιο κάηυ δίνονηαι ζε αλθαβηηική ζειπά κάποιερ από ηιρ θπεπηικέρ οςζίερ ηυν 
ηποθών:  

 

Ακηλνμέα,   Βηηακίλεο,   Γιπθόδε,     Νεξό,   Ννπθιετληθά νμέα,   Πξσηεΐλεο 
 

(i) Ποιερ από αςηέρ έρνπλ κηθξά κόξηα θαη δε ρξεηάδεηαη λα δηαζπαζηνύλ ζην 
πεπηηθό ζύζηεκα;          (κ. 0.5) 
……………………………………………………………………………………………… 

(ii) Ποιερ από αςηέρ αλήθνπλ ζηα καθξνκόξηα θαη δηαζπώληαη ζην πεπηηθό 
ζύζηεκα;            (κ. 0.5) 
……………………………………………………………………………………………… 

(iii) Ποιερ από αςηέρ αλήθνπλ ζηα κηθξνκόξηα θαη έρνπλ πξνθύςεη από ηε 
δηάζπαζε καθξνκνξίσλ;         (κ. 0.5) 
……………………………………………………………………………………………… 

(iv) Από ηηο πην πάλσ ζξεπηηθέο νπζίεο λα επηιέμεηε έλα καθξνκόξην θαη ην 
αληίζηνηρν κηθξνκόξηό ηνπ.        (κ. 0.5) 

   

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

 

5 4 

1 
2 

3 

6 

Παρύ έληεξν 
 
Σηνκάρη 
 
Σπθώηη 
 
Πάγθξεαο 
 
Λεπηό έληεξν 
 
Σηεινγόλνη αδέλεο 

Σπθώηη 

Σηνκάρη 

Πξσθηόο 

Σηνκαηηθή θνηιόηεηα 

Ννπθιετληθά νμέα, Πξσηεΐλεο 

Ακηλνμέα 

Βηηακίλεο, Νεξό 

Ακηλνμέα Πξσηεΐλεο 
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(δ) Τν αληηδξαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξσηετλώλ έρεη 

ρξώκα γαιάδην. Όηαλ έξζεη ζε επαθή κε πξσηεΐλεο αιιάδεη ρξώκα θαη από γαιάδην 

γίλεηαη κνβ.  

(i) Με ηε βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δόζεθαλ πην πάλσ, να γπάτεηε ζηον πιο 

κάηυ πίνακα, ην ρξώκα πνπ ζα έρεη ην αληηδξαζηήξην κεηά ηελ επαθή ηνπ κε 

ην πιηθό ησλ δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ 1-4.        (4x0.5=2κ) 

 Γνθηκαζηηθόο 
Σσιήλαο 

Αξ. 1 

Γνθηκαζηηθόο 
Σσιήλαο 

Αξ. 2 

Γνθηκαζηηθόο 
Σσιήλαο 

Αξ. 3 

Γνθηκαζηηθόο 
Σσιήλαο 

Αξ. 4 

Πεξηερόκελν/Υιηθό Τξνθή πνπ 

πεξηέρεη 

πξσηεΐλεο 

Τξνθή πνπ  
δελ πεξηέρεη 
πξσηεΐλεο 

Γηάιπκα 

πξσηετλώλ 

Αξλεηηθόο 

κάξηπξαο 

Χξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 

κεηά ηελ επαθή 

ηνπ κε ην πιηθό 

    

 

 

(ii) Τι είναι ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε ηνλ αξ.3 γηα ην πείξακα θαη ποιορ είναι ο 

πόλορ ηος;               (2x0.5=1κ) 

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

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

 

 

 

 

 

Η Δηζεγήηξηα             Ο Γηεπζπληήο 

 

 

Μαξία Αξγπξίδνπ       Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 

 

Μόβ Γαιάδην Μόβ Γαιάδην 

Θεηηθόο κάξηπξαο. Πεξηέρεη ηελ νπζία πνπ αληρλεύνπκε δειαδή ηηο πξσηεΐλεο. 
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο. 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 
 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘ.: ……………/25 
 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ………..……..…..  
 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:………………….….. 
 

 
 
ΣΑΞΗ:              Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
 
1.30 ΧΡΑ (90 ΛΔΠΣΑ) 
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ……………………………………..……..….... 
 
 

 
 
ΣΜΗΜΑ: …………..    ΑΡ. : …….. 

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

 
ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΣΔ ΣΗΝ ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ Α ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΜΔ ΜΠΛΔ ΜΔΛΑΝΙ. 

 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ (Σipp-Ex) 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ  ΟΚΣΧ (8) ΔΛΙΓΔ 

 
 
 
 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
δσόμιζη (2,5) κνλάδεο. Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 
 1. Ο Αληώλεο είλαη έλαο πγηήο λένο 30 ρξνλώλ. Πξνζέρεη ηε  δηαηξνθή ηνπ θαη θάλεη δύν θνξέο 
ηνλ ρξόλν αλαιύζεηο αίκαηνο, γηα λα ειέγμεη ηελ ζπγθέληξσζε δηάθνξσλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην 
αίκα θαζώο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηόο ηνπ. Ο βηνιόγνο ζην εξγαζηήξην εηνίκαζε ην δείγκα ηνπ 
αίκαηνο πνπ πήξε από ηνλ Αληώλε θαη παξαηήξεζε ηελ πην θάησ εηθόλα ζην κηθξνζθόπην.   
 
α) i) Με βάζε ηε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε λα αλαγλσξίζεηε ζηελ πην θάησ εηθόλα ηα ζπζηαηηθά 
ηνπ αίκαηνο.                                 
 

1. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

2. Λεπθά αηκνζθαίξηα 

3. Αηκνπεηάιηα 

4. Πιάζκα 

                                                (4 Χ 0,25 μ. =1) μ.: ……… 

ii) Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηαηηθώλ κε ηνπο αξηζκνύο        
1 θαη 3.  
 
πζηαηηθό 1: Μεηαθνξά νμπγόλνπ ζηα θύηηαξα 
 
πζηαηηθό 3: Παίδνπλ ξόιν ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 
 
                                                                                                            (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
β) Ο Αληώλεο είλαη εζεινληήο αηκνδόηεο θαη πξνζθέξεη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ αίκα, όηαλ απηνί 
ην έρνπλ αλάγθε. Θεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ ηπρεξό πνπ κπνξεί λα ζώζεη ηε δσή νπνηνπδήπνηε 
αλζξώπνπ θηλδπλεύεη. 
 
i) ε πνηα νκάδα αίκαηνο ( Α, Β, ΑΒ, Ο ) αλήθεη ν Αληώλεο, γηα λα κπνξεί λα δώζεη αίκα ζε 
νπνηνλδήπνηε ζπλάλζξσπό ηνπ;  

 
Οκάδα Ο                             (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
ii) Ο Αληώλεο ρξεηάδεηαη λα θάλεη κηα επέκβαζε θαη ίζσο ρξεηαζηεί ν ίδηνο κεηάγγηζε αίκαηνο. Ο 
αδειθόο ηνπ πνπ είλαη νκάδα αίκαηνο Β κπνξεί λα ηνπ δώζεη αίκα;                                               
Να  απαληήζεηε κε  ΝΑΙ  ή  ΟΥΙ. 
 
ΟΥΙ                   (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
iii)  Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ κλεκνληθό θαλόλα ζπκβαηόηεηαο νκάδσλ αίκαηνο θαζώο θαη ηνλ 
παξάγνληα ξέδνπο λα γξάςεηε πνηα νκάδα νλνκάδεηαη πανδέκηης.  
 
 
ΑΒ +                                (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
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2. Ο Νίθνο είλαη καζεηήο ηεο πξώηεο ιπθείνπ θαη ηνπ αξέζεη ν αζιεηηζκόο. Δπεηδή είλαη ςειόο, 
επέιεμε ην άζιεκα ηεο θαιαζόζθαηξαο γη απηό θαη πξνπνλείηαη κε ηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Ο 
πξνπνλεηήο ηνπ ηνλ ζπκβνπιεύεη λα πξνζέρεη πνιύ ηε δηαηξνθή ηνπ ( είδνο ηξνθήο θαη πνζόηεηα 
θαγεηνύ),  γηα λα κπνξεί ν νξγαληζκόο ηνπ λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
 
α) Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε δηαηξνθή ηνπ, γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ 
απαηηνύκελε ελέξγεηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη απνηεινύλ θαύζηκα πξώηεο επηινγήο;  
 
Τδαηάλζξαθεο                             (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
β) i) Γηαηί ν Νίθνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεγάιεο πνζόηεηεο πξσηετλώλ ζηελ δηαηξνθή ηνπ;  
 
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ                          (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
ii) ε πνην όξγαλν μεθηλά ε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ θαη πνην έλδπκν είλαη ππεύζπλν γηα ηε 
δηαδηθαζία απηή; 
 
Όξγαλν:  ηνκάρη     Έλδπκν: Πεςίλε 
 

 ( 2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
iii) ε πνην όξγαλν νινθιεξώλεηαη ε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ θαη πνηα κηθξνκόξηα πξνθύπηνπλ 
από ηελ δηάζπαζή ηνπο; 
 
Όξγαλν:  Λεπηό έληεξν    Μηθξνκόξηα: Ακηλνμέα 
 

 ( 2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
γ) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ εηνίκαζαλ νη καζεηέο ηεο Β΄ 
Γπκλαζίνπ, γηα λα αληρλεύζνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο ηξνθέο. Αξίζκεζαλ 
επηά ζσιήλεο θαη ηνπνζέηεζαλ ζηνλ θάζε έλα δηαθνξεηηθό δείγκα ηξνθίκνπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Πνην είδνο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζέιεζαλ λα αληρλεύζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα;  
 
Απιά ζάθραξα / Γιπθόδε                                      (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
ii) Πνην ρεκηθό αληηδξαζηήξην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή ζα 
παξαηεξήζνπλ, γηα λα δηαπηζηώζνπλ ηελ ύπαξμε ηεο ζξεπηηθήο νπζίαο πνπ ςάρλνπλ;  
 
Υεκηθό αληηδξαζηήξην:  Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο 

Αξρηθό ρξώκα αληηδξαζηεξίνπ : Γαιάδην 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ επαθή ηνπ κε ηε ζξεπηηθή νπζία: Κεξακηδί  

(3 Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 

Θετικός 
Μάρτυρας 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
πένηε (5) κνλάδεο. Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 
1. α) i) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.  

 

1. Πλεύκνλαο 

2. Γηάθξαγκα 

3. Λάξπγγαο 

4. Φάξπγγαο 

5. Σξαρεία 

6. Βξόγρνο 

 
  (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

 
ii) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα γξάςεηε κε ηε ζεηξά ηα όξγαλα από ηα νπνία πεξλά ν 
εθπλεόκελνο αέξαο  ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πην θάησ έλλνηεο πνπ δίλνληαη αιθαβεηηθά: βξνγρίδηα, 
βξόγρνη, ιάξπγγαο, ξηληθέο θνηιόηεηεο, ηξαρεία, θάξπγγαο.  
 
θπςειίδεο                               βξνγρίδηα                                             βξόγρνη 

ηξαρεία                                   ιάξπγγαο                                             θάξπγγαο 

ξηληθέο θνηιόηεηεο            (5 Χ 0,25 μ. = μ. 1,25) μ.: ……… 

 
β) Να γξάςεηε κε πνηνλ ηξόπν ν αέξαο πνπ πεξλά από ηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο θαηά ηελ εηζπλνή:  
                                                                                                                                            
ζεξκαίλεηαη: Με ηα αηκνθόξα αγγεία 

θηιηξάξεηαη: Με ηηο ηξίρεο 

πγξαίλεηαη:  Με ηελ βιέλλα  

(3 Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 

γ) i) Πνην ρεκηθό ζηνηρείν από ηνλ αέξα πνπ εηζπλένπκε είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θπηηαξηθή 
αλαπλνή;  
 
Ομπγόλν                                        (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
ii) Ση εμαζθαιίδεη ν νξγαληζκόο κε ηελ πην πάλσ αληίδξαζε;  
 
Δλέξγεηα                  (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
iii) ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε θπηηαξηθή αλαπλνή;  
 
Μηηνρόλδξην                  (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
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δ) Η ηέιια, όηαλ ηξώεη ην κεζεκέξη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζπλεζίδεη λα πεξηγξάθεη κε ελζνπζηαζκό 
πώο πέξαζε ηε κέξα ηεο ζην ζρνιείν. Η κεηέξα ηεο ηε ζπκβνπιεύεη λα κε κηιά ηελ ώξα πνπ ηξώεη 
θαη εηδηθά όηαλ θαηαπίλεη ην θαγεηό ηεο, γηαηί κπνξεί λα πληγεί. 
 
i) Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη όηη ε ηξνθή ζα πάεη ζηνλ νηζνθάγν θαη όρη πξνο 
ηνπο πλεύκνλεο;  
 
Καηά ηελ θαηάπνζε ε επηγισηηίδα  (κηθξή πξνεμνρή) θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαη έηζη ην 
θαγεηό ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηνλ νηζνθάγν θαη όρη πξνο ηνπο πλεύκνλεο.  
                           

   (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
ii) ε πνην όξγαλν ηoπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγεηαη ν ήρνο;  
 
Λάξπγγα                             (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
 
2. α) i) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  Να 
νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.  
 

1. Άλσ θνίιε θιέβα 

2. Γεμηόο θόιπνο 

3. Αξηζηεξή θνηιία 

4. Ανξηή 

5. Πλεπκνληθή αξηεξία 

6. Σξηγιώρηλε βαιβίδα 

          (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

 
ii) Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 6.  
 
Η βαιβίδα εκπνδίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο από ηε δεμηά θνηιία ζην δεμηό θόιπν θαη 
εμαζθαιίδεη ηελ κνλόδξνκε ξνή ηνπ. 

(1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
iii) ε πνην από ηα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1 ή 4 ην αίκα είλαη πινπζηόηεξν ζε νμπγόλν;  
                                                                                                                                             
ην αγγείν 4                            (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
iv) ε πνηα όξγαλα νδεγά ην αίκα ην αγγείν κε ηνλ αξηζκό 5;  
 
ηνπο πλεύκνλεο                        (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 
β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο.  
 
Ο ζθνπόο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο είλαη ε κεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε όια ηα 
θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ άρξεζησλ 
νπζηώλ από απηά. 

       (1 Χ 1 μ. = μ. 1) μ.: ……… 
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γ) i) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία κε ηα γξάκκαηα Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο.  
 
Αγγείν Α: Φιέβα 
 
Αγγείν B: Αξηεξία 
                                                                       (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
ii) Να δώζεηε δύν ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
 
(1) Οη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπο 

(2) Οη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα θαη κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ 

                                                                       (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
iii) ε πνην από ηα αγγεία Α θαη Β παξαηεξείηαη ζθπγκόο;  

ην αγγείν Β – Αξηεξία                         (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 
 

iv) Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ.  

Σα ηξηρνεηδεί αγγεία ιόγσ ησλ πνιύ ιεπηώλ ηνηρσκάησλ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή νπζηώλ 
κεηαμύ αίκαηνο θαη ησλ θπηηάξσλ ησλ ηζηώλ. 

 (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από μία (1) εξώηεζε. Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέκα 
(10) κνλάδεο.  

 
1. α) i) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  
Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.  
     

1. Οηζνθάγνο 

2. Υνιεδόρνο θύζηε 

3. ηνκάρη 

4. Λεπηό έληεξν 

5. Παρύ έληεξν 

6. Πξσθηόο 

       (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

ii) Να νλνκάζεηε ηνπο αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη 
ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα κε ηα γξάκκαηα Α – Γ. 
 
      Α: ηεινγόλνη αδέλεο 

      B: πθώηη 

      Γ: Πάγθξεαο  

 
(3 Χ 0,25 μ. = μ. 0,75) μ.: ……… 
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iii) Να αλαθέξεηε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ππεύζπλν γηα ηηο πην θάησ 
ιεηηνπξγίεο:  
 
Παξαγσγή γαζηξηθνύ πγξνύ: ηνκάρη 

Σεκαρηζκόο ηξνθήο: Γόληηα/ηνκαηηθή θνηιόηεηα 

Αθόδεπζε: Πξσθηόο – Παρύ έληεξν 

Γηάζπαζε λνπθιετληθώλ νμέσλ: Λεπηό έληεξν 

Παξαγσγή ζάιηνπ: ηεινγόλνη αδέλεο 

Απνξξόθεζε γιπθόδεο : Λεπηό έληεξν 

             (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

β) i) ε πνην όξγαλν ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζπλαληνύκε ηηο ιάρλεο θαη ηηο κηθξνιάρλεο θαη 
πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο; 
 
Όξγαλν: Λεπηό έληεξν                                      (1 Χ 0,25 μ. = μ. 0,25) μ.: ……… 

Ρόινο: Οη πξνεθβνιέο (ιάρλεο θαη κηθξνιάρλεο) απμάλνπλ ηελ απνξξνθεηηθή επηθάλεηα θαη 
απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. 
                                                                                                              (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 

ii) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

Η νπζία πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ είλαη: ε ρνιή 

Η νπζία απηή παξάγεηαη ζην ζπθώηη , απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ζηε ρνιεδόρν θύζηε θαη δξα 

 ζην ιεπηό έληεξν (δσδεθαδάθηπιν)   .                                                (4 Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 

 
γ) Η Αληηγόλε, γηα λα κειεηήζεη έλα θαηλόκελν ζρεδίαζε ην πην θάησ πείξακα: 
Μέζα ζε έλα δνρείν δέζεσο κε λεξό θαη γιπθόδε, ηνπνζέηεζε κηα θιεηζηή πιαζηηθή ζαθνύια κε 
λεξό, γιπθόδε θαη άκπιν. Η πιαζηηθή ζαθνύια έρεη κηθξνύο πόξνπο θαη επηηξέπεη ηε κεηαθνξά 
κηθξνκνξίσλ δηακέζνπ ηεο. ηε ζπλέρεηα ε Αληηγόλε έξημε κεξηθέο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο ησδίνπ 
κέζα ζην δνρείν δέζεσο θαη αθνύ πεξίκελε δέθα ιεπηά έθαλε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. 
 
 
i) Πνην είλαη ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο ησδίνπ: 
 
 Μέζα ζηε πιαζηηθή ζαθνύια;  Μαύξν         
 
 Μέζα ζην πνηήξη δέζεσο;  Κηηξηλνθαθέ 
         
                                         (2 Χ 0,25 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
 
 
ii) Να αηηηνινγήζεηε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα. 
 
Σν ρξώκα ηνπ ησδίνπ από θηηξηλνθαθέ γίλεηαη καύξν όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην άκπιν. Σν δηάιπκα 
ησδίνπ πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην πνηήξη δέζεσλ πέξαζε  κέζα ζηε ζαθνύια πνπ ππήξρε άκπιν θαη 
έηζη έγηλε καύξν. 
                                                                                                           (1 Χ 0,5 μ. = μ. 0,5) μ.: ……… 
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iii) ε πνηα όξγαλα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα γίλεηαη ε ρεκηθή πέςε ηνπ ακύινπ; 
 
ηνκαηηθή θνηιόηεηα      Λεπηό έληεξν 

iv) Πνην έλδπκν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ρεκηθή δηάζπαζε ηνπ ακύινπ θαη πνηα κηθξνκόξηα ζα 
πξνθύςνπλ από ηε δηάζπαζε απηή; 
 
Έλδπκν: Ακπιάζε               Μηθξνκόξηα: Γιπθόδε 
 

   (4 Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 
 
δ) i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 5 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 
ζρήκα. 

 
1. Μύιε 

2. Ρίδα 

3. Αδακαληίλε 

4. Οδνληίλε 

5. Πνιθόο 

6. Οζηό γλάζνπ 

              (6 Χ 0,25 μ. = μ. 1,5) μ.: ……… 

 
ii) Πνηα ζξεπηηθή νπζία ησλ ηξνθώλ, αλ θαηαλαιώλεηαη ζε 
κεγάιεο πνζόηεηεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηα δόληηα καο; 
 
Η δάραξε/ πδαηάλζξαθεο 
 
iii) Πνηα ρεκηθή νπζία πνπ παξάγνπλ ηα κηθξόβηα ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα θαηαζηξέθεη ηα ζθιεξά 
ζηξώκαηα ησλ δνληηώλ καο; 
 
Σα νμέα 
 
iv) Πώο νλνκάδεηαη ε αζζέλεηα ησλ δνληηώλ πνπ πξνθαιείηαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε; 
 
Σεξεδόλα 
 
v) Να νλνκάζεηε άιιε κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από ηε κηθξνβηαθή πιάθα ζηε ζηνκαηηθή 
θνηιόηεηα. 
 
Οπιίηηδα, Πεξηνδνληίηηδα, Απόζηεκα θ.α.     

                           (4 Χ 0,25 μ. = μ. 1) μ.: ……… 
 
 
 
 
 
Οη εηζεγεηέο:        Η Γηεπζύληξηα:  
 
Μαξία Μέηηα 
Μηράιεο Υξηζηνδνπιίδεο 

 
Ρέλα Βαξλάβα 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ         ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-2016    

              

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06.06.2016      

                                                 ΒΑΘΜΟ: ............................/25                                                                                                    
                                                

                                          ΟΛΟΓΡΑΦΧ꞉ …………………………….. 

                              

       
                             ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ............................................ 

ΣΑΞΗ: Β΄                             

ΥΡΟΝΟ:  1 ώρα και 30 λεπηά (90 λεπηά)      

 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ...............................................................       

 
                                                     ΣΜΗΜΑ: ...........       Αρ. …....                                                                       

 

 
ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟΤ. ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ 

ΜΟΝΟ ΜΔ ΜΠΛΔ Ή ΜΑΤΡΟ ΣΤΛΟ 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΧ (8) 

ΔΛΙΓΔ 

 

 

Μέρος  Α  Αποηελείηαι από δύο (2) ερφηήζεις.  Κάθε ορθή 

απάνηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζη (2.5) μονάδες. Να 

απανηήζεηε ζε όλες ηις ερφηήζεις. 

 

1. α) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ 

δνληηώλ.                                                           (4 Υ 0,25 μ =1 μ) 

 φζηός καθαριζμός ηφν δονηιών 

 φζηή διαηροθή 

 Υρήζη θθορίοσ για ηην πρόληυη ηης ηερηδόνας 

 Σακηικές προληπηικές επιζκέυεις ζηον οδονηίαηρο 



1. β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά                     (6 Υ 0,25 μ =1,5 μ)                                                                            

 Καηά ην πξώην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη 

από ηε ζηομαηική κοιλόηηηα ζηνλ  

θάρσγγα 

 Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη 

από ηνλ θάρσγγα ζηνλ οιζοθάγο 

 Καηά ην ηξίην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη 

από ηνλ οιζοθάγο ζην ζηομάτι κε πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο 

πνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κπτθνύ ρηηώλα. 

2.  Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα                                            (5 Υ 0,5 μ =2,5 μ)                                                                            

ηήλη Α ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ηήλη Β 

1. 

Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη 

ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο 
ηνπ (παηδηθή, εθεβηθή ειηθία) 

πξέπεη λα παίξλεη ηξνθέο 
πινύζηεο, θπξίσο, ζε ... 

1-Γ Α. 

... θαύζηκα πξώηεο 
επηινγήο, ηα νπνία 

απνδίδνπλ ελέξγεηα 4 
Kcal/g ή 17 ΚJ/g. 

2. 
Οη πδαηάλζξαθεο απνηεινύλ 

... 2-Α Β. 

...ρξεηάδνληαη ζε πνιύ 
κηθξέο πνζόηεηεο ζηνλ 

νξγαληζκό καο. Η 
έιιεηςή ηνπο όκσο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ πγεία καο. 

3. Οη βηηακίλεο ... 3-Β Γ. ... πξσηεΐλεο 

4. 

ηνπο ζπόξνπο (π.ρ. 
ζνπζάκη, θαιακπόθη, ζόγηα, 

ειηόζπνξνο, βακβαθόζπνξνο) 
θαη ζηνπο θαξπνύο ησλ 

θπηώλ (π.ρ. αβνθάλην, 
θαξύδηα, ακύγδαια, θηζηίθηα) 

ζπλαληνύκε ... 

4-Γ Γ. 
...ιηπαξέο νπζίεο 

θπηηθώλ νξγαληζκώλ 

5. 

Οη παηάηεο, ηα καθαξόληα, ην 
ξύδη θαη ην θαιακπόθη είλαη 

ηξνθέο πινύζηεο, θπξίσο, 
ζε… 

5-Δ Δ. …πδαηάλζξαθεο 

 



Μέρος  Β Αποηελείηαι από δύο (2) ερφηήζεις.  

Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες. Να 
απανηήζεηε ζε όλες ηις ερφηήζεις. 
 

3. α) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο όινη νη 

νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη, απαξαίηεηα, ηξνθή.          (4 Υ 0,5 μ =2 μ) 

 Για να εξαςφαλίηουν ενζργεια για τισ διάφορεσ λειτουργίεσ 

τουσ. 

 Για να αναπτφςςονται. 

 Για τθν πραγματοποίθςθ διαφόρων διαδικαςιών.  

 Για να επιδιορκώνουν τισ φκορζσ των κυττάρων που 

προκαλοφνται με τθν πάροδο του χρόνου ι εξαιτίασ 

τραυματιςμών.               

3. β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

                                                                                              (4 Υ 0,25 μ =1 μ) 

Α/Α 

 

Μέρος ή σζηαηικό 
Γονηιού 

Περιγραθή/ Υαρακηηριζηικά 

1. ΑΓΑΜΑΝΣΙΝΗ 

Πεξηβάιιεη ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ 
δνληηνύ θαη απνηειεί ην ζθιεξόηεξν 
ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη 

ην πινπζηόηεξν ζε αζβέζηην (95%). 

2. ΟΓΟΝΣΙΝΗ 

πζηαηηθό ησλ δνληηώλ πνπ έρεη 

παξόκνηα ζύζηαζε κε απηή ησλ νζηώλ. 
Πεξηβάιιεηαη από ηελ αδακαληίλε ζηελ 

πεξηνρή ηεο κύιεο. Είλαη πινύζηα ζε 
αζβέζηην (70%). 

3. ΟΣΔΨΝΗ 

Οπζία ησλ νζηώλ πνπ θαιύπηεη ηελ 
νδνληίλε ζηελ πεξηνρή ηεο ξίδαο ηνπ 
δνληηνύ, θαη ζηεξεώλεη ηα δόληηα ζηε 

ζηαγόλα. Είλαη ε πην καιαθή από ηηο 
ζθιεξέο νπζίεο ηνπ δνληηνύ.  

4. 

 
 

ΠΟΛΦΟ 

Ιζηόο πνπ πεξηέρεη ηα αγγεία θαη ηα 
λεύξα ηνπ δνληηνύ θαη ζπκβάιιεη ζηε 

ζξέςε, ηελ άκπλα θαη ηελ αίζζεζή ηνπ. 



3. γ) Ση είλαη ε επηγισηηίδα θαη πνηνο ν ξόινο ηεο;   (1 Υ 2 μ =2 μ) 

Η επιγλωττίδα είναι πτυχι από τζνοντα πίςω από τθ γλώςςα. 

Κρζμεται πάνω από τθν είςοδο ςτον λάρυγγα και 

προλαμβάνει τθν είςοδο ςε αυτόν τροφισ ι υγρών. 
     

4. α) Να ζςμπληπώζεηε ηιρ πιο κάηω ενδείξειρ πος αθοπούν ζηα διάθοπα όπγανα 

ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ ηος ανθπώπινος οπγανιζμού.  

                                                                        (8 Υ 0,5 μ =4 μ)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σραχεία 

Βρόγχοσ 

Βρογχίδιο ή 
βρογχιόλιο με 

κυψελίδεσ 

Κυψελίδεσ και 
δίκτυο τριχοειδϊν 

αγγείων 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
ρινική κοιλόηηηα 

θάρσγγας 

ζηόμα 

επιγλφηηίδα 

λάρσγγας 

πνεύμονας 

διάθραγμα 



4. β) Σα δηάθνξα βαθηήξηα (κηθξόβηα) πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο θαη 

ηξέθνληαη κε ππνιείκκαηα ηξνθώλ, θπξίσο δαραξνύρσλ, παξάγνπλ 

νμέα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ αδακαληίλε θαη ηελ νδνληίλε ησλ 

δνληηώλ.  

   Να εμεγήζεηε γηαηί ε θαηαλάισζε ζε γιπθά, ηζίριεο, θαξακέιεο, 

ζνθνιάηεο θ.ιπ., ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έιιεηςε ζπρλνύ 

βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ, κπνξνύλ λα επηδεηλώζνπλ ηελ πγεία 

ηνπ ζηόκαηόο καο.                                            (1 Υ 1 μ =1 μ)                                                                                            

    Η πλάκα είναι μια κολλώδθσ, άχρωμθ μεμβράνθ βακτθρίων που 

ςχθματίηεται ςυνζχεια επάνω ςτα δόντια μασ. Η πλάκα προκαλεί 

τερθδόνα επειδι τα βακτιρια παράγουν οξζα μετά τθν 

κατανάλωςθ ηαχαροφχων τροφών που διαλφουν τα δόντια. Εάν θ 

πλάκα δεν απομακρφνεται κακθμερινά , οι τοξίνεσ των βακτθρίων 

μπορεί να ερεκίςουν τα οφλα γφρω από τα δόντια και να 

προκλθκεί ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα και απώλεια των δοντιών. 

 

 Μέρος  Γ  Αποηελείηαι από ένα (1) ερώηημα ηφν δέκα        

  (10) μονάδφν.                

5. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε 

ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζηνλ άλζξσπν.               (4 Υ 0,25 μ = 1 μ) 

Α/Α Δίδη δονηιών 

σνολικός 

αριθμός μόνιμφν 

δονηιών 

Λειηοσργία/ 

Υρηζιμόηηηα 

1. 

 

Κοπηήρες 
 

8 
Σεματιζμός ηροθής 

 

2. 

Κσνόδονηες 

 
 

4 τίζιμο ηροθής 

3. 
Προγόμθιοι 

 

 

8 Άλεζμα ηροθής 

4. 
 

γομθίοι 

 

12 Άλεζμα ηροθής 

 



5. β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ εηθόλα.    

                                                               (5 Υ 0,5 μ =2,5 μ) 

         

 

 

5. γ)  Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

                                                                        (4 Υ 0,5 μ =2 μ) 

Α/Α Λειηοσργία ζηοματιού Γραζηική οσζία 

1. Απνζεθεύεη κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθήο Κακία 

2. 
 

Καηαζηρέθει μικρόβια 

 
Τδξνρισξηθό νμύ 

3. Πέςε πξσηετλώλ 
              
                      πευίνη 

4. 

 
 
Η βλέννα, παράγεηαι από ειδικά κύηηαρα ηοσ 
βλεννογόνοσ και προζηαηεύει ηα ηοιτώμαηα 
ηοσ ζηομάτοσ 

 
 
 

 

Βιέλλα 

5. 

 
 
Η ορμόνη γαζηρίνη ηοσ ζηομάτοσ καθώς και 
διάθορες ορμόνες ηοσ λεπηού ενηέροσ 
ελέγτοσν ηην έκκριζη ηοσ γαζηρικού σγρού. 

 
 
 
 

Γαζηξίλε 

 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

      ςυκώτι 

    ςτομάχι 

χολθδόχοσ κφςτθ 

    πάγκρεασ 

      δωδεκαδάκτυλο 



5. δ) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα, 

ζύκθσλα κε όζα έρεηε κάζεη κέρξη ηώξα γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ 

ηξνθώλ.                                                  (11 Υ 0,25 μ =2,75 μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σροφζσ 

 

Θρεπτικζσ ουςίεσ 

 

Οργανικζσ 

κρεπτικζσ ουςίεσ 

Ανόργανεσ 

κρεπτικζσ ουςίεσ 

Τδατάνκρακεσ 

 

Λιπίδια 

 

Πρωτεΐνεσ 

 

Νουκλεïνικά 

οξζα 
Βιταμίνεσ 

 

Άλατα 

 

Νερό 

 



5. ε)  Ση είλαη ε γαζηξίηηδα;                               (1 Υ 0,5 μ =0,5 μ)  

Γαςτρίτιδα είναι ζνα είδοσ φλεγμονισ (ερεκιςμοφ) του 

βλεννογόνου του ςτομάχου.   

5. ζη) Να νλνκάζεηε πέληε θαηεγνξίεο πξόζζεησλ ηξνθίκσλ. 

                                                                   (5 Υ 0,25 μ =1,25 μ) 

 υντθρθτικζσ ουςίεσ 

 Χρωςτικζσ ουςίεσ  

 Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ 

 Γλυκαντικζσ ουςίεσ 

 Ρυκμιςτζσ οξφτθτασ 

 

 

 

 

 

 

               H ειςηγήτρια                                                  O Διευθυντήσ 

 

       Δζςποινα Χριςτοδοφλου                                 Αιέμεο Αιεμάλδξνπ 
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Οδεγίεο:  

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο. 

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 
 
ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από δύν ( 2 ) εξωηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε ( 2.5 ) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  1 

 

α.  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 γηα θάζε νπζία  θαη πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή ζα επηβεβαηώζεη ηελ ύπαξμε     
ηεο νπζίαο απηήο  ζην ρπκό.                                                                                                  [ κ. 2 ]       
 
 i.  Απιά ζάθραξα 
  
Αληηδξαζηήξην: Γηάιπκα βελεδηθηίλεο ( Benedict ) 
 

 Υξσκαηηθή αιιαγή :  Από γαιάδην γίλεηαη θεξακηδί 
 
 ii. Βηηακίλε C 
 
  Αληηδξαζηήξην:  Γηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ 

 
 

        Υξσκαηηθή αιιαγή: Από  ηώδεο γίλεηαη άρξωκν ( απνρξωκαηίδεηαη) 
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β.  Η Διέλε απνθάζηζε λα θάλεη δίαηηα θαη ζέιεη λα δηαπηζηώζεη αλ θάπνηεο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλεη 
πεξηέρνπλ ιηπαξέο νπζίεο.  
 
i.   Να νλνκάζεηε ηελ νπζία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Διέλε γηα λα αληρλεύζεη ηηο ιηπαξέο 
νπζίεο ζηηο ηξνθέο.                                                                                                             [ κ. 0.25 ]  
                                                                                                                                               
Αηζαλόιε ( νηλόπλεπκα ) 
 
ii.  Να γξάςεηε πνηα αιιαγή πξέπεη λα παξαηεξήζεη ε Διέλε , θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηόο ηεο, 
ώζηε λα επηβεβαηώζεη ηελ ύπαξμε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ.                                                  [ κ. 0.25 ] 
 
Η αηζαλόιε καδί κε ηξνθή πνπ πεξηέρεη ιηπαξή νπζία δεκηνπξγεί ιεπθό ίδεκα     
 

 
 
ΔΡΩΣΗΗ   2 
 
ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ. 
 
α.  Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο, λα γξάςεηε ηε ζσζηή πνξεία πνπ αθνινπζεί ν αέξαο μεθηλώληαο      
από ηε ξηληθή θνηιόηεηα κέρξη λα θηάζεη ζηηο θπςειίδεο, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά πην θάησ. 
                                                                                                                                          [ κ. 1.25 ] 
 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ρηληθή θνηιόηεηα θάξπγγαο………ιάξπγγαο   …………   ηξαρεία 
   βξόγρνη βξνγρίδηα  θπςειίδεο 

 
 β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                [ κ. 1.25 ] 
 

  Καηά ηελ εηζπλνή, εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό καο αέξαο πινύζηνο ζε νμπγόλν , ην νπνίν 
κεηαθέξεηαη ζηα θύηηαξα, όπνπ γίλεηαη θαύζε ηεο  γιπθόδεο  πνπ  παίξλνπκε κε ηηο ηξνθέο. 
Καηά ηελ θαύζε παξάγεηαη ελέξγεηα, πνπ είλαη  απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ                
ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Σαπηόρξνλα, παξάγεηαη δηνμείδην  ηνπ άλζξαθα  θαη  λεξό, ηα νπνία    
 απνβάιινληαη από ηνλ νξγαληζκό. 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από δύν  ( 2 ) εξωηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε ( 5 ) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ   3 

α.  Να γξάςεηε δύν ( 2 ) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη ηξνθή. 

                                                                                                                                           [ κ. 0.5] 

i.   γηα ηελ αλάπηπμε  , γηα λα έρνπκε ελέξγεηα                                                                                     

ii.  γηα ηελ επνύιωζε πιεγώλ θαη ηελ αλαλέωζε θπηηάξωλ 

iii.  γηα ηελ άκπλα ζηηο αζζέλεηεο 

iv.  γηα λα θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη                                                                      

β. i.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηελ θπξηόηεξε θαηεγνξία ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ πνπ πεξηέρεη ην θάζε είδνο ηξνθήο ηνπ πίλαθα θαη ην ξόιν απηώλ ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

ζηνλ νξγαληζκό.                                                                                                                 [ κ. 3 ]                                                                                                            

   Δίδνο ηξνθήο  Καηεγνξία ζξεπηηθώλ νπζηώλ 
   ( π.ρ.  ιηπαξέο νπζίεο )        
           

 Ρόινο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηνλ νξγαληζκό 

 
   Πνξηνθάιη 

 
Βηηακίλεο 

Δίλαη ζπκπιεξωκαηηθέο νπζίεο  
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 
ηνπ νξγαληζκνύ 

 
 Γηανύξηη 

 
Πξωηεΐλεο 

Δμππεξεηνύλ πεξηζζόηεξν δνκηθέο  
θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζηνλ  
νξγαληζκό 

 
   Μαθαξόληα 

 
Τδαηάλζξαθεο 

Απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή     
ελέξγεηαο γηα ην θύηηαξν 

 

ii.  Να νλνκάζεηε δύν ( 2 ) παζήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηε κε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 

 Νεπξηθή αλνξεμία, παρπζαξθία, αξηεξηαθή πίεζε                                              [ κ. 0.5 ] 

 Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, νζηενπόξωζε 

 

γ.  Να γξάςεηε, δίπια από θάζε πξόηαζε, ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρεί.    [ κ. 1 ] 

 

i.   Διέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν νπζηώλ ζην θύηηαξν:  θπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

ii.  Απειεπζεξώλεη ελέξγεηα γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ: κηηνρόλδξην                                                                   

iii.  Πεξηβάιιεη κόλν ηα θπηηθά θύηηαξα:   θπηηαξηθό ηνίρωκα 

  iv.  Υώξνο ζην θπηηθό θύηηαξν γεκάηνο κε λεξό θαη άιαηα:  ρπκνηόπην 
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  ΔΡΩΣΗΗ   4 

  α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, γξάθνληαο  κηα (1) ιεηηνπξγία ηελ νπνία        

επηηειεί, ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ, ε θάζε νπζία πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα.     [ κ. 1.5 ]                                                                        

                                                                                                                                                                                      

              Οπζία                                      Λεηηνπξγία 

 

Τδξνρισξηθό νμύ 

Έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη θαηαζηξέθεη ηα  

πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη 

κε ηελ ηξνθή 

 

Βιέλλα 

Πξνζηαηεύεη ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζηνκάρνπ  

 

Γαζηξίλε 

Ρπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ από ην 

ζηνκάρη 

                                                             

  β. i.   Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 – 4 .                            [ κ. 1]                   

        

 

                      1   αδακαληίλε 

 

2 …                           2   νδνληίλε  

 

3 …                           3    πνιθόο  

                                                                                   

4 …                           4    νζηεΐλε                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

         

 

ii.  Να νλνκάζεηε ηηο ηέζζεξηο ( 4 ) θαηεγνξίεο δνληηώλ ζηνλ άλζξσπν.                               [ κ. 1 ] 

 θνπηήξεο 

 θπλόδνληεο 

 πξνγόκθηνη 

 γνκθίνη 

 

                                                                              Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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iii.  Σν ζάιην απειεπζεξώλεηαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο.   

Να αλαθέξεηε ηα δύν έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην ζάιην θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ην θαζέλα. 

 

Έλδπκν  Α:  Ακπιάζε                                        Έλδπκν  Β:   Λπζνδύκε                          [ κ. 0.5 ] 

 

Λεηηνπξγία ελδύκνπ  Α:  Γηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα                              [ κ. 0.5  ] 

 

Λεηηνπξγία ελδύκνπ  Β:   Καηαπνιεκά ηα παζνγόλα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζην  [ κ. 0.5 ] 

                                          ζηόκα ( αληηκηθξνβηαθή δξάζε )        

 

                           

 ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ 

    

     ΔΡΩΣΗΗ   5 

      

   α.  ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία ηνπ αλζξώπνπ.  
Να νλνκάζεηε ηα κέξε  ηεο θαξδίαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1, 3 ,8, θαη 9 , κόλν.           [ κ. 1 ]                       

 
 
 
1   ανξηή   
 
3   δεμηά θνηιία 
 
8   αξηζηεξόο θόιπνο 
 
9   αξηζηεξή θνηιία 
 
 
 
 

α 

 

 

 

                                                                       Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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 β. i. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην θπθινθνξηθό 
ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.                                                                                                

                                                                                                                                 [ κ. 1 ]                   

 ε πνην θιεηζηό ρώξν ( θνηιόηεηα ) ηνπ ζώκαηνο βξίζθεηαη ε θαξδία; 
 
ηε  ζωξαθηθή θνηιόηεηα 
 

 Πνην άιιν όξγαλν βξίζθεηαη ζηελ θνηιόηεηα απηή; 

Οη πλεύκνλεο 

 Πνην είλαη ην ζρήκα ηεο θαξδίαο; 
 
Κώλνο κε ηελ θνξπθή πξνο ηα θάηω 
 

 Πόζν είλαη ην κέγεζνο ηεο θαξδίαο; 
 
Όζν ε γξνζηά ηνπ θάζε αηόκνπ 

 
                                                          

ii. Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθύγεη ηα   
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.                                                                                                [ κ. 1 ] 

 

 Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή , ζωκαηηθή άζθεζε 
 

 Όρη θάπληζκα , όρη αιθνόι 
                                                             
 

γ.   Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 2 .                [ κ.  0.5 ] 

 

          1:  εξπζξό αηκνζθαίξην 

          2:  ιεπθό αηκνζθαίξην 

       

       β. Να αλαθέξεηε κηα ιεηηνπξγία πνπ   

       εθηειεί θαζέλα από ηα θύηηαξα 1 θαη 2.    

                                                                              [ κ. 1 ]   

       Κύηηαξν 1:  Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο  ηζηνύο 

       θαη απνκάθξπλζε από απηνύο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

                                                      άλζξαθα.  

                 

                                                      Κύηηαξν 2: Τπεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ. 

                                                       Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα.      

 

                                                             Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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δ.  Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηελ ηνκή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Αθνύ ηε κειεηήζεηε , λα απαληήζεηε 
ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηνπ αγγείνπ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα γξάκκαηα Α θαη B θαη λα δώζεηε έλα   
(1 ) ιόγν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πεξίπησζε.                                     [ κ. 2 ] 
 
Α:  Φιέβα                                 Δμήγεζε:  Έρεη ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα 
                                                                   Έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν απινύ 
                                                                   Γηαζέηνπλ βαιβίδεο 
                     
Β:  Αξηεξία                            Δμήγεζε:     Έρεη παρύηεξα ηνηρώκαηα 
                                                                    Έρεη κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ 
                                                                     Γελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο 
 
 
ii. Να γξάςεηε πνηα αέξηα ζπκβνιίδνπλ νη αξηζκνί  1 θαη 2 ζην ζρήκα.                                [ κ. 0.5 ] 
 
      Αέξην 1: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα                  Αέξην 2:  Ομπγόλν 
 
 
iii. Πνην αγγείν, ην Α ή ην Β, έρεη ζθπγκό;  Σν  Β  ( αξηεξία)                                                 [ κ. 0.5 ] 
                      
 iv. Πνην, από ηα  αγγεία Α θαη Β, έρεη βαιβίδεο;   Σν  Α  ( θιέβα )                                         [ κ. 0.5 ]    

 
   

                                                                     Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα 
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ε. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζεκεηώλνληαο  +  ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα 

γίλεη κεηάγγηζε αίκαηνο.                                                                                           [ κ. 2] 

 

 
 

                                                                                               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                                         ΜΑΡΙΑ   ΥΡΙΣΟΤΓΙΑ               
                                                                                                             

 

   

 

 

               

 
 

 

 
 

 

Οκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο δέθηε 

            Α/Α   

      Α   

 

       Β+ 

 

    ΑΒ+ 

 

     Ο+ 
 

 

Οκάδα 
αίκαηνο  
θαη   
παξάγνληαο  
ξέδνπο  
δόηε 

 

Α+ 

 

 

  

      + 

 

 

Β   

  

       + 

 

      + 

 

 

ΑΒ+ 

   

      + 

 

 

Ο   

 

      + 

 

      + 

 

      + 

 

      + 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015/2016 
 

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΒΑΘ.: ……………………………………/25 

ΟΛΟΓ.: ……………………………………. 

ΥΡΟΓ.: …………………………………….. 

 

 
ΤΑΞΗ:                    Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: 
1 ώρα και 30 λεπτά (90΄ λεπτά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………… 
 

 
ΤΜΗΜΑ: …………….. A.: ………. 

 
ΡΟΣΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 8 ςελίδεσ. 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΟΣ Α:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με δυόμιςη (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
Ερώτηςη 1 
 
Κρεπτικζσ ουςίεσ  ονομάηονται οι ουςίεσ που περιζχονται ςτισ τροφζσ και είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ανάπτυξθ και τθ λειτουργία όλων των ηωντανϊν οργανιςμϊν. Θ διάςπαςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν γίνεται ςτο 
πεπτικό ςφςτθμα.  Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ που αφοροφν τισ κρεπτικζσ 
ουςίεσ και το πεπτικό ςφςτθμα, βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ ι Ε, αυτό που αντιςτοιχεί ςτθ 
ςωςτι απάντθςθ. 
 
(α) Οι κρεπτικζσ ουςίεσ ανάλογα με τθ χρθςιμότθτα τουσ διακρίνονται ςε:  
 Α. Δομικζσ και ενεργειακζσ 
 Β. Ενεργειακζσ και ςυμπλθρωματικζσ 
 Γ. υμπλθρωματικζσ και δομικζσ 
 Δ. Οργανικζσ 
 Ε. Δομικζσ, ενεργειακζσ και ςυμπλθρωματικζσ 
 
(β) Ποιεσ από τισ πιο κάτω χθμικζσ ουςίεσ είναι όλεσ οργανικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ; 
 Α. Τδατάνκρακεσ, λιπαρζσ ουςίεσ, άλατα, νερό 
 Β. Βιταμίνεσ, νουκλεϊνικά οξζα, νερό, πρωτεΐνεσ 
 Γ. Τδατάνκρακεσ, βιταμίνεσ, πρωτεΐνεσ, νουκλεϊνικά οξζα 
 Δ. Άλατα, βιταμίνεσ, πρωτεΐνεσ, λιπαρζσ ουςίεσ 
 Ε. Νερό, υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, βιταμίνεσ 
 
(γ) Ποιο από τα παρακάτω όργανα δεν ανικει ςτο πεπτικό ςφςτθμα; 
 Α. Φάρυγγασ 
 Β. Λάρυγγασ 
 Γ. Οιςοφάγοσ 
 Δ. Πρωκτόσ 
 Ε. τοματικι Κοιλότθτα 
 
(δ) το ςτομάχι γίνονται οι πιο κάτω λειτουργίεσ: 
 Α. Μερικι πζψθ αμφλου, κατάποςθ, ςχθματιςμόσ βλωμοφ 
 Β. Προςωρινι αποκικευςθ άπεπτων υλϊν, απορρόφθςθ αλάτων. 
 Γ. Μερικι πζψθ πρωτεϊνϊν, καταςτροφι μικροβίων, προςωρινι αποκικευςθ τροφισ 
 Δ. Χθμικι πζψθ πρωτεϊνϊν, υδατανκράκων και λιπϊν, απορρόφθςθ κρεπτικϊν ουςιϊν 
 Ε. Ζκκριςθ χολισ 

 
(ε) Πζψθ των κρεπτικϊν ουςιϊν ονομάηουμε: 
 Α. Σθ διάςπαςθ των μακρομορίων ςε απλοφςτερεσ ουςίεσ 
 Β. Σθ χριςθ των απλϊν ουςιϊν, για να φτιάξει ο οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ 
 Γ. Σθν αποβολι των άχρθςτων ουςιϊν από τον πρωκτό 
 Δ. Σθ μεταφορά των απλϊν υλικϊν από το ζντερο ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 
 Ε. Όλα τα πιο πάνω 

(5 X 0.5 μ = 2.5 μ) μ: ……… 
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1 

2 

3 

Ερώτηςη 2 
 
(α) Σο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει το πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. Να ονομάςετε τα 

όργανα 1-4 ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα. 
 

 
 
 
 
 
 

 Α/Α Πργανα  

1. ιελογόνοι αδζνεσ 

2. Οιςοφάγοσ 

3. τομάχι 

4. υκϊτι (Ιπαρ) 

 

 
(4 X 0.5 μ = 2 μ) μ: ……… 

 
(β) Όταν κάποιοσ μαςάει αργά μακαρόνια αρχίηει να νοιϊκει ςταδιακά μια γλυκιά γεφςθ ςτο ςτόμα του. 

Ποφ οφείλεται αυτι θ γλυκιά γεφςθ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 

           το ςάλιο υπάρχει το ζνηυμο αμυλάςθ το οποίο διαςπά το άμυλο ςε απλά ςάκχαρα ι γλυκόηθ. 
(2 X 0.25 μ = 0.5 μ) μ: ……… 

 
  

4 
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ΜΕΟΣ Β:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτήςεισ. 
  Κάθε ορθή απάντηςη βαθμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 
  Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ. 
 
Ερώτηςη 3 
 
Ο Λογγίνοσ επιςκζπτεται τον οδοντίατροσ, ο οποίοσ μετά από εξζταςθ, του ανακοινϊνει ότι ζχει απόςτθμα 
και κα χρειαςτεί απονεφρωςθ.  Ο γιατρόσ, δείχνοντασ του τθν ανατομία του δοντιοφ, τον βοθκά να 
καταλάβει πϊσ κα ζπρεπε να φροντίηει τα δόντια του. 
 
(α) το παρακάτω ςχιμα να ονομάςετε τα μζρθ ςτθν τομι δοντιοφ που αφοροφν ςτισ ενδείξεισ 1-5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Α/Α Ενδείξεισ 

1. Μφλθ 

2. Αδαμαντίνθ 

3. Οδοντίνθ 

4. Πολφόσ 

5. Οςτό τθσ γνάκου 

 

(5 X 0.5 μ = 2.5 μ) μ: ……… 
 
(β) Ο οδοντίατροσ εξθγϊντασ ςτον Λογγίνο πϊσ φκάρθκε ςταδιακά το δόντι του ανζφερε τον όρο 

μικροβιακι πλάκα. Να εξθγιςετε τι είναι θ μικροβιακι πλάκα και πϊσ αυτι οδθγεί ςτθ ςταδιακι 
φκορά του δοντιοφ. 
 

 Θ μικροβιακι πλάκα είναι μια λεπτι μεμβράνθ από διςεκατομμφρια βακτιρια ςτθν επιφάνεια των 

δοντιϊν μασ. Σα βακτιρια αυτά τρζφονται με τθν ηάχαρθ που βρίςκεται ςτισ τροφζσ μασ και 

παράγουν οξζα τα οποία προκαλοφν τερθδόνα. Θ τερθδόνα καταςτρζφει τα δόντια. 

 
(1 X 1.5 μ = 1.5 μ) μ: ……… 
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(γ) Ο οδοντίατροσ του ανακοινϊνει ότι το χαλαςμζνο δόντι είναι ζνασ από τουσ γομφίουσ τθσ άνω 

ςιαγόνασ.  Να γράψετε πόςουσ γομφίουσ ζχει ζνασ ενιλικασ ςτθ ςτοματικι του κοιλότθτα κακϊσ και 
τθ λειτουργία του γομφίου. 

 

Αριθμόσ γομφίων Λειτουργία 

 
12 

 
Άλεςμα τροφισ 

 

(2 X 0.5 μ = 1 μ) μ: ……… 
Ερώτηςη 4 
 

Θ Πολυξζνθ με ομάδα αίματοσ ARh+ (A+) κτφπθςε και χρειάηεται επειγόντωσ αίμα. 
 

(α) Ποιοι από τουσ πιο κάτω αιμοδότεσ μποροφν να τθσ δϊςουν αίμα; 
 

Κϊςτασ Ο+ ΝΑΛ Μαρίνα Ο-ΝΑΛ 
Μαρία ΑΒ+ΟΧΛ Λάςονασ Α-ΝΑΛ 
Νίκοσ ΑΒ-ΟΧΛ Κάλια Α+ΝΑΛ 
Ηωι Β+ΟΧΛ Χρίςτοσ Β-ΟΧΛ 

 

(1 X 2 μ = 2 μ) μ: ……… 
 

(β) Αν θ Πολυξζνθ είχε ομάδα αίματοσ ARh- (A-) ποιοι από τουσ πιο πάνω κα μποροφςαν να είναι οι 
πικανοί αιμοδότεσ; 

    Οι  Ο- και Α-. 
 

(1 X 1 μ = 1 μ) μ: ……… 
 

(γ) ασ δίνονται 4 ερυκρά αιμοςφαίρια με τα αντιγόνα τουσ.  Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα. 
 

Α/Α Αντιγόνα ομάδασ αίματοσ Είδοσ αντιγόνου κάθε ομάδασ Ομάδα αίματοσ 

1. 

 

Αντιγόνο Α Α 

2. 

 

Αντιγόνο Β Β 

3. 

 

Αντιγόνο Α και Αντιγόνο Β ΑΒ 

4. 

 

Κακόλου αντιγόνα Ο 

(8 X 0.25 μ = 2 μ) μ: ……… 
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ΜΕΟΣ Γ:  Αποτελείται από ζνα (1) ερώτημα των δζκα (10) μονάδων. 
 

Ερώτηςη 5 

Θ κυρία Αντιγόνθ είναι παχφςαρκθ και παρουςιάηει υπζρταςθ. Ο γιατρόσ τθν παρζπεμψε να κάνει αναλφςεισ 

αίματοσ και τθ ςυμβοφλεψε ότι πρζπει να αλλάξει τρόπο ηωισ, διότι κινδυνεφει θ υγεία τθσ. Για να τθν κάνει 

να ςυνειδθτοποιιςει τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςισ τθσ, τθσ εξθγεί τθ δομι και τθ λειτουργία του 

κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ.  

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-4 του πιο κάτω ςχιματοσ που αφοροφν τα αιμοφόρα αγγεία του 
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Α/Α Ενδείξεισ 

1. Αρτθρία  

2. Σριχοειδι αιμοφόρα 
αγγεία 

3. Φλζβα 

4. Βαλβίδα 

 

 

 (4 X 0.25 μ = 1 μ) μ: ……… 
(β) Ποιο από τα πιο πάνω αιμοφόρα αγγεία: 

 
   Διακζτει βαλβίδεσ  Φλζβα 

 
   Ονομάηεται απαγωγό αγγείο  Αρτθρία 

 
   Εμφανίηει ςφυγμό  Αρτθρία 

 
   Ζχει μεγάλθ διάμετρο αυλοφ Φλζβα 

 
(4 X 0.25 μ = 1 μ) μ: ……… 

 

(γ) Να εξθγιςετε τουσ όρουσ: 

  Αρτθριακι πίεςθ 

Εκφράηει τθν πίεςθ που αςκείται ςτα τοιχϊματα μιασ αρτθρίασ από το αίμα και είναι δείκτθσ 
υγείασ του ατόμου.  

  Τπζρταςθ 

Θ κατάςταςθ ςτθν οποία άτομο παρουςιάηει αρτθριακι πίεςθ πιο ψθλι από τθν φυςιολογικι τιμι. 

Φυςιολογικι τιμι 8 (διαςτολικι)-12 (ςυςτολικι). 

 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 

4 
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(δ) το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηεται μια πακολογικι κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί 

λόγω τθσ παχυςαρκίασ που ζχει θ κ. Αντιγόνθ. 
 
 

 
 

 i. Να ονομάςετε τθν πακολογικι κατάςταςθ που φαίνεται ςτο ςχεδιάγραμμα. 
 
Αρτθριοςκλιρυνςθ ι ςτζνωςθ αρτθρίασ. 
 

(1 X 0.25 μ = 0.25 μ) μ: ……… 
 

ii. Να γράψετε δφο (2) λόγουσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ πιο πάνω πάκθςθ. 
 

 Λόγοσ 1: τθ ςυςςϊρευςθ λιπιδίων, κυρίωσ τθσ ουςίασ χολθςτερόλθσ, κάτω από το  
εςωτερικό τοίχωμα των αρτθριϊν. 

 Λόγοσ 2: τθ ςυςςϊρευςθ αςβεςτίου, με αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ ελαςτικότθτα των  
αγγείων αυτϊν. 

 

(2 X 1 μ = 2 μ) μ: ……… 
 
(ε) Να αναφζρετε δφο (2) τρόπουσ πρόλθψθσ από τθν πιο πάνω πάκθςθ. 
 
 1. Αποφυγι καπνίςματοσ 

2. ωςτι διατροφι, φτωχι ςε λίπθ ι ςωματικι άςκθςθ ι αποφυγι άγχουσ 

(2 X 0.25 μ = 0. 5 μ) μ: ……… 
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(ςτ) Θ κ. Αντιγόνθ αιςκάνεται ςυχνά κοφραςθ. Ο γιατρόσ τθσ εξθγεί τθν ανατομία και τθ λειτουργία τθσ 

καρδίασ, για να τθ βοθκιςει να αντιλθφκεί το γιατί.  
 

i. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-10 του πιο κάτω ςχιματοσ που παρουςιάηει τθν ανατομία 
τθσ καρδίασ. 

 

 

 
   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 (10 X 0.25 μ = 2. 5 μ) μ: ……… 
 

 ii. Με ποια κυκλοφορία του αίματοσ τροφοδοτείται ο καρδιακόσ μυσ; 
 
τεφανιαία κυκλοφορία 

(1 X 0.25 μ = 0. 25 μ) μ: ……… 
 

 iii. Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο θ πακολογικι κατάςταςθ που αναφζρεται ςτθν ερϊτθςθ (δ) 
οδθγεί τθν κυρία Αντιγόνθ ςυχνά ςε κοφραςθ. 
Λόγω τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ, τα αγγεία χάνουν τθν ελαςτικότθτα τουσ με αποτζλεςμα να 
επιβαρφνεται θ λειτουργία τθσ καρδιάσ και να προκαλείται κοφραςθ. 
 

 (2 X 0.25 μ = 0.5 μ) μ: ……… 
 

              Οι διδάςκοντεσ                                                                                                     Η Διευθφντρια 

 Μαρία Κυριακίδου 
 Ζλενα Ροκόπου 
 Λουκάσ Νικολάου        Χρυςτάλλα Παντελι 

4.Δεξιά κοιλία 

5.Κάτω κοίλη 

φλέβα 

2. Δεξής κόλπος 

3.Τριγλώχινη 

βαλβίδα 

1.Άνω κοίλη 

φλέβα 

 7.Πνευμονική αρτηρία 

8.Πνευμονικές φλέβες 

6.Αορτή 

9.Διγλώχινη βαλβίδα 

ή μιτροειδής 

10.Τοίχωμα καρδιάς ή 

μυοκάρδιο ή μυς 

καρδιάς 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ ΛΑΚΑΣΑΜΕΙΑ 

ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 

Μάκθμα:  ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

Χρόνοσ:     1 ϊρα και 30 λεπτά  

 

Ονοματεπϊνυμο:   ________________________________________________ 

 

 

Σάξθ: Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Hμερομθνία: 10/06/2016 

 

Σμιμα:  _______  Αρικμόσ:  _______  

 

 

 
ΠΡΟΟΧΗ 

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ. 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 6 ςελίδεσ. 
 
 
ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
 
Ερϊτθςθ 1 
 
Να αντιςτοιχίςετε τισ κρεπτικζσ ουςίεσ τθσ τιλθσ Α με τισ πλθροφορίεσ τθσ τιλθσ Β. 
 

τιλθ Α Αντιςτοίχιςθ τιλθ Β 

1. Νερό 1. Δ 
 
Α. υμπλθρωματικζσ ουςίεσ απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του οργανιςμοφ 
 

2. Βιταμίνεσ 2. Α 
 
Β. Καφςιμο υλικό πρϊτθσ επιλογισ 
 

3. Τδατάνκρακεσ 3. Β 
 
Γ. Κυρίωσ δομικζσ και λιγότερο ενεργειακζσ ουςίεσ 
 

4. Λιπαρζσ ουςίεσ 4. Ε 
 
Δ. Καλόσ διαλφτθσ 
 

5. Πρωτεΐνεσ 5. Γ 
 
Ε. Θερμομονωτικό υλικό για το ςϊμα των ηϊων 
 

 
(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: …….. 

Βακμόσ ………………… 

Ολογράφωσ ………………… 

Τπογραφι ………………… 

 



2 
 

Ερϊτθςθ 2  
 
(α) Η πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει τα ςυςτατικά του αίματοσ.  Ποιοσ αρικμόσ δείχνει: 
 

i) τα ερυκρά αιμοςφαίρια; 2 
 

ii) τα αιμοπετάλια;  1 
 

iii) τα λευκά αιμοςφαίρια;  4 
 

iv) το πλάςμα;     3 
 

(β) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων; 
 
Καταπολεμοφν τα μικρόβια με φαγοκυττάρωςθ και με 
παραγωγι αντιςωμάτων. 

 
 
 

 (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: …….. 
 
 
 
ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 
  Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 
  Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
 
Ερϊτθςθ 3 
 
Η πιο κάτω εικόνα ςασ παρουςιάηει τα τρία (3) είδθ αιμοφόρων αγγείων του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ: 
 

αρτθρία, φλζβα και τριχοειδζσ αγγείο. 
 
(α) Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία Α, Β και Γ.                                                                             

 
Αγγείο Α:  Αρτθρία 
 
Αγγείο Β:  Σριχοειδζσ αγγείο 
 
Αγγείο Γ:  Φλζβα 

 
(3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ) μ: …….. 

 
(β) i) Να ονομάςετε το ςτοιχείο Χ που βρίςκεται μζςα ςτο αγγείο Γ.   Βαλβίδα 
 
ii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του ςτοιχείου Χ; 
                                                                                                                                      
Εξαςφαλίηει τθ μονόδρομθ ροι του αίματοσ προσ τθν καρδία.   

 
(2 X 0.5 μ = 1μ) μ: …….. 

1 

2 

3 

Α Β Γ 

Χ 
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(γ) Ποιο αιμοφόρο αγγείο, αρτθρία, φλζβα ι τριχοειδζσ αγγείο: 
 

i) ζχει μεγαλφτερθ διάμετρο αυλοφ;    Φλζβα 
 

ii) εμφανίηει ςφυγμό;      Αρτθρία 
 

iii) είναι υπεφκυνο για τθν ανταλλαγι ουςιϊν  
μεταξφ κυττάρων του ςϊματοσ και αίματοσ;   Σριχοειδζσ αγγείο 
 

iv) φζρνει το αίμα πίςω ςτθν καρδία  
(είναι προςαγωγό αγγείο);     Φλζβα 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 
(δ) Να εξθγιςετε τον όρο (ζννοια) υπζρταςθ. 
 
Είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία θ πίεςθ ενόσ ατόμου είναι πιο ψθλι από τθ φυςιολογικι τιμι. 

 (0.5 μ) μ: …….. 
 
 
 
Ερϊτθςθ 4 
 
(α) Η Ιςιδϊρα είναι μακιτρια τθσ Βϋ Γυμναςίου.  Βρίςκεται ςτο εργαςτιριο Βιολογίασ και κζλει να διερευνιςει κατά 
πόςο το αχλάδι περιζχει απλά ςάκχαρα.  Σο εργαςτιριο Βιολογίασ διακζτει τα ακόλουκα αντιδραςτιρια: 
 

διάλυμα κειικοφ χαλκοφ (CuSO4), διάλυμα υπερμαγγανικοφ καλίου (ΚMnO4), διάλυμα Βενεδικτίνθσ (Benedict), 
διάλυμα υδροξειδίου του Νατρίου (NaOH) και αικανόλθ. 
 
Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν.   
 
i) Ποιο αντιδραςτιριο κα χρθςιμοποιιςει από τα πιο πάνω για να ανιχνεφςει απλά ςάκχαρα ςτο αχλάδι; 
 
Διάλυμα Βενεδικτίνθσ (Benedict) 
                                                                                                                                                                                               (0.5 μ) μ: …….. 
 
ii) Η Ιςιδϊρα προχωρεί ςε μια ορκι πειραματικι διαδικαςία κατά τθν οποία παρατθρεί ότι ο δοκιμαςτικόσ ςωλινασ 
που περιζχει δείγμα από το αχλάδι δίνει κετικό αποτζλεςμα.   
 

Με βάςθ τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ να υπογραμμίςετε τθν ορκι απάντθςθ. 
 
Η χρωματικι αλλαγι ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα με το δείγμα αχλαδιοφ είναι: 
 

Α. Από γαλάηιο χρϊμα ςε μοβ. 
 

Β. Από γαλάηιο χρϊμα ςε κεραμιδί. 
 

Γ. Από διαυγζσ δθμιουργεί λευκό ίηθμα. 
 

Δ. Από ιϊδεσ χρϊμα αποχρωματίηεται. 
 

(1μ) μ: …….. 
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iii) Η Ιςιδϊρα ςτο πείραμα τθσ χρθςιμοποίθςε επίςθσ και ζναν δοκιμαςτικό ςωλινα με διάλυμα αλατιοφ τον οποίο 
ονόμαςε αρνθτικό μάρτυρα. 
 

 Γιατί τον ονόμαςε αρνθτικό μάρτυρα; 
  
Γιατί δεν περιζχει ςίγουρα τθν κατθγορία κρεπτικϊν ουςιϊν που ανιχνεφει θ Ιςιδϊρα ./ Γιατί δίνει αρνθτικό 
αποτζλεςμα με το αντιδραςτιριο.   
 

 Ποια είναι θ χρθςιμότθτα του αρνθτικοφ μάρτυρα ςτο πείραμα; 
 

φγκριςθ με τα αποτελζςματα των δειγμάτων τροφισ/Εγκυρότθτα πειράματοσ 
(2 X 0.5μ = 1μ) μ: ……..  

 
(β) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ: 
 
Σα διάφορα μικρόβια που ηουν ςτο ςτόμα μασ και τρζφονται με υπολείμματα τροφϊν κυρίωσ  
 
ηαχαροφχων, παράγουν οξζα που καταςτρζφουν τθν αδαμαντίνθ,  
 
τθ ςκλθρι ουςία που περιβάλει εξωτερικά το δόντι μασ και δθμιουργοφν τθν τερθδόνα, μια  
 
πάκθςθ των δοντιϊν.  Μια καλι κακθμερινι ςυνικεια για να αποφφγουμε τθν πιο πάνω πάκθςθ είναι να  
 
βουρτςίηουμε τα δόντια μασ μετά από κάκε γεφμα. 
 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: …….. 
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ΜΕΡΟ Γ:  Αποτελείται από ζνα (1) ερϊτθμα των δζκα (10) μονάδων. 
   
Ερϊτθςθ 5 
 
(α) Σο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει το πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. 
 
i) Να ονομάςετε μόνο τα όργανα με τισ ενδείξεισ 2, 3, 4, 6, 7 και 9.                
 

2. ιελογόνοι αδζνεσ 
 
3. Οιςοφάγοσ 
 
4. υκϊτι 
 
6. τομάχι 
 
7. Πάγκρεασ 
 
9. Παχφ ζντερο 
 

(6 Χ 0.5 μ = 3 μ) μ: …….. 
 
 
 
 
 
 
ii) Να ονομάςετε το όργανο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ όπου γίνονται οι πιο κάτω διεργαςίεσ: 
 

 Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ τθσ τροφισ.    Λεπτό ζντερο 
 

 Αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ από τοξικζσ ουςίεσ.   υκϊτι 
 

 Παραγωγι βιταμινϊν από κάποια βακτιρια που ηουν εκεί.    Παχφ ζντερο 
 

 Έκκριςθ του ενηφμου πεψίνθσ για τθν πζψθ των πρωτεϊνϊν.  τομάχι 
 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 
 
iii) τθ ςτοματικι μασ κοιλότθτα απελευκερϊνεται το ςάλιο το οποίο περιζχει δφο ςθμαντικά ζνηυμα.   
 

Να ονομάςετε τα δφο (2) αυτά ζνηυμα και ςτθ ςυνζχεια να γράψετε τον ρόλο τουσ.   
 
Ένηυμο 1: Αμυλάςθ/Πτυαλίνθ   Ρόλοσ ενηφμου 1: Διάςπαςθ αμφλου ςε απλά ςάκχαρα 
 
Ένηυμο 2: Λυςοηφμθ    Ρόλοσ ενηφμου 2: Καταπολζμθςθ πακογόνων βακτθρίων 

 
(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 
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(β) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα κατάλλθλα: 
 

 
ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 

 

 
ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

 

 
Λιπίδια 
 

 
Γλυκερόλθ και λιπαρά οξζα 

 

 
Πρωτεΐνεσ 
 

 
Αμινοξζα 

 
 

 

 
(2 Χ 0.5 μ = 1 μ) μ: …….. 

 
(γ) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ τιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ τιλθσ Β.                                        
 

τιλθ Α Αντιςτοίχιςθ τιλθ Β 

 
1. Αφομοίωςθ 
 

1. Δ 
 
Α. Αποβολι των άχρθςτων ουςιϊν τθσ τροφισ 
 

 
2. Αφόδευςθ 
 

2. Α Β. Διάςπαςθ τθσ τροφισ ςε απλοφςτερεσ ουςίεσ 

 
3. Πζψθ 
 

3. Β Γ. Μεταφορά των απλϊν υλικϊν ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 

 
4. Απορρόφθςθ 
 

4. Γ Δ. Χριςθ των απλϊν ουςιϊν για να φτιάξει ο οργανιςμόσ τισ δικζσ του ουςίεσ 

 
(4 Χ 0.5 μ = 2 μ) μ: …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
   
   
   
  Δρ. Γεϊργιοσ Κάκκουρασ 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 25 μονάδερ 
 
ΟΓΗΓΙΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε ή μαύπη 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 ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ 
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδερ. 
Να απανηήζεηε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 
 

ΔΡΩΣΗΗ 1   

Οη εξσηήζεηο αθνξνύλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε.                                                                                                (2,5 μονάδερ) 

(α) Πνην από ηα πην θάησ ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ: 

Α. εξπζξά αηκνζθαίξηα 

Β. αηκνπεηάιηα 

Γ. πιάζκα ηνπ αίκαηνο 

Γ. ιεπθά αηκνζθαίξηα 

Δ. επηζειηαθά θύηηαξα ησλ ιαρλώλ 

 

(β) Έλα άηνκν αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο Α Ρέδνπο ζεηηθό (+). Σν άηνκν απηό έρεη ζηε κεκβξάλε 
ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ ηα εμήο αληηγόλα. 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘ.:............................................ 
 

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

 
ΤΠΟΓΡ.: ...................................... 
 

ΣΑΞΗ: Β΄ 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/ 6/ 2016 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 1,5 ΩΡΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ........................................................... 
 

ΣΜΗΜΑ: ...............   ΑΡ.: ............ 
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Α. αληηγόλα Α θαη αληηγόλα Β 

Β. θαλέλα αληηγόλν 

Γ. αληηγόλα Α θαη αληηγόλα Ρέδνπο 

Γ. αληηγόλα Β θαη αληηγόλα Ρέδνπο 

Δ. αληηγόλα Α, αληηγόλα Β θαη αληηγόλα Ρέδνπο 

 

(γ) θνπόο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο είλαη: 

Α. λα δώζεη ζηνπο πλεύκνλεο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν 

Β. λα δώζεη ζηνπο πλεύκνλεο ην νμπγόλν θαη λα εκπινπηηζηεί κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Γ. λα ζηείιεη ην αίκα ζηελ ανξηή 

Γ. λα ζηείιεη ην αίκα ζην κπνθάξδην 

Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ 

 

(δ) θπγκόο είλαη : 

Α. ε πεξηνδηθή κεηαβνιή ζηε δηάκεηξν ησλ θιεβώλ 

Β. ε πεξηνδηθή κεηαβνιή ζηε δηάκεηξν ησλ ηξηρνεηδώλ 

Γ.  ε πεξηνδηθή κεηαβνιή ζηε δηάκεηξν ησλ αξηεξηώλ 

Γ. ε πεξηνδηθή κεηαβνιή ζηε δηάκεηξν ηνπ νηζνθάγνπ 

Δ. όια ηα πην πάλσ 

 

(ε) Οη θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο είλαη: 

Α. ν αξηζηεξόο θόιπνο κε ην δεμηό θόιπν 

Β. ε δεμηά θνηιία κε ηελ αξηζηεξή θνηιία 

Γ. ν δεμηόο θόιπνο κε ηελ αξηζηεξή θνηιία 

Γ. ν αξηζηεξόο θόιπνο κε ηελ δεμηά θνηιία 

Δ. ν δεμηόο θόιπνο κε ηε δεμηά θνηιία θαη ν αξηζηεξόο θόιπνο κε ηελ αξηζηεξή θνηιία 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 

Α. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηνκή κηαο θαξδηάο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο κε 
αξηζκνύο 1-4.                                                                                                                   (1 μονάδα) 
 

1. Ανξηή 
2. Πλεπκνληθέο θιέβεο 
3. Αξηζηεξή θνηιία 
4. Γεμηόο θόιπνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Να γξάςεηε ηνπο δύν (2) ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε:  (0,5 μονάδα) 
1. ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ θαη θπξίσο ρνιεζηεξόιεο θάησ από ην ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ 
2. ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ειαζηηθόηεηα ησλ αγγείσλ 
 
Γ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα ζπκπιεξώζεηε ηηο διαθοπέρ κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.  
                                                                                                                                   (1 μονάδα) 

Γομή Απηηπίερ  Φλέβερ 

 
Ωο πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ 
απινύ 

 
Μηθξόηεξε 

 
Μεγαιύηεξε 

 
Ωο πξνο ηηο βαιβίδεο 
 

 
Γελ έρνπλ βαιβίδεο 

 
Έρνπλ βαιβίδεο 

 

 

ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ. 
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ. 
Να απανηήζεηε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. 
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ΔΡΩΣΗΗ 3 

Α. i. Αθνύ παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, λα ζεκεηώζεηε ηα 
όξγαλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο (1-6).                                                        (1,5 μονάδα) 

 
 
 
                                                                                          
 

1. ηόκα  
2. Πλεύκνλαο  
3. Γηάθξαγκα 
4. Φάξπγγαο  
5. Σξαρεία 
6. Κπςειίδεο  

 
 
 
ii Μέζα από πνηεο δνκέο ησλ πλεπκόλσλ 
εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηά ηνπο;  
                                                      (0,5 μονάδερ) 
 
Από ηηο θπςειίδεο 

 

iii. ε ηη εμππεξεηεί απηή ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                                    (0,5 μονάδα) 

Γηα λα γίλεηαη κεγαιύηεξε απνξξόθεζε νμπγόλνπ 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                           (1,5 μονάδα) 

i.ην κηηνρόλδξην, θαίγνληαη νξγαληθέο νπζίεο  θαη απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα, πνπ είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  θπηηάξνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία, παξάγεηαη λεξό θαη δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα Γηα λα γίλεη ε θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην αέξην 
νμπγόλν 

ii . Ση νλνκάδεηαη αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή;                                                                (1 μονάδα) 

Η δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο κε ηελ ζπκκεηνρή νμπγόλνπ πνπ γίλεηαη ζηα κηηνρόλδξηα 
ησλ θπηηάξσλ ιέγεηαη αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή. 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Α. ηηο ηξνθέο ππάξρνπλ νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                                                  (1,5 μονάδα) 

Θπεπηικά ζςζηαηικά Έναρ πόλορ ηοςρ ζηον 
οπγανιζμό 

Δνέπγεια πος παπέσοςν 
ζηον οπγανιζμό 

Τδαηάλζξαθεο  
 
 

Δμππεξεηνύλ ελεξγεηαθέο θαη 
δνκηθέο αλάγθεο ηνπ 
νξγαληζκνύ 

1 γξακκάξην πδαηάλζξαθα 
παξέρεη 4 Kcal ή 17 Kj 
ελέξγεηαο 

Ληπαξέο νπζίεο 
 
 

Δμππεξεηνύλ ελεξγεηαθέο θαη 
δνκηθέο αλάγθεο ηνπ 
νξγαληζκνύ 

1 γξακκάξην ιηπηδίσλ  παξέρεη 
7 Kcal ή 39 Kj ελέξγεηαο 

Άιαηα  
 
 

Απνηεινύλ βαζηθά δνκηθά 
πιηθά πνιιώλ βηνινγηθώλ 
δνκώλ 

 0 Kcal 
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Β. Η Υξηζηίλα θαη ν Κώζηαο ζπδεηνύλ αλ ην γάια έρεη πξσηεΐλε. Γηα ηνλ ιόγν απηό απνθάζηζαλ 
λα θάλνπλ έλα πείξακα γηα λα ην ειέγμνπλ. 

i. Με πνην αληηδξαζηήξην κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ ηελ πξσηεΐλε;                          (0,25 μονάδερ) 

Με δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ ζηελ παξνπζία δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 

ii . Πνην είλαη ην ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ πξηλ ηελ επαθή κε ηελ πξσηεΐλε θαη πνην είλαη ην 
ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ επαθή κε ηελ πξσηεΐλε;                                   (0,5 μονάδα) 

Πξηλ: γαιάδην 

Μεηά: θπαλό -κσβ 

iii. Πνηα νπζία κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ αξλεηηθό κάξηπξα;                 (0,25 μονάδερ) 

Γηάιπκα αιαηηνύ 

iv. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξλεηηθνύ κάξηπξα;                                                              (1 μονάδα) 

Ο αξλεηηθόο κάξηπξαο δελ πεξηέρεη ηελ νπζία πνπ αληρλεύνπκε, άξα ην αληηδξαζηήξην ζίγνπξα 
δελ ζα αιιάμεη ρξώκα θαη ζα παξακείλεη ζην αξρηθό ηνπ ρξώκα. 

Γ. Οη θπηηθέο ίλεο ρσξίδνληαη ζε επδηάιπηεο θαη αδηάιπηεο. Η κεηέξα ηνπ Γηώξγνπ επηκέλεη όηη 
πξέπεη λα ηξώεη θξνύηα θαη ιαραληθά πνπ πεξηέρνπλ κεηαμύ άιισλ θαη αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο. Ο 
Γηώξγνο ηζρπξίδεηαη όηη, αθνύ νη θπηηθέο ίλεο είλαη αδηάιπηεο, δελ ρξεηάδνληαη ζηνλ νξγαληζκό 
καο. Με πνηνπ ηελ άπνςε ζπκθσλείηε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.          (1,5 μονάδα)                                                                                                

πκθσλώ κε ηελ άπνςε ηεο κεηέξαο ηνπ Γηώξγνπ. Οη αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο βνεζνύλ ζηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο, ζηελ πξνζηαζία από ηνλ θαξθίλν 
ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ζηελ εύθνιε αθόδεπζε. 

ΜΔΡΟ Γ:  

Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν δέκα (10) μονάδυν. 

ΔΡΩΣΗΗ 5 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο κε αξηζκνύο 1-8 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ:                                                                                  (2 μονάδερ)                                                     

                                           
 

1. ηόκα 
2. Οηζνθάγνο 
3. ηνκάρη 
4. Πάγθξεαο  
5. Παρύ έληεξν 
6. Λεπηό έληεξν 
7. Πξσθηόο 
8. πθώηη  

 
 
 
 
 
 

2 
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Β. Μέζα ζην ζηνκάρη ππάξρνπλ νη γαζηξηθνί αδέλεο . Από εθεί παξάγνληαη ε βιέλλα, ην 
πδξνρισξηθό νμύ θαη ην έλδπκν πεςίλε. Δπίζεο από άιιεο πεξηνρέο ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ 
ζηνκαρηνύ παξάγεηαη, ε νξκόλε γαζηξίλε. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ηεο γαζηξίλεο, ηνπ 
πδξνρισξηθνύ νμέσο θαη ηνπ ελδύκνπ πεςίλε.                                                             ( 3 μονάδερ)                                  

Γαζηξίλε ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ από ην ζηνκάρη 

Τδξνρισξηθό νμύ έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη θαηαζηξέθεη ηα πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ 
έξρνληαη ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή. 

Πεςίλε είλαη ην έλδπκν πνπ δηαζπά ηηο πξσηεΐλεο  

Γ. i. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο :                                                           (1 μονάδα) 

Με ηελ θαιή κάζεζε ηεο ηξνθήο θαη ηηο ζπλερείο αλαδεύζεηο κέζα ζηνλ γαζηξεληεξηθό 

ζσιήλα, επηηπγράλεηαη ε ηειηθή δηάζπαζε ηεο ηξνθήο πνπ νλνκάδεηαη κεραληθή 

πέςε. Έηζη νη δσηθνί θαη θπηηθνί ηζηνί δηαζπώληαη ζε θύηηαξα, όπνπ ζηε ζπλέρεηα απηά 
δηαζπώληαη ζε δνκέο ή νξγαλίδηα. Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα 

νλνκάδεηαη ρεκηθή πέςε θαη γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ. 

Γ. ηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη ηα καθξνκόξηα, ηα νπνία κε ηε δξάζε ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ 
κεηαηξέπνληαη ζε κηθξνκόξηα. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηα κηθξνκόξηα πνπ πξνθύπηνπλ 
από ηα καθξνκόξηα κε ηε δξάζε ησλ ελδύκσλ.                                                             (2 μονάδερ) 

 

Μακπομόπια  Μικπομόπια  

Τδαηάλζξαθεο  
 

Γιπθόδεο 

Ννπθιετληθά νμέα 
 

Ννπθιενηίδηα 

Πξσηεΐλεο  
 

Ακηλνμέα 

Ληπίδηα  
 

Γιπθεξόιε θαη 3 ιηπαξά νμέα 

 

Δ. Να γξάςεηε από πνην κέξνο/ όξγαλν παξάγεηαη ε σολή, πνύ απνζεθεύεηαη θαη πνηνο είλαη ν 
ξόινο ηεο.                                      

Παξάγεηαη  ζην ζπθώηη                                                                                               (0,5 μονάδα) 

Απνζεθεύεηαη ζηε ρνιεδόρν θύζηε                                                                            (0,5  μονάδα) 

Ρόινο – δξάζε ηεο ρνιήο γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε δειαδή κεηαηξέπεη ηα κόξηα ηνπ ιίπνπο ζε 
κηθξά ζθαηξίδηα                                                                                                             (1 μονάδα) 

 

   

 Η εηζεγήηξηα                                                                            Ο Γηεπζπληήο 

 Νηθνιέηηα Αιεμίνπ Ξπδά                                                   Γξ Γεώξγηνο ηξαηνπξάο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΔΡΑ ΥΩΡΙΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  
  

  

ΒΑΘ.: ........................... / 25  

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

ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΣΑΞΗ:       Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  8/6/2016  

  

ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ )  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   

         1 h 30 min (90΄ ιεπηά)  

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …..................................................................  

  

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΟΥΗ  

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

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κ Α Λ Η Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.   

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 1  

Ο θαζεγεηήο ηεο βηνινγίαο δίδαμε ηνπο καζεηέο όηη νη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο θαη 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε (αύμεζε) θαη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

νλνκάδνληαη ζξεπηηθέο νπζίεο. Aλάινγα κε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ νξγαληζκό Οη ζξεπηηθέο 

νπζίεο, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο. 

 

(α) Να νλνκάζεηε δύν (2) από ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ:        

      

     η) … δνκηθέο..      ηη)…ελεξγεηαθέο….. 

                                                                                                                     

                                                                                                                     (2 Χ 0.5 μ = 1.0 μ)   μ: … 

 

(β) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο. 

      Να θπθιώζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.          

 

    (η) Δίλαη όιεο νξγαληθέο νπζίεο: 

 βιταμίνες,  νερό,  υδατάνθρακες 

 πρωτεΐνες, άλατα, νερό 

 νουκλεΐνικά οξζα, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες 

 λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, άλατα 

  

 (ηη) Παξέρνπλ ελέξγεηα: 

 λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, 

  λιπίδια,  υδατάνθρακες, βιταμίνες 

 νουκλεϊνικά οξζα, υδατάνθρακες, βιταμίνες 

 πρωτεΐνες, άλατα, νερό 

 

                                                                                                                      (2 Χ 0.5 μ = 1.0 μ)   μ: … 

 

 

(γ) Πνην ρεκηθό ζηνηρείν πεξηέρνπλ νη νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ όηαλ έξζεη ζε επαθή κε      

     ππθλό ζεηηθό νμύ παίξλεη ρξώκα καύξν;                                               

     … .άλζξαθα …..     

                                                                                                                       (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ….   
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Δξώηεζε 2  

(α) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηα 4 είδε κόληκσλ δνληηώλ ζηελ ζηνκαηηθή 

θνηιόηεηα ηνπ αλζξώπνπ.  

Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                     

                                                    (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: …                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

 

(β) Η δηάζπαζε ηεο ηξνθήο ζε καθξνκόξηα (π.ρ. από ηα δόληηα) εληάζζεηαη ζηελ κεραληθή ή 

ρεκηθή πέςε ησλ ηξνθώλ;  Γηαγξάςεηε ηελ ιαλζαζκέλε απάληεζε. 

 

                    κεραληθή πέςε                                  ρεκηθή πέςε 

 
(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.   

  Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.              

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Δξώηεζε 3  

 
Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ. 

 

 

 

 
(2 Χ 0.5 μ = 1.0 μ)   μ: …  

 

Α/Α  Δίδνο Γνληηώλ 

1.  θπλόδνληαο  

2.  γόκθηνη  

3.  πξνγόκθηνη  

4.  ηνκείο  

Γηνμείδην 

ηνπ 

άλζξαθα 

λεξό νμπγόλν 

Δλέξ-

γεηα 
Θξεπηηθή 

νπζία / 

γιπθόδε 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε ζύζηαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

θαηά ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή: 

 

πζηαηηθά αηκνζθαηξηθνύ αέξα Δηζπλεόκελνο αέξαο Δθπλεόκελνο αέξαο 

Ομπγόλν            21,00% 
 

17% 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 0,03% 
 

          ….4%…. 

Άδσην …..78%….. 

 

78% 

 

Άιια αέξηα (πδξαηκνί, πδξνγόλν θ.ιπ.) 0,97% 
 

1% 

 

  

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

 

 

(γ) Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζπκπιεξώλνληαο ηνπο αξηζκνύο 1,2,3,4 θαη 5.   

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: …  

 

 

 

2 ηξαρεία 

 

4 πλεύκνλαο 

 

3 δηάθξαγκα 

 

1 ξηληθή θνηιόηεηα 

 

5 θπςειίδεο 
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(δ) Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί πξέπεη λα εηζπλένπκε αηκνζθαηξηθό αέξα από ηελ κύηε θαη όρη από                  

ην ζηόκα. 

……Δπεηδή ε κύηε πεξηέρεη (α) ηξηρίδηα θαη βιέλλα γηα λα θαζαξίδεη ηνλ αέξα από 

ζσκαηίδηα θαη κηθξόβηα θαη (β) ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία γηα λα δεζηαίλεη ηνλ αέξα… 

(1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

Δξώηεζε 4  
 

(α) Καηά ηελ πέςε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ νη νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο δηαζπώληαη από ηα 

καθξνκόξηα ζηα κηθξνκόξηα ηνπο.  

 

 

Να αληηζηνηρίζεηε, ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ηα καθξνκόξηα ηεο ζηήιεο Α κε ηα κηθξνκόξηα ηεο 

ζηήιεο Β. 

 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: …  

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 
ΣΗΛΗ Α  

Μαθξνκόξηα 
   Α/Β 

ΣΗΛΗ Β  
Μηθξνκόξηα 

 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ 

1. 

 

                   Υδαηάλζξαθεο 

 

 

 Α. 

 

Γιπθεξόιε  +  3  
Ληπαξά νμέα 

 

 

1. 

 

..Γ.. 

2. 

Πξσηεΐλεο 

 Πξσηεΐλεο 

 

 Β. 

 

Ννπθιενηίδηα 

 

 

2. 

 

..Γ .. 

3. 

 

                      Ληπίδηα 

 

 

 Γ. 

 

  Γιπθόδεο 

 

3. 

 

..Α.. 

4. 

Ννπθιεïληθά νμέα 

 

 

 Γ. 

 

   Ακηλνμέα 

 

4. 

 

..Β.. 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε δνκή θαη ζηε ζύζηαζε ησλ 

      δνληηώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

 

(γ) Να εμεγήζεηε πνπ νθείιεηε ε κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. 

............... Οθείιεηε ζηηο πηπρώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, 

πάλσ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ νη ιάρλεο θαη νη κηθξνιάρλεο. …………….. 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: …  

  

  

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ.  
  

 

Δξώηεζε 5  

(α)  H Μεζνγεηαθή δηαηξνθή ζεσξείηαη ε πην πγηεηλή δηαηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν. 

       Να γξάςεηε δύν (2) θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ βιέπνπκε ζηελ ππξακίδα δηαηξνθήο.    

 

  

η) ……θαζεκεξηλά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ηξνθήο καο λα απνηειείηαη από δεκεηξηαθά.. 

ηη) … θαζεκεξηλά ζηελ δηαηξνθή καο λα ππάξρνπλ θξνύηα θαη ιαραληθά ………….. 

                                                                                                                   (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

 

1..αδακαληίλε.. 

 

2..νδνληίλε.. 

 

3..πνιθόο.. 

 

4…νζηό ηεο γλάζνπ….. 
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(β) Πνηα από ηηο αθόινπζεο ζξεπηηθέο νπζίεο παξέρνπλ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα αλά γξακκάξην 

ζηνλ νξγαληζκό. 

Να θπθιώζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

 

           πδαηάλζξαθεο ,          πξσηεΐλεο               

 (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

(γ)  Ο Φαξάιακπνο παξά ηηο νδεγίεο ηνπ νδνληίαηξνύ ηνπ λα βνπξηζίδεη ηα δόληηα ηνπ κεηά 

από θάζε γεύκα, δελ ππάθνπζε θαη θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπ επίζθεςε ν νδνληίαηξνο ηνπ είπε όηη 

απμήζεθε ε κηθξνβηαθή πιάθα θαη όηη είρε ηελ πάζεζε ησλ δνληηώλ πνπ νλνκάδεηαη ηεξεδόλα.  

    η) Από ηη απνηειείηαη ε κηθξνβηαθή πιάθα;  

………απνηειείηαη από δηζεθαηνκκύξηα κηθξόβηα ……………. 

   ηη) Πώο πξνθαιείηαη ε ηεξεδόλα; 

……… ηα κηθξόβηα πνπ ηξέθνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη από ηα ππνιείκκαηα ηξνθήο 

παξάγνπλ νμύ ην νπνίν θζείξεη ηελ αδακαληίλε πξνθαιώληαο ηελ ηεξεδόλα … 

                                                                                                                    (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

(δ) Η ζηνκαηηθή θνηιόηεηα πεξηέρεη αδέλεο πνπ παξάγνπλ ζάιην κέζα ζην νπνίν ππάξρνπλ δύν 

(2) έλδπκα ε ιπζνδύκε θαη  ε πηπαιίλε/αιπιάζε.  

     Πνην από ηα έλδπκα θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηόκα κε ηελ       

ηξνθή; 

          … ιπζνδύκε …..                                                         (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: … 

 

 (ε) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε Σ (ζσζηό) θαη Λ (ιάζνο): 

        η) Η ρνιή γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε.                                                               …                                     

        ηη) Η θπηηαξηθή αλαπλνή γίλεηαη ζηα κηηνρόλδξηα.                                             … 

       ηηη) Η νδνληίλε είλαη ην ζθιεξόηεξν ζπζηαηηθό ησλ δνληηώλ.                              …Λ 

       ηλ) Οη θπλόδνληεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην άιεζκα ηεο ηξνθήο.                        …Λ                                              

       λ) Τν αληηδξαζηήξην Βελεδηθηίλεο έρεη ρξώκα κώβ.                                           …Λ 

      λη) Η αηζαλόιε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλίρλεπζε πξσηετλώλ.                                    …Λ 

                                                                                                                     (6 Χ 0.5 μ = 3 μ)   μ: … 

       ιηπαξέο νπζίεο, 
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 (δ) Να νλνκάζεηε ηηο ηέζζεξεηο (4) θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο.  

 

 

                                                                                                                          (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: …  

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                 (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: …  

 

 

(ε) Να γξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ βισκνύ (ηξνθήο) από ηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κέρξη 

ηνλ πξσθηό. 

 

 

Σηνκαηηθή θνηιόηεηα → .... θάξπγγαο….. →   νηζνθάγνο  → ... ζηνκάρη …….→  

 

.... ιεπηό έληεξν …… → .... ρνληξό έληεξν …… → πξσθηόο. 

 

  

 

     (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: …  

  

  

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΣΗΓΗΤΔΣ:                                                                                       Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

Φξίζηνο Παλαγή 

Φξηζηίλα Μηθειιίδνπ Γεκεηξίνπ                                                           Σηπιηαλόο Τζηαθθαξήο 

 

2 αξηζηεξόο θόιπνο 

 

4 αξηζηεξή θνηιία 

 

1 δεμηόο θόιπνο 

 

3 δεμηά θνηιία 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘM.:   ............................/25 

 

ΟΛΟΓΡ.: ………………………. 

 

ΤΠΟΓΡ.: ………………………. 

 

     

ΣΑΞΗ:  B΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  13/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΕΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΣΑ (90 λεπτά) 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………….. 

 

 
ΣΜΗΜΑ: ………    ΑΡ.: ………. 

                                                                                        

 
ΠΡΟΟΧΗ 

 

    1. Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο 
         2. Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ μζςου ( Tipp-Ex ι ταινίασ) 
         3. Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ: 
                    Αϋ μζροσ = 2  ερωτιματα των 2.5 μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.           2Χ2.5=5      
                    Βϋ μζροσ = 2  ερωτιματα των  5  μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.             2Χ5=10 
                    Γϋ μζροσ = 1 ερϊτθμα των 10 μονάδων..                                                        1Χ10=10 
         4. ελίδεσ εξεταςτικοφ δοκιμίου:   Οκτϊ  (8). 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΛΗ   ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
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ΜΕΡΟ Α΄ : Αποτελείται από δφο (2) ερωτιματα. 
                    Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ  (2,5) μονάδεσ. 
                      Να απαντιςετε ςε όλα τα ερωτιματα. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ 1ο 
 
Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ που αφοροφν ςτισ κρεπτικζσ 
ουςίεσ των τροφϊν , βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ, ι Ε που αντιςτοιχεί ςτθν 
πιο ςωςτι απάντθςθ. 
  
(α)   Οι κρεπτικζσ ουςίεσ των τροφϊν , ανάλογα με τθ χρθςιμότθτά τουσ ςτον οργανιςμό μασ, 
         διακρίνονται ςε: 
          
         Α.   οργανικζσ, ανόργανεσ, ςυμπλθρωματικζσ, δομικζσ 
         Β.   οργανικζσ, ανόργανεσ, δομικζσ, ενεργειακζσ 
         Γ.   δομικζσ, ενεργειακζσ, ςυμπλθρωματικζσ  
         Δ.   δομικζσ, ενεργειακζσ, οργανικζσ, ανόργανεσ 
         Ε.   ανόργανεσ, οργανικζσ, ενεργειακζσ 
 
(β)   Ποια από τισ πιο κάτω δθλϊςεισ, Α-Ε, δεν ιςχφει για τα άλατα; 
         
         Α.   Σα άλατα είναι ανόργανεσ  ςυμπλθρωματικζσ ουςίεσ 
         Β.   Σα άλατα είναι οργανικζσ  ςυμπλθρωματικζσ ουςίεσ 
         Γ.   Σα άλατα προζρχονται από φυτικζσ και ηωικζσ τροφζσ κακϊσ και από το νερό  
         Δ.   Σα άλατα  αποτελοφν βαςικά δομικά υλικά πολλϊν βιολογικϊν δομϊν (οςτά, δόντια) 
         Ε.   Σα άλατα διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον οργανιςμό μασ 
 
          
(γ)   Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ,  Α-Ε, ιςχφει για τθν αξιοποίθςθ των υδατανκράκων 
        ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; 
 
         Α.   Εξυπθρετοφν τόςο ενεργειακζσ όςο και δομικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ 
         Β.   Εξυπθρετοφν μόνο δομικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ 
         Γ.   Προζρχονται,  κυρίωσ, από ηωικζσ τροφζσ   
         Δ.   Δεν αποτελοφν τθ  ςθμαντικότερθ πθγι ενζργειασ για τα κφτταρα 
         Ε.   Αποτελοφν αποταμιευτικζσ ενεργειακζσ ουςίεσ για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ 
 
 (δ)   Οι πιο κάτω χθμικζσ ουςίεσ είναι όλεσ οργανικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ:      
          
         Α.   λιπαρζσ ουςίεσ, πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, νερό 
         Β.   λιπαρζσ ουςίεσ, πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, άλατα 
         Γ.   νερό , άλατα, πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ 
         Δ.  υδατάνκρακεσ, λιπαρζσ ουςίεσ, πρωτεΐνεσ, νουκλεϊνικά οξζα  
         Ε.   υδατάνκρακεσ, λιπαρζσ ουςίεσ, νουκλεϊνικά οξζα, άλατα 
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(ε)   Ποια από τισ πιο κάτω δθλϊςεισ, Α-Ε, ιςχφει για το άμυλο. 
         
        Α.   Σα μόρια γλυκόηθσ αποτελοφν τα μικρομόριά του 
        Β.   Είναι ανόργανθ  κρεπτικι ουςία 
        Γ.   Σο άμυλο διαςπάται από το ζνηυμο λυςοηφμθ 
        Δ.   Σο ζνηυμο αμυλάςθ διαςπάται από το άμυλο 
        Ε.   Προζρχεται  κυρίωσ από ηωικζσ τροφζσ 
 
                                                                                                                                  (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: …… 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ 2ο 

 

(α)   Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και να ονομάςετε τα ςυςτατικά του αίματοσ με τουσ  
        αρικμοφσ 1-4.                
 

         
 

                                                                                                                                    (4 Χ 0. 5 μ = 2 μ) μ: …… 
 
(β) Να αναφζρετε δφο δομικζσ διαφορζσ μεταξφ των κυττάρων του αίματοσ με τουσ αρικμοφσ   

1 και 3 :               
 
Σα κφτταρα με τον αρικμό 1 ζχουν πυρινα (εμπφρθνα), ενώ τα κφτταρα με τον αρικμό 3 δεν 
ζχουν πυρινα (απφρθνα).  
Σα κφτταρα με τον αρικμό 1  ζχουν ακανόνιςτο ςχιμα , ενώ τα κφτταρα με τον αρικμό 3 ζχουν  
ςχιμα αμφίκοιλου δίςκου.                                                                                    

       Σα κφτταρα με τον αρικμό 1 δεν περιζχουν αιμοςφαιρίνθ, ενώ τα  κφτταρα με τον αρικμό 3 
       περιζχουν αιμοςφαιρίνθ .                  
      Σα κφτταρα με τον αρικμό 1  είναι μεγαλφτερα ςε μζγεκοσ από  τα  κφτταρα με τον αρικμό 3. 
                                                   

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

A/A υςτατικά αίματοσ 

1 Λευκά  αιμοςφαίρια 

2 Αιμοπετάλια 

3 Ερυκρά αιμοςφαίρια 

4 Πλάςμα 
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ΜΕΡΟ Β΄ : Αποτελείται από δφο (2) ερωτιματα. 
                    Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε  (5) μονάδεσ. 
                      Να απαντιςετε ςε όλα τα ερωτιματα. 
 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ 3ο 

 
(α)   Σο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει το πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. 
         Να ονομάςετε τα όργανα 2, 3, 4 και 8 ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα.                                                                                                                                                                  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                                    (4 Χ 0. 5 μ = 2 μ) μ: …… 
 
 
 
   (β)  τθν παρακάτω εικόνα φαίνονται τα τζςςερα είδθ δοντιϊν που εντοπίηονται ςτθ ςιαγόνα  
          ενόσ ενιλικα. Να αναγνωρίςετε τον κυνόδοντα, τον τομζα ( κοπτιρα), τον γομφίο και τον  
          προγόμφιο. 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                 (4 Χ 0. 25 μ = 1 μ) μ: ...... 

 

 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ 

2. οιςοφάγοσ 

3. ςτομάχι 

4. ςυκώτι 

8. παχφ ζντερο 

 

1 2 3 4 

   1. κοπτιρασ 

   2. κυνόδοντασ 

   3. προγόμφιοσ 

   4. γομφίοσ 
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(γ)  Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτθ δομι και ςτθ ςφςταςθ των 
       δοντιϊν. 
                                                                                                                                (3Χ 0. 5 = 1.5 μ) μ: ......         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(δ)  

Ο μεγαλφτεροσ εχκρόσ των δοντιϊν και των οφλων είναι θ οδοντικι μικροβιακι πλάκα,  
 θ οποία είναι μια λεπτι μεμβράνθ από εκατομμφρια μικρόβια. Να γράψετε δφο (2) 
 τρόπουσ, εκτόσ από τθ χριςθ φκορίου, με τουσ οποίουσ μποροφμε να τθν αντιμετωπίςουμε. 
                                                                                                                                  (2Χ 0. 25 = 0.5 μ) μ: ......   

   → ωςτόσ κακαριςμόσ των δοντιών (κακθμερινό βοφρτςιςμα των δοντιών μετά από  
        κάκε γεφμα και ςυχνι χριςθ οδοντικοφ νιματοσ). 
   → ωςτι διατροφι ( περιοριςμζνθ κατανάλωςθ ηαχαροφχων τροφών και να αποφεφγουμε  
        να τρώμε γλυκά ανάμεςα ςτα γεφματα, χωρίσ να βουρτςίηουμε ςτθ ςυνζχεια τα δόντια  
        μασ). 
 
 
 
 
 
 

Α/Α 

 

Μζροσ ι υςτατικό Δοντιοφ 
Περιγραφι/ Χαρακτθριςτικά 

1. Αδαμαντίνθ 

Περιβάλλει το εξωτερικό μζροσ του δοντιοφ και 

αποτελεί το ςκλθρότερο ςυςτατικό του 

ανκρϊπινου ςϊματοσ και το πλουςιότερο ςε 

αςβζςτιο (95%). 

2. Οδοντίνθ 

 

υςτατικό των δοντιϊν που ζχει παρόμοια 

ςφςταςθ με αυτι των οςτϊν. Περιβάλλεται από 

τθν αδαμαντίνθ ςτθν περιοχι τθσ μφλθσ. Είναι 

πλοφςια ςε αςβζςτιο (70%). 

3. 

 

Οςτεΐνθ 

 

Ουςία των οςτϊν που καλφπτει τθν οδοντίνθ ςτθν 

περιοχι τθσ ρίηασ του δοντιοφ, και ςτερεϊνει τα 

δόντια ςτθ ςιαγόνα. Είναι θ πιο μαλακι από τισ 

ςκλθρζσ ουςίεσ του δοντιοφ.  

4. 

 

Πολφόσ 

 

Ιςτόσ που περιζχει τα αγγεία και τα νεφρα του 

δοντιοφ και ςυμβάλλει ςτθ κρζψθ, τθν άμυνα και 

τθν αίςκθςι του. 
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ΕΡΩΣΗΜΑ 4ο

  

   
το διπλανό ςχιμα απεικονίηεται ζνα φυτικό 
κφτταρο.                                                                                
(α) Να ονομάςετε τισ δομζσ ι οργανίδιά του 
      που αφοροφν ςτισ ενδείξεισ  1 – 5. 
 
      1. Χυμοτόπιο 

      2. Χλωροπλάςτθσ 

      3. Μιτοχόνδριο 

      4. Κυτταρικό τοίχωμα 

      5. Πυρινασ 

                                                                                                                            (5 Χ 0. 5 μ = 2. 5 μ) μ: ...... 

 

(β) Να ονομάςετε δφο (2) δομζσ ι οργανίδια που υπάρχουν ςε ζνα φυτικό κφτταρο και δεν  
      υπάρχουν ςε ζνα ηωικό κφτταρο. 

       ● Χυμοτόπιο 

      ●  Κυτταρικό τοίχωμα 

       •  Χλωροπλάςτθσ 

                                                                                                                             (2 Χ 0. 25 μ = 0. 5 μ) μ: ...... 

 

(γ)  Ποια είναι θ λειτουργία των οργανιδίων με τουσ αρικμοφσ 1 και  2 ; 

      Λειτουργία οργανιδίου 1: Αποκικθ νεροφ, αλάτων και άλλων ουςιών του φυτικοφ κυττάρου.  
                                                         Βοθκά ςτθ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ που αςκείται από το νερό. 
                                                      

      Λειτουργία οργανιδίου 2: ’ αυτό το οργανίδιο πραγματοποιείται θ λειτουργία τθσ  
                                                    Φωτοςφνκεςθσ (με απλά υλικά το φυτό φτιάχνει τθν τροφι του 
                                                         Γλυκόηθ/άμυλο). 

                                                                                                                                        (2 Χ 1 μ = 2 μ) μ: ...... 
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ΜΕΡΟ Γ΄ : Αποτελείται από ζνα  (1) ερώτθμα των δζκα (10) μονάδων. 
 

ΕΡΩΣΗΜΑ 5ο
  

 
Η Κάλια και ο Γιϊργοσ είναι μακθτζσ τθσ Βϋ Γυμναςίου. το εργαςτιριο τθσ Βιολογίασ, ζκαναν  
το ακόλουκο πείραμα ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Πιραν 2ml χυμό ςταφυλιοφ και τα 
ζβαλαν ςε ζνα γυάλινο δοκιμαςτικό ςωλινα. Μετά πιραν 2ml φρζςκο γάλα και τα ζβαλαν ςε 
ζνα όμοιο δοκιμαςτικό ςωλινα. τθ ςυνζχεια, ζβαλαν και ςτουσ δφο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ 
από 4 – 5 ςταγόνεσ διάλυμα κειικοφ χαλκοφ ( CuSO4 ). Ακολοφκωσ, πρόςκεςαν ςε κάκε 
δοκιμαςτικό ςωλινα ςταγόνεσ  (10-15) διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ( NαOH ) και 
ανάδευςαν το περιεχόμενό τουσ. το τζλοσ παρατιρθςαν τθν αλλαγι ςτο χρϊμα του 
διαλφματοσ κειικοφ χαλκοφ. 
 
(α) Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα, ονομάηοντασ τρεισ (3) παράγοντεσ του  
      πειράματοσ που θ Κάλια και ο Γιϊργοσ κράτθςαν  ςτακεροφσ, τον παράγοντα που άλλαξαν  
     και τον παράγοντα που μζτρθςαν. 
 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 

Παπάγοντερ  
πος κπάτησαν 

σταθεπούρ 

Παπάγονταρ  
πος άλλαξαν 

Παπάγονταρ  
πος μέτπησαν 

1. 
 

Θερμοκραςία 
 

  
 
 

 Είδοσ τροφισ 

 
 

Αλλαγι χρώματοσ 
διαλφματοσ κειικοφ 

χαλκοφ 

2. Ποςότθτα τροφισ 
(δείγματοσ) 

3. Ποςότθτα 
αντιδραςτθρίου 

 

                                     Είδοσ δοκιμαςτικοφ 

                                                ςωλινα                                                                    (5 Χ 0. 5 μ = 2.5 μ) μ: ...... 
  
(β) Η Κάλια και ο Γιϊργοσ για το πιο πάνω πείραμα χρθςιμοποίθςαν ωσ κετικό μάρτυρα  
       2 ml διάλυμα πρωτεϊνϊν και ωσ αρνθτικό μάρτυρα 2 ml διάλυμα αλατιοφ. Με βάςθ αυτζσ 
       τισ πλθροφορίεσ που ςασ δίνονται, να απαντιςετε ςτα παρακάτω ερωτιματα: 
 
       i. Σι ςθμαίνει κετικόσ μάρτυρασ και ποια θ χρθςιμότθτά του ςε ζνα πείραμα; 
 
          Θετικόσ μάρτυρασ ςθμαίνει δείγμα που περιζχει ςίγουρα τθν ουςία που κζλουμε να  
           ανιχνεφςουμε και δίνει κετικό αποτζλεςμα. 
 

          Χρθςιμότθτα του κετικοφ μάρτυρα ςτο πείραμα: χρθςιμεφει για ςφγκριςθ με τα υπόλοιπα  
           (άγνωςτα) δείγματα. Αν δεν αλλάξει χρώμα  ςθμαίνει ότι υπάρχει πρόβλθμα με το 
           αντιδραςτιριο  ι με άλλον παράγοντα του πειράματοσ/εγκυρότθτα και αξιοπιςτία του  
           πειράματοσ. 

 
                                                                                                                                         (2Χ 1 μ = 2 μ) μ: ...... 
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     ii. Σι ςθμαίνει αρνθτικόσ  μάρτυρασ και ποια θ χρθςιμότθτά του ςε ζνα πείραμα; 
            
           Αρνθτικόσ  μάρτυρασ ςθμαίνει  δείγμα που δεν περιζχει τθν ουςία που κζλουμε να  
            ανιχνεφςουμε και δίνει αρνθτικό αποτζλεςμα.  
 

          Χρθςιμότθτα του αρνθτικοφ μάρτυρα ςτο πείραμα : Xρθςιμεφει για ςφγκριςθ με το κετικό 
           μάρτυρα και τα υπόλοιπα δείγματα. Αν αλλάξει χρώμα  ςθμαίνει ότι υπάρχει πρόβλθμα με το 
           αντιδραςτιριο ι με άλλον παράγοντα του πειράματοσ/εγκυρότθτα και αξιοπιςτία του  
           πειράματοσ. 

 
                                                                                                                                        (2Χ 1 μ = 2 μ) μ: ...... 
 
     iii. Με βάςθ τουσ μάρτυρεσ που χρθςιμοποίθςαν θ Κάλια και ο Γιϊργοσ  για το πείραμά  
          τουσ, ποια κρεπτικι ουςία των τροφϊν πιςτεφετε ότι προςπάκθςαν να ανιχνεφςουν; 
          Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.           
          Πρωτεΐνεσ γιατί ςαν κετικό μάρτυρα χρθςιμοποίθςαν διάλυμα πρωτεϊνών. 
                                                                                                                                        (2Χ 1 μ = 2 μ) μ: ...... 
 
     iii. Με βάςθ το πείραμα που εκτζλεςαν θ Κάλια και ο Γιϊργοσ ποια/ποιεσ από τισ πιο κάτω  
           αρχικζσ υποκζςεισ μπορεί να ιςχφει/ουν ; Να τθν/τισ υπογραμμίςετε. 
 

           ● Σο δείγμα τροφισ που περιζχει πρωτεΐνεσ είναι το κρζασ. 

           ● Σο δείγμα τροφισ που περιζχει πρωτεΐνεσ είναι το γάλα. 

           ● Σο δείγμα τροφισ που περιζχει λιπαρζσ ουςίεσ είναι ο χυμόσ ςταφυλιοφ. 

           ● Σο δείγμα τροφισ που περιζχει πρωτεΐνεσ  είναι ο χυμόσ ςταφυλιοφ. 

 
                                                                                                                                  (1Χ 0.5 μ = 0.5 μ) μ: ...... 
 
(γ)  Να γράψετε τα μικρομόρια που προκφπτουν μετά τθν πλιρθ χθμικι διάςπαςθ των  
       πρωτεϊνϊν ςτον γαςτρεντερικό μασ ςωλινα.                      
       Αμινοξζα  
                                                                                                                                         (1Χ 1 μ = 1 μ) μ: ...... 
 
                                                                   _____ΣΕΛΟ_____ 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                                          Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  
 
 
 
                                                                                                                                        Φωτεινι Παντελι 
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Β΄ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ                               

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 
 

 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 
ΒΑΘΜΟ:        ……..….. /100                                              

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ….………………….. 

ΤΠΟΓΡ: ……...……………………… 

 
ΣΑΞΗ: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ               

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06.06.2016 
                                    

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                      
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   
1 ώξα θαη 30 ιεπηά  (90 ιεπηά)       

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………. 
 

 
ΣΜΗΜΑ: ………    ΑΡ. ………… 

  

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 
Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από πέληε (5) ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
Κ Α Λ Η   Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ύλνιν κνλάδσλ: 25 

                                                   

 

 

 
 
Δξώηεζε 1 

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

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ  Α ). 

 

i. Η πέςε ησλ ηξνθώλ νινθιεξώλεηαη ζην: 

                  Α. ζηνκάρη 

                  Β. ιεπηό έληεξν 

                  Γ. παρύ έληεξν 

                  Γ. ζπθώηη 

                  Δ. πάγθξεαο 

ΜΔΡΟ Α (κνλάδεο 5):  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 
                                        Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  
                                        Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  
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ii. Η αθόινπζε νπζία δελ είλαη νξγαληθή: 

       Α. πξσηεΐλε 

       Β. άιαηα 

       Γ. γιπθεξόιε 

       Γ. λνπθιετληθό νμύ 

       Δ. άκπιν 

 
iii. Η ακπιάζε είλαη: 

       Α. έλα έλδπκν πνπ βξίζθεηαη ζην ζηνκάρη 

       Β. κηα ζεκαληηθή νξκόλε 

       Γ. έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζε γιπθόδε 

       Γ. κηα νπζία πνπ παξάγεηαη ζην ζηόκα θαη δξα ζην ζηνκάρη 

       Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ 

 
iv. Η απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ νθείιεηαη 

                 Α. ζην κήθνο ηνπ, πνπ θηάλεη ηα 6,5 κέηξα 

                 Β. ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ 

                 Γ. ζην ιεπηό ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ 

                 Γ. ζηε κεγάιε επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη πηπρέο, νη ιάρλεο θαη νη κηθξνιάρλεο 

                 Δ. ζε όια ηα πην πάλσ 

 
v. Σν πδξνρισξηθό νμύ είλαη: 

      Α. κηα νξκόλε πνπ βξίζθεηαη ζην πάγθξεαο θαη βνεζά ζηελ πέςε 

      Β. κηα νπζία πνπ παξάγεηαη ζην ζηνκάρη θαη έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε  

      Γ. έλα έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζε γιπθεξόιε 

      Γ. κηα νπζία πνπ παξάγεηαη ζε όιν ην ζώκα 

                 Δ. κηα αρξείαζηε νπζία γηα ηνλ νξγαληζκό                                          (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ) 

 
Δξώηεζε 2 
α) ηελ ηνκή ηνπ δνληηνύ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 
δηπιαλό ζρήκα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 
ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.  
                          

        

 

 

 

 
     

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 
β) Να γξάςεηε έλα (1) ηξόπν πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο ζηα δόληηα. 
Καζεκεξηλό βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ κεηά από θάζε γεύκα / ρξήζε νδνληηθνύ λήκαηνο / 
ρξήζε θζνξίνπ / ζσζηή δηαηξνθή (απνθπγή γιπθώλ, πξόζιεςε θαηάιιεισλ αιάησλ) /    
πξνιεπηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν 

 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

Α/Α ΜΔΡΟ ΄Η ΤΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΓΟΝΣΙΟΤ 

1 αδακαληίλε 

2 νδνληίλε 

3 πνιθόο (αγγεία θαη λεύξα) 

4 νζηεΐλε  
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Δξώηεζε 3 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην παξαθάησ ζρήκα.                 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  (5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ) 

 
β) Να γξάςεηε έλα (1) ιόγν γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από 
ην ζηόκα.        
Γηόηη ν αέξαο θαζαξίδεηαη-θηιηξάξεηαη / πγξαίλεηαη / ζεξκαίλεηαη 

 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

γ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αέξα ζην ζώκα καο κεηά από ηνλ θάξπγγα: 
 
θάξπγγαο  ιάξπγγαο  ηξαρεία  βξόγρνη  βξνγρίδηα  θπςειίδεο.        

                                                             (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 
 

Δξώηεζε 4 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην  παξαθάησ ζρήκα.              

 

 

 

 

 

 

 

(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

 

ΜΔΡΟ Β (κνλάδεο 10): Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  
                                         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.   
                                         Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  
 

 

1. ξηληθή θνηιόηεηα  

2. ιάξπγγαο 

3. ηξαρεία 

4. πλεύκνλαο 

5. δηάθξαγκα 

 

 

 

αξηεξία 
ηξηρνεηδή αγγεία 

θιέβα 

1 

2 

3 

5 

4 
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β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.     
Α/Α ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1. Έρνπλ παρύ ηνίρσκα Έρνπλ ιεπηό ηνίρσκα 

2. Έρνπλ κηθξή δηάκεηξν απινύ Έρνπλ κεγάιε δηάκεηξν απινύ 

3. Έρνπλ ειαζηηθό κπτθό ηζηό Έρνπλ κε ειαζηηθό κπτθό ηζηό 

4. Γελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο Γηαζέηνπλ βαιβίδεο 

5. Δκθαλίδνπλ ζθπγκό Γελ εκθαλίδνπλ ζθπγκό 

6. Σν αίκα εκθαλίδεη κεγάιε πίεζε Σν αίκα εκθαλίδεη κηθξή πίεζε 

7. Δίλαη απαγσγά αγγεία Δίλαη πξνζαγσγά αγγεία 

8. Μεηαθέξνπλ θαηά θαλόλα νμπγνλσκέλν 
αίκα 

Μεηαθέξνπλ θαηά θαλόλα κε νμπγνλσκέλν 
αίκα (ή αίκα κε CO2) 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

γ) Να αλαθέξεηε κηα (1) αηηία γηα ηηο αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 
κε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή (κε πνιιά ιηπαξά-αιάηη) / θαηαλάισζε αιθνόι / θάπληζκα / 
έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο / άγρνο / θιεξνλνκηθόηεηα 

(1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

δ) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηεο πλεπκνληθήο (ή κηθξήο) θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 
Ο ζθνπόο ηεο είλαη λα απνκαθξύλεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ην αίκα 
θαη λα εκπινπηίδεηαη κε νμπγόλν. 

 (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

 

 

 
 

Δξώηεζε 5 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα βέιε ζην  
παξαθάησ ζρήκα.                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

   
(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ζην θύηηαξν; 

Κπηηαξηθή κεκβξάλε: επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ θπηηάξνπ κε ην πεξηβάιινλ/επηηξέπεη 

επηιεθηηθά κόλν ζε νξηζκέλεο νπζίεο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη από ην θύηηαξν 

Ππξήλαο: πεξηέρεη ην DNA πνπ ειέγρεη ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ 

Ρηβνζώκαηα: ζύλζεζε πξσηετλώλ 

(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

ΜΔΡΟ Γ (κνλάδεο 10): Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ 10 κνλάδσλ.  
                                          

 

 

1. νηζνθάγνο 

2. ζηνκάρη 

3. ιεπηό έληεξν 

4. παρύ έληεξν 

 

1 

2 

3 4 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β.                                                                 

     

ΣΗΛΗ Α  ΣΗΛΗ Β 

Α. Ληπαξέο νπζίεο 3  
1. Οη θύξηεο δνκηθέο νπζίεο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ   

    εθηεινύλ θαη πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο 

Β. Βηηακίλεο 4  2. Πεγή ελέξγεηαο πξώηεο επηινγήο 

Γ. Υδαηάλζξαθεο 2  
3. Απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα   

    δσηθνύο νξγαληζκνύο 

Γ. Πξσηεΐλεο 1  

4. Απαξαίηεηεο, ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο γηα ηε   

    ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 (4 Χ 0,5 μ =2 μ) 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν, ρξεζηκνπνηώληαο κεξηθέο από ηηο 
ιέμεηο πνπ δίλνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  
 

αίμα, γλυκόζη, ενέπγεια, κύτταπα, παχύ έντεπο, μικπομόπια, οξυγόνο. 
 
Τα κηθξνκόξηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ απνξξνθώληαη ζην ιεπηό έληεξν 

ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θηάλνπλ κε ην αίκα ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. Δθεί 

νξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε γιπθόδε, αληηδξνύλ κε ην νμπγόλν θαη 

απειεπζεξώλνπλ ελέξγεηα.                                                                                            (4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 
ε) Να γξάςεηε κηα (1) ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη ζην ζηνκάρη, ζην αλζξώπηλν ζώκα.  
Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο / έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία ρπινύ / 
πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε πξσηετλώλ / ζπζπάζεηο γηα πξνώζεζε ηνπ ρπινύ ζην 
δσδεθαδάθηπιν / θαηαζηξνθή κηθξνβίσλ 

 (1 Χ 1 μ = 1 μ) 

 
ζη) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                          

σζηή δηαηξνθή (θπηηθέο ίλεο, λεξό) / απνθπγή θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ κε ζπληεξεηηθά/  
απνθπγή θαηάρξεζεο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, θαθεΐλεο θαη θαξκάθσλ/ πξνζνρή 
από κηθξόβηα-εκβόιηα / απνθπγή θαπλίζκαηνο /  πξνιεπηηθή επίζθεςε ζην γηαηξό / 
απνθπγή άγρνπο / ζσκαηηθή άζθεζε 

(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

 
 

Οη εηζεγήηξηεο                                                                                            Η Γηεπζύληξηα  

Γεκεηξίνπ Γσξίηα                                                                               

Δπζπκίνπ Κσλζηαληία                                                                         Διέλε Αβξαάκ Αλησλίνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΛΔΑ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016  

 

 

 

 
 

  

ΟΓΗΓΙΔ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

  

1.  Τν δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

2.  

 

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

κπιε κειάλη. 

 

3.  Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Δx). 

  

  

 ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

  

  

  

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

  
ΒΑΘΜΟ: ........................... / 25 

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

ΤΠΟΓΡ.: .....................................  

 ΣΑΞΗ:       Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06/06/2016  

 ΜΑΘΗΜΑ:    ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ- ΥΗΜΔΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
  
ΥΡΟΝΟ: 1 ωπ. 30 λεπ. (90΄ λεπτά)  

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 
 

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

 ΣΜΗΜΑ: ..............  ΑΡ.: .............  
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5)  

                   κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

α) Οη πην θάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε πεηξάκαηα αλίρλεπζεο θάπνησλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά. 

 

Τν δηάιπκα    ησδίνπ    είλαη έλα αληηδξαζηήξην ην νπνίν  

όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην άκπιν αιιάδεη ρξώκα θαη από θηηξηλνθαθέ γίλεηαη 

κπιε-καύξν. 

Γηα λα αληρλεύζνπκε ηηο ιηπαξέο νπζίεο ζηηο ηξνθέο ρξεζηκνπνηνύκε 

αηζαλόιε. Αλ ε ηξνθή πεξηέρεη ιίπνο ηόηε παίξλνπκε έλα ιεπθό 

 ίδεκα. 

Τν δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ ζηελ παξνπζία ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ, όηαλ 

έξζεη ζε επαθή κε πξσηεΐλεο αιιάδεη ρξώκα θαη από γαιάδην γίλεηαη κσβ. 

Τν ππεξκαγγαληθό θάιην έρεη ρξώκα κσβ θαη όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηξνθή 

πνπ πεξηέρεη βηηακίλε C  ηόηε απνρξσκαηίδεηαη. Σε πεξίπησζε πνπ ην 

αληηδξαζηήξην απηό δε ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ν ζεηηθόο κάξηπξαο ζα δώζεη 

αξλεηηθό απνηέιεζκα. 

  (8 Φ 0.25 κ=2 κ) 

β) Ο Πέηξνο ήζειε λα ράζεη βάξνο θαη επηζθέθζεθε έλα δηαηξνθνιόγν. Απηόο 

πξώηα εμήγεζε ζηνλ Πέηξν ηε ζεκαζία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο γηα ηνλ 

νξγαληζκό. Τνπ αλάθεξε επίζεο θάπνηεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή.  

Να βξείηε ηηο αζζέλεηεο απηέο ζην πην θάησ πιαίζην θαη λα ηηο θπθιώζεηε. 

 

 

 

 

 

  (2 Φ 0.25 κ=0.5 κ) 

 

 

      άζζκα                                               AIDS    
                             παρπζαξθία 
 
          πλεπκνλία                                           δπζθνηιηόηεηα 

                                      θπκαηίσζε 
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Δξώηεζε 2 

α) Αθνύ κειεηήζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο λα γξάςεηε πνηα από ηηο δύν 

αλαπαξηζηά ηελ εθπλνή θαη πνηα ηελ εηζπλνή.   

 

 

Δηθόλα α:      Δηζπλνή                                        Δηθόλα β: Δθπλνή 
 

  (2 Φ 0.25 κ=0.5 κ) 

β) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε Σσζηό ή Λάζνο. 

Πξόηαζε σζηό ή Λάζνο 

Όηαλ εηζπλένπκε ππάξρεη κείσζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο 

ησλ πλεπκόλσλ θαη ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο 

 

ΛΑΘΟ 

Τν δηάθξαγκα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ θαηά ηελ 

εθπλνή 

 

ΩΣΟ 

Καηά ηελ εθπλνή ππάξρεη θάζνδνο ησλ πιεπξώλ ηνπ 

ζώξαθα 

 

ΩΣΟ 

(3 Φ 0.25 κ=0.75 κ) 

γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-5 ηνπ αλαπλεπζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5 Φ 0.25 κ=1.25 κ) 

 

1. Ρηληθή θνηιόηεηα 

2. Σξαρεία 

3. Πλεύκνλαο 

4. Γηάθξαγκα 

5. Φάξπγγαο 

1 

2 

3 

4 

5 
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 3 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ (Α-Δ) κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο (1- 5). 

 

  ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ      

 

    Α -  5 

 

 

 

    Β -  3 

 

 

    Γ  -  4 

 

    Γ  -  1 

 

 

    Δ  -  2 

 
 

 (5 Φ 0.5 κ=2.5 κ) 

β) << Η Απιάδνη είναι 15 σπονών και ο παηέπαρ ηηρ είναι 42 σπονών. >> 

Πνηα ζξεπηηθή νπζία ησλ ηξνθώλ πξέπεη λα θαηαλαιώλεη ζε κεγαιύηεξεο 

πνζόηεηεο ε Αξηάδλε ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο θαη γηαηί;              

Η Αξηάδλε πξέπεη λα θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξεο πξσηεΐλεο αθνύ είλαη 

δνκηθό πιηθό γηα ηελ θαηαζθεπή θπηηάξσλ – είλαη ζηελ εθεβεία θαη 

αλαπηύζζεηαη θαη ρξεηάδεηαη πξώηεο ύιεο. 

(1 Φ 0.5 κ=0.5 κ) 

 

Α 

 

Α. Πξσηεΐλεο  

 

 

 

Β. Άιαηα 

 

 

Γ. Υδαηάλζξαθεο 

 

 

Γ. Βηηακίλεο 

 

Δ. Ληπαξέο νπζίεο 

 

Β 

 1. Οξγαληθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο ζηνλ 

νξγαληζκό καο. Έιιεηςε ηνπο πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα πγείαο.  

2. Δίλαη ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο 

νπζίεο ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηα 

πινπζηόηεξα ελεξγεηαθά πιηθά. 

3.  Αλόξγαλεο, ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο πνπ 

απνηεινύλ βαζηθά δνκηθά πιηθά πνιιώλ 

βηνινγηθώλ δνκώλ όπσο ηα δόληηα θαη ηα νζηά. 

4.  Γίλνπλ ελέξγεηα 4 Kcal/g ή 17 KJ/g θαη είλαη 

θαύζηκα πξώηεο επηινγήο. 

5.  Δμππεξεηνύλ πεξηζζόηεξν δνκηθέο αλάγθεο 

παξά ελεξγεηαθέο ζηνλ νξγαληζκό καο.  
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4 Φ 0.5 κ=2 κ) 

 

Δξώηεζε 4 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4  ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα. 

                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(4 Φ 0.5 κ=2 κ) 
 
 

Θξεπηηθέο νπζίεο 

Σξνθέο 

Οξγαληθέο νπζίεο Αλόξγαλεο νπζίεο 
 

 
Τδαηάλ-
ζξαθεο 

 
Ππωτεΐνερ 

 
Λιπίδια 

Νοςκλει-

νικά οξέα 

 

Βηηακίλεο 
 

Νεξό 

 

Άλατα 

4 

3 

2 

1 

 

1. Γεμηόο θόιπνο 

2. Σξηγιώρηλε βαιβίδα 

3. Γεμηά θνηιία 

4. Πλεπκνληθή αξηεξία 
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β) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να ην 

παξαηεξήζεηε θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 η. Να νλνκάζεηε ην ζπζηαηηθό 3 θαη λα  

                                                       γξάςεηε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ.                                                       

                                                        Δξπζξό αηκνζθαίξην.                                                                 

 Μεηαθνξά νμπγόλνπ.   
                                                                                                    (2 Φ 0.5 κ=1 κ) 
 
 

 

 

ηη. Πνην ζπζηαηηθό (1-4) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

ελαληίνλ ησλ κηθξνβίσλ;  

Σν 1. 

  (1 Φ 0.5 κ=0.5 κ) 

ηηη. Ο Οξέζηεο ππνθέξεη από  ζξνκβνπελία, κηα αζζέλεηα όπνπ ν αξηζκόο ησλ 

αηκνπεηαιίσλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ θπζηνινγηθνύ.  Πνην ζπζηαηηθό (1-4) ηνπ 

αίκαηνο ηνπ Οξέζηε παξνπζηάδεη ηα αηκνπεηάιηα; 

Σν 2. 

  (1 Φ 0.5 κ=0.5 κ) 

γ) Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αθνξνύλ ζηα αηκνθόξα αγγεία. 

Γίπια από θάζε πξόηαζε λα γξάςεηε αλ αλαθέξεηαη ζηηο Αξηεξίεο, ζηηο 

Φιέβεο ή ζηα Σξηρνεηδή αγγεία.  

ΠΡΟΣΑΗ ΑΡΣΗΡΙΔ, ΦΛΔΒΔ, 

ΣΡΙΥΟΔΙΓΗ ΑΓΓΔΙΑ 

Γηαζέηνπλ βαιβίδεο Φιέβεο 

Έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα από όια ηα αηκνθόξα 

αγγεία 

Αξηεξίεο 

Τν αίκα εκθαλίδεη κεγαιύηεξε πίεζε Αξηεξίεο 

Πεξηβάιινπλ ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο θαη δηακέζνπ 

απηώλ ησλ αγγείσλ γίλεηαη αληαιιαγή νπζηώλ πξνο 

θαη από ηα θύηηαξα 

Σξηρνεηδή αγγεία 

                                                             (4 Φ 0.25 κ=1 κ) 

3 2 

4 

1 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ αλζξώπηλνπ δνληηνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Φ 0.5 κ=2 κ) 

 

β) Ο Μανώληρ αιζθάνθηκε πόνο ζε ένα δόνηι ηος και επιζκέθθηκε ηον 

οδονηίαηπο ηος. Αςηόρ μεηά από εξέηαζη ηος είπε πωρ ςποθέπει από 

ηεπηδόνα. Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο πνπ πηζαλό 

λα ηνπ ζύζηεζε ν νδνληίαηξνο. 

2 από: πρλό θαη ζσζηό βνύξηζηζκα, ρξήζε θζνξίνπ, ρξήζε νδνληηθνύ 

λήκαηνο, ζσζηή δηαηξνθή (απνθπγή δάραξεο), ζπρλέο επηζθέςεηο ζηνλ 

νδνληίαηξν. 

(2 Φ 0.5 κ=1 κ) 

γ) Ο Ανηώνηρ ηο διάλειμμα έθαγε ένα ζάνηοςιηρ πος πεπιείσε λιπαπέρ οςζίερ, 

ππωηεΐνερ, ςδαηάνθπακερ, άλαηα και βιηαμίνερ. 

η. Πνηα από ηηο πην πάλσ ζξεπηηθέο νπζίεο ζα δηαζπαζηεί ζε απινύζηεξε 

νπζία ζην ζηόκα ηνπ Αληώλε; 

Τδαηάλζξαθεο 

ηη. Πνην έλδπκν ηνπ ζάιηνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πην πάλσ δηάζπαζε; 

Η ακπιάζε 

ηηη. Πνην άιιν έλδπκν πεξηέρεη ην ζάιην θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζην ζηόκα; 

Σν ζάιην πεξηέρεη ηε ιπζνδύκε πνπ ζθνηώλεη ηα κηθξόβηα.  

                                                                                                    (4 Φ 0.5 κ=2 κ) 

 

 

1 

2 

4 

3 
 

1.  Οδνληίλε 

2. Πνιθόο 

3. Αδακαληίλε 

4. Οζηό ηεο γλάζνπ 
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δ) Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ηεο επηγισηηίδαο θαηά ηελ θαηάπνζε. 
Κιείλεη ηελ είζνδν πξνο ηνπο πλεύκνλεο. 

  (1 Φ 1 κ=1 κ) 

 
ε)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα Α-Γ ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο 1-4 
ηεο ζηήιεο Β. 
 

 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ      
 
 
    Α. 4 
 
 
    Β. 2 
 
 
    Γ. 1 
 
 
    Γ. 3 

                                                                                                    (4 Φ 0.5 κ=2 κ) 
ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

Η ρεκηθή πέςε είλαη ε δηάζπαζε ηξνθήο από καθξνκόξηα ζε κηθξνκόξηα από 

ηε δξάζε δηάθνξσλ ελδύκσλ.  

Μεηά ηε ρεκηθή πέςε νη πδαηάλζξαθεο δηαζπόληαη ζε γιπθόδεο, νη πξσηεΐλεο 

ζε ακηλνμέα ελώ ηα ιηπίδηα ζε γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα. 

  (4 Φ 0.5 κ=2 κ) 
 

 

 

                                                                              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

Γξ Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ 

 

 

 
Α 

 
Α. Σηνκάρη 

 

  
Β. Σπθώηη 
 

 
Γ. Παρύ έληεξν 
 

 
Γ. Πάγθξεαο 
 

 
Β 

1. Απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ, 
βηηακηλώλ θαη ζρεκαηηζκόο θαη 
απνβνιή θνπξάλσλ. 

 
2.  Παξαγσγή ηεο ρνιήο 

 
3.  Παξαγσγή ηλζνπιίλεο 

4.  Παξαγσγή γαζηξηθνύ πγξνύ θαη 
γαζηξίλεο. Μεξηθή πέςε πξσηετλώλ. 

4 

4 
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Βηοιογία (25 κολάδες) 
 
Αρηζκός ζειίδωλ Βηοιογίας 7.  
Να γράθεηε κε κπιε ή καύρο κειάλη. 
Γελ επηηρέπεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού.  
 
ΜΔΡΟ Α΄ (5 κολάδες) 
 
Αποηειείηαη από δύο (2) ερωηήζεης. 
Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2,5) κολάδες. 
Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 
 
1. α) Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ηξνθή γηα λα κπνξέζνπλ λα 
επηβηώζνπλ. Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε. 
 
(i) Παξαγσγή ελέξγεηαο 

(ii) Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ 

(κνλάδεο: 1) 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β. 

 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηοίτεζε 

 
1. Οη πδαηάλζξαθεο 
απνηεινύλ θαύζηκα..... 
 

 
Α. ...πξσηεΐλεο  

 
1.               Γ 

 
2. Καηά ηελ παηδηθή θαη 
εθεβηθή ειηθία ε δηαηξνθή 
πξέπεη λα είλαη πινύζηα 
θπξίσο ζε.... 

 
Β. ...βηηακίλεο 

 
2.               Α 

 
3. Δίλαη απαξαίηεηεο ζε 
πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο ζηνλ 
νξγαληζκό... 

 
Γ. ...πξώηεο επηινγήο 

 
     3.                 Β 

(κνλάδεο: 1,5) 
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2. α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ, κε βάζε ηνπο αξηζκνύο πνπ θαίλνληαη ζην πην 
θάησ ζρήκα. 
 

 
 
β) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ. 

(i) Βνύξηζηζκα ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα κεηά από θάζε γεύκα 

(ii) Απνθπγή πνιιώλ γιπθώλ 

(κνλάδεο: 1) 

γ) Η ζπρλή θαηαλάισζε θαξακειώλ, ζνθνιάησλ, ηζηριώλ θαη γεληθά γιπθώλ ζε ζπλάξηεζε 
κε ηελ έιιεηςε ζπρλνύ βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ κπνξεί λα επηδεηλώζνπλ ηελ πγεία ηνπ 
ζηόκαηνο. Να εμεγήζηε ην ιόγν πνπ ζπκβαίλεη απηό. 
 

Γηαηί πεξηέρνπλ δάραξε ε νπνία κεηαηξέπεηαη από ηα κηθξόβηα ηεο κηθξνβηαθήο πιάθαο ζε 
νμέα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα δόληηα καο. 

 (κνλάδεο: 0,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Τνκείο ή θνπηήξεο 

2. Κπλόδνληεο 

3. Πξνγόκθηνη 

4. Γνκθίνη 

(κνλάδεο: 1) 
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ΜΔΡΟ Β΄ (10 κολάδες) 
 
Αποηειείηαη από δύο (2) ερωηήζεης. 
Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 
Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 
 
 
1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο 
αξηζκνύο 1 – 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αηκνθόξσλ αγγείσλ.  

(i) Να ηηο νλνκάζεηε κε βάζε ηνπο αξηζκνύο 1 – 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αηκνθόξα αγγεία: 

Τα αηκνθόξα αγγεία κε ηνλ αξηζκό 1 κεηαθέξνπλ αίκα πινύζην ζε νμπγόλν 

Τα αηκνθόξα αγγεία κε ηνλ αξηζκό 3 κεηαθέξνπλ αίκα πινύζην ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Σηα αηκνθόξα αγγεία κε ηνλ αξηζκό 2 γίλεηαη  αληαιιαγή αεξίσλ θαη νπζηώλ 

(κνλάδεο: 1,5) 

 

1 

2 

1. Ανξηή 

2. Πλεπκνληθή αξηεξία 

3. Αξηζηεξόο θόιπνο 

4. Αξηζηεξή θνηιία 

(κνλάδεο: 1) 

 
4 

3 

1 

2 

3 

1. Αξηεξία 

2. Τξηρνεηδή αγγεία 

3. Φιέβα 

 (κνλάδεο: 1,5) 
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γ) Αθνύ νλνκάζεηε ηα θύηηαρα ηνπ αίκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ ζρήκα, λα 
εμεγήζεηε ηε ιεηηοσργία ηνπο ζηνλ νξγαληζκό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κύηηαρο 1 Κύηηαρο 2 

Ολοκαζία: Λεπθό αηκνζθαίξην 
 

Ολοκαζία: Δξπζξό αηκνζθαίξην 

Λεηηοσργία: Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα, 
θπξίσο κε θαγνθπηηάξσζε θαη παξάγνπλ 
εηδηθέο νπζίεο, ηα αληηζώκαηα 
 
 

Λεηηοσργία: Μεηαθέξνπλ νμπγόλν πξνο 
ηνπο ηζηνύο θαη απνκαθξύλνπλ από απηνύο 
ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(κνλάδεο: 1) 

 
 
 
2. α) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να 
νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζηνπο αξηζκνύο 1 – 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(κνλάδεο: 0,75) 

 
 

1 

2 

1.Λάξπγγαο 

2. Τξαρεία 

3. Βξόγρνο 
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β) Τν κέξνο κε ηνλ αξηζκό 2, ζην πξνεγνύκελν ζρήκα, απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 
δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ θαη ζπλδεηηθό ηζηό. Να εμεγήζεηε ζε ηη εμππεξεηεί ε 
ζπγθεθξηκέλε δνκή. 
 
(i) Οη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη βνεζνύλ ηελ ηξαρεία λα κέλεη πάληα αλνηθηή ώζηε λα πεξλά ν 

αέξαο 

 
(ii) Οη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ γηα λα κπνξεί λα κεγαιώλεη ν 

νηζνθάγνο όηαλ πεξλά ε ηξνθή θαηά ηελ θαηάπνζε 

(κνλάδεο: 1) 

γ) Μεξηθέο θνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα έληνλεο άζθεζεο, ν νξγαληζκόο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο, εθηόο από αεξόβηα αλαπλνή εθηειεί θαη αλαεξόβηα αλαπλνή. Να 
γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αεξόβηα θαη ηελ αλαεξόβηα αλαπλνή. 
 

Αερόβηα αλαπλοή Αλαερόβηα αλαπλοή 

 
Φξεηάδεηαη νμπγόλν 
 

 
Γελ ρξεηάδεηαη νμπγόλν 

 
Παξάγεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα 
 

 
Παξάγεηαη ιηγόηεξε ελέξγεηα 

  
(κνλάδεο: 2) 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θπηηαξηθήο αλαπλνή. 

Η θπηηαξηθή αλαπλνή γίλεηαη ζηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ νλνκάδνληαη κηηνρόλδξηα 

Μέζα ζε απηά, θαίγνληαη   νξγαληθέο νπζίεο        θαη απειεπζεξώλεηαη   ελέξγεηα 

απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, παξάγνληαη επίζεο  

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  θαη λεξό. Γηα λα γίλεη ε θαύζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην αέξην 

νμπγόλν 

(κνλάδεο: 1,25) 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ (10 κολάδες) 
 
Αποηειείηαη από κία (1) ερώηεζε ηωλ δέθα (10) κολάδωλ. 
 
1. α) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 
Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6. 

 
β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα εθθρίκαηα πνπ 
δξνπλ ζην ιεπηό έληεξν κε ζθνπό ηελ πέςε ηεο ηξνθήο. 
 

Όλοκα εθθρίκαηος ποσ 
δρα ζηο ιεπηό έληερο 

Όργαλο παραγωγής ηοσ 
εθθρίκαηος 

Γράζε εθθρίκαηος ζηο ιεπηό 
έληερο 

 
Υοιή 

 

 
΄Ηπαξ (Σπθώηη) 

 
Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

 
Παγθρεαηηθό σγρό 

 
 
 

 
Πάγθξεαο 

Πεξηέρεη έλδπκα κε ηα νπνία:  
- Σπλερίδεηαη ε πέςε ηνπ 
ακύινπ θαη ησλ πξσηετλώλ 
- αξρίδεη θαη νινθιεξώλεηαη ε 
δηάζπαζε ησλ ιηπώλ θαη ησλ 
λνπθιετληθώλ νμέσλ  

(κνλάδεο: 2) 

1 

2 

3 

4 

 5 

 6 

 

1. Οηζνθάγνο 

2. Πάγθξεαο 

3. Παρύ έληεξν 

4. Λεπηό έληεξν 

5. Σπθώηη 

6. Φνιεδόρνο θύζηε 

(κνλάδεο: 3) 
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γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα. 

 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηοίτεζε 

 
1. Πέςε  

Α. Απνβνιή άρξεζησλ νπζηώλ 
από ηνλ πξσθηό 
 

 
1.                Γ 

 
2. Αθόδεπζε  

Β. Μεηαθνξά απιώλ νπζηώλ 
από ην ιεπξό έληεξν ζηελ 
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 
 

 
2.              Α              

 
3. Απνξξόθεζε  

Γ. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ 
ζε απινύζηεξεο νπζίεο 
 

 
     3.                Β 

 
4. Αθνκνίσζε  

Γ. Φξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ 
γηα λα θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο 
δηθέο ηνπ νπζίεο 
 

 
4.                Γ  

(κνλάδεο: 2) 

 
δ) Οη ζηειογόλοη αδέλες παξάγνπλ ην ζάιην κέζα ζην νπνίν πεξηέρνληαη δύν ζεκαληηθά 
έλδπκα. Αθνύ ηα νλνκάζεηε, λα γξάςεηε ην ξόιν ηνπ θάζε ελδύκνπ. 
 

 Ολοκαζία ελδύκοσ Ρόιος ελδύκοσ 
 

 
1.  

 
Ακπιάζε ή Πηπαιίλε 
 

 
Πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ακύινπ ζε απιά ζάθραξα 

 
2.  
 

 
Λπζνδύκε 

 
Καηαπνιέκεζε παζνγόλσλ κηθξνβίσλ πνπ 
εηζέξρνληαη ζην ζηόκα 

(κνλάδεο: 2) 

ε) Να νλνκάζεηε ην όργαλο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ππεύζπλν γηα θάζε κηα 
από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ: 
 
(i) Οινθιήξσζε ηεο πέςεο ησλ ηξνθώλ: Λεπηό έληεξν 

(ii) Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο πνπ δελ έρεη ππνζηεί πέςε: Παρύ έληεξν 

(iii) Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο: Σηνκάρη 

(iv) Καηάπνζε ηξνθήο: Οηζνθάγνο 

(κνλάδεο: 1) 

 
Οη Δηζεγήηξηεο:        Ο Γηεπζπληήο 
Μπισλά Παλαγηώηα  Β.Γ. 
Κξαζηά Παλαγηώηα  
 
         Φαλδξηώηεο Γεκήηξεο 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΚΚΗΝΟΣΡΗΜΗΘΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2015-2016 

 

 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 
 
 

 
ΒΑΘ.:……………………/25 
 
ΟΛΟΓΡ.:……………………… 
 
ΤΠΟΓΡ.:……………………… 
 

 
ΣΑΞΖ:    Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10/06/2016 

 
ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΑ (ΦΤΗΚΖ - ΥΖΜΔΗΑ/ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 
 

 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
1 ώξα θαη 30 ιεπηά  
(90΄ ιεπηά) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………… 
 

 
ΣΜΖΜΑ: ……..      ΑΡ.: …… 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

Κ Α Λ Ζ  Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α ! 
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ΜΔΡΟ Α:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο 

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 1 

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

γξάκκα  Α, Β, Γ  ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.                  (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ:….. 

α) Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο απνηεινύλ ζεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα, είλαη απνηακηεπηηθέο 

ελεξγεηαθέο νπζίεο ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο  θαη απνδίδνπλ  ελέξγεηα  9 Kcal/g ή 39 ΚJ/g;  

Α. Υδαηάλζξαθεο 

Β. Πξσηεΐλεο  

Γ. Ληπαξέο Οπζίεο 

       Γ. Βηηακίλεο 

β) Πνην αληηδξαζηήξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα αληρλεύζνπκε ηελ πξσηεΐλε ζην γάια; 

       Α. Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο (Benedict) 

       Β. Γηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ ζηελ παξνπζία δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 

       Γ. Αηζαλόιε 

       Γ. Γηάιπκα ησδίνπ 

 

γ) Τα κηθξνκόξηα ησλ πδαηαλζξάθσλ νλνκάδνληαη: 

Α. γιπθόδε 

Β. λνπθιενηίδηα 

Γ. ακηλνμέα 

Γ. γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 

 

δ)  Η ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ ζηα θύηηαξα γίλεηαη: 

Α. ζηα κηηνρόλδξηα 

Β. ζηα ξηβνζώκαηα 

Γ. ζηνλ ππξήλα 

Γ. ζηνπο ρισξνπιάζηεο 
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ε) Σηα κηηνρόλδξηα: 

Α. παξάγεηαη ην νμπγόλν 

Β. απιά αλόξγαλα κόξηα κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο νπζίεο 

Γ. ππάξρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα 

Γ. εμαζθαιίδεηαη ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

 

 

Δξώηεζε 2 

α) Σην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α - Γ.  

         

 

 

 

 

A: Άλσ Κνίιε Φιέβα 

 

Β: Γεμηόο Κόιπνο 

 

Γ: Πλεπκνληθή Αξηεξία 

 

Γ: Αξηζηεξή Κνηιία 

 

 

                                (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κεγάιεο (ζπζηεκαηηθήο) θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο;  

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

  Ο ζθνπόο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο είλαη ε κεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε 

όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

άιισλ άρξεζησλ νπζηώλ. 
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2)  εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 3 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                     

 

 

          

 

 

 

 

 

1. Λάξπγγαο 

2. Σξαρεία 

3. Βξόγρνη 

 

 

                                  (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ:….. 

 

 

β) Γηαηί πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα; Να δώζεηε ηξεηο (3) ιόγνπο. 

                                                                                                                 (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ:…..                                                   (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ:….. 

  Πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα ώζηε ν αέξαο λα πγξαίλεηαη από 

ηε βιέλλα, λα ζεξκαίλεηαη από ηα αηκνθόξα αγγεία θαη λα θαζαξίδεηαη από ηηο ηξίρεο θαη ηε 

βιέλλα  πνπ ππάξρνπλ ζηε κύηε.  

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αεξόβηαο  αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.  (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

 

 

γλυκόζη 

 

 

 

Ομπγόλν ενζργεια Νερό 

Διοξείδιο 

του 

 Άνθρακα 
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Δξώηεζε 4 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

αίκαηνο. 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Λεπθά Αηκνζθαίξηα 

2. Δξπζξά Αηκνζθαίξηα 

 

 

 

 

 

                       (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

 

 

β) Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο;        

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

Σα αηκνπεηάιηα 

γ)  Από ηη απνηειείηαη ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο;                                                  

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

Σν πιάζκα ηνπ αίκαηνο απνηειείηαη από 90% λεξό κέζα ζην  νπνίν είλαη δηαιπκέλα 

αλόξγαλα άιαηα, πξσηεΐλεο, νξκόλεο, ρξήζηκεο θαη άρξεζηεο νπζίεο. 

δ) Να ζεκεηώζεηε κε έλα   απηό πνπ ηζρύεη,  είηε γηα ηηο θιέβεο είηε γηα ηηο αξηεξίεο, όζνλ 

αθνξά ζηηο δηαθνξέο ηνπο. 

                                                                                                                       (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 

  Φιέβεο Αξηεξίεο 

1 Έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα.  
 

2 Έρνπλ κεγαιύηεξε δηάκεηξν απινύ. 
 

 

3 Τν αίκα εκθαλίδεη πην ςειή πίεζε.  
 

4 Δίλαη απαγσγά αγγεία.  
 



6 
 

 

ε) Τν αίκα ζηηο θιέβεο ξέεη κνλόδξνκα πξνο ηελ θαξδία. Πώο επηηπγράλεηαη απηό;  

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

Οη θιέβεο δηαζέηνπλ βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπο πνπ επηηξέπνπλ ζην αίκα λα ξέεη πξνο 

κία θαηεύζπλζε κόλν.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ζη) Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή από ηηο απαληήζεηο Α, Β, Γ θαη Γ.      (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:…..  

   

Έλαο ηξαπκαηίαο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Αλ ε νκάδα αίκαηνο ηνπ είλαη Ο-, ηη 

αίκα  (νκάδα θαη παξάγνληα ξέδνπο)   κπνξνύκε λα ηνπ δώζνπκε  ρσξίο λα ηνπ πξνθαιέζνπκε 

πξόβιεκα;                                                                            

       Α.   Οπνηαλδήπνηε νκάδα επεηδή ε νκάδα Ο- είλαη παλδέθηεο.                              

       Β.   Μόλν Ο- . 

       Γ.   Οπνηαλδήπνηε νκάδα επεηδή ε νκάδα Ο- είλαη παλδόηεο.                               

       Γ.   Μόλν ΑΒ+.  

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

 

Δξώηεζε 5 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα δηάθνξα όξγαλα 

ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.                      

  

 

 

 

 

 

1. Οηζνθάγνο 

2. ηνκάρη 

3. Παρύ έληεξν 

4. πθώηη 

                                       (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 
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β) Σε πνην όξγαλν  γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ απιώλ πιηθώλ ηεο πέςεο; 

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

ην ιεπηό έληεξν 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο ζηελ πέςε;                                              (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)  μ:….. 

Ζ ρνιή  γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

δ) Πνην πεπηηθό έλδπκν πεξηέρεηαη ζην ζάιην θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ;  

                                                                                                                       (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:…..  

ην ζάιην ππάξρεη ην έλδπκν ακπιάζε πνπ δηαζπά ην άκπιν ζε απινύζηεξα ζάθραξα. 

 

ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο;                                                    (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:…..  

  

  Ζ επηγισηηίδα θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα ώζηε νη ηξνθέο λα κελ θαηαιήγνπλ ζηνπο 

πλεύκνλεο θαηά ηελ θαηάπνζε. 

ζη) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα.                                   

                                                                                                                    
 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

  1. Αθόδεπζε  
Α. Φξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ γηα λα θηηάμεη  

ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο. 
1. - Γ 

2. Αθνκνίσζε  
Β. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε 

απινύζηεξεο νπζίεο. 
2. - Α 

3. Πέςε 
Γ. Απνβνιή ησλ αρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ  

πξσθηό. 
3. - Β 

4. Απνξξόθεζε 
Γ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην 

έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 
4. - Γ 

 
(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:….. 
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δ) Να νλνκάζεηε ηα κόληκα δόληηα ηνπ αλζξώπνπ 1-4 όπσο θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα. 
 

 

 

 

1. Σνκείο 

2. Κπλόδνληεο 

3. Πξνγόκθηνη 

4. Γόκθηνη                     

 

                          (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:…..                                               

 

ε) Πώο νλνκάδεηαη ην κέξνο ηνπ δνληηνύ όπνπ βξίζθνληαη ηα λεύξα θαη ηα αγγεία;  

 (1 Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ:….. 

Σν κέξνο ηνπ δνληηνύ όπνπ βξίζθνληαη ηα λεύξα θαη ηα αγγεία νλνκάδεηαη  Πνιθόο 

 

ζ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα πξνιάβνπκε ηηο αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ.  

                                                                                                                       (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ:….. 

i. πρλόο θαζαξηζκόο  θαη ζσζηό βνύξηζηζκα δνληηώλ. 

ii. σζηή δηαηξνθή. Απνθπγή δαραξνύρσλ ηξνθώλ. 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ:                                                                               Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 

ΥΡΤΩ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΛΔΑΝΘΟΤ 

ΡΔΝΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 

 

                                                                                                        ΣΔΡΔΕΑ ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΟΤ Β.Γ. Α΄ 

 

 

 



 

 
          

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex). 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από οκτώ (8) ζελίδερ.  
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Ερώτθςθ 1 

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 (π.χ. Α  ). 

(α) Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ, Α-Δ, ιςχφει για τουσ υδατάνκρακεσ;   
Α. Αποτελοφν ςπουδαίεσ αποταμιευτικζσ ενεργειακζσ ουςίεσ για τουσ ηωϊκοφσ οργανιςμοφσ 
Β.  Προζρχονται, κυρίωσ, από ηωϊκζσ τροφζσ 
Γ.  Ένα γραμμάριο παρζχει εννζα (9) χιλιοκερμίδεσ (Kcal) 
Δ.  Αποτελοφν ςπουδαίεσ αποταμιευτικζσ ενεργειακζσ ουςίεσ για τουσ φυτικοφσ 
οργανιςμοφσ. 

 
(β) Σο κρζασ, το ψάρι, οι ξθροί καρποί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλοφςια ςε: 

Α. Τδατάνκρακεσ 
Β. Λίπθ 
Γ. Πρωτεΐνεσ 
Δ. Άλατα. 
 

(γ) τον πιο κάτω πίνακα φαίνεται θ πειραματικι διάταξθ που ετοίμαςε ο κ. Πειραματάκθσ για να 
κάνει ζνα πείραμα που αφορά ςτθν ανίχνευςθ κρεπτικϊν ουςιϊν ςε διάφορεσ τροφζσ.  το 
ςυγκεκριμζνο πείραμα, ο κ. Πειραματάκθσ ποιο είδοσ κρεπτικϊν ουςιϊν κα προςπακιςει να 
ανιχνεφςει ςτα δείγματα τροφϊν που ετοίμαςε; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Τδατάνκρακεσ 
Β. Βιταμίνεσ 
Γ. Αλάτι 
Δ. Πρωτεΐνεσ. 
 

(δ) Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ, Α-Δ, δεν αφορά διαδικαςία που γίνεται ςτο  
ςτομάχι του ανκρϊπινου οργανιςμοφ;  
  

A. Αποκικευςθ μεγάλθσ ποςότθτασ τροφισ  
B.  Έκκριςθ διαφόρων ουςιϊν και ανάμειξι τουσ με τθν τροφι (δθμιουργία χυλοφ)  
Γ.  Μερικι πζψθ των πρωτεϊνϊν  
Δ.  Μερικι πζψθ νουκλεϊνικϊν οξζων. 
 
 
 
 

ΜΕΡ   ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ.  
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςι (2.5) μονάδεσ. 
                                   Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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(ε) Ποια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ, αφορά λειτουργία που επιτελεί θ βλζννα που 
απελευκερϊνεται ςτο ςτομάχι: 

A. Ρυκμίηει τθν ζκκριςθ γαςτρικοφ υγροφ  
B.  Κατάποςθ 
Γ.  Προςταςία του ςτομάχου  
Δ.  Μερικι πζψθ πρωτεϊνϊν. 

 
(5 X 0.5 μ. = 2.5 μ.) 

  

Ερώτθςθ  2 

(α) Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω ςχιμα και να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ με τουσ 

αρικμοφσ 1-3. 

 

 

 

(3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.)  

 
 
(β) Να γράψετε τθν ουςία που αποκθκεφει το όργανο δφο (2) που ςχετίηεται με τθν πζψθ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κρεπτικϊν ουςιϊν.  
 
Μζςα ςτθν χολθδόχο κφςτθ αποκθκεφεται θ χολι. 

          (1Χ0.25 = 0.25 μ.) 

(γ) Να γράψετε τθ λειτουργία που επιτελεί θ πιο πάνω ουςία. 
 
Η Χολι εξυπθρετεί ςτθν γαλακτοματοποίθςθ των λιπών και ςτθ δθμιουργία μικρών ςφαιριδίων 

λίπουσ. 

(1Χ0.5 = 0.5 μ.) 

(δ) Να αναφζρετε μια (1) αςκζνεια που ςχετίηεται με το όργανο ζνα (1). 

Ηπατίτιδα ι καρκίνοσ ι κίρρωςθ του ιπατοσ 

(1Χ0.25 μ=0.25 μ.) 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 
 

 

 

Ακολουκεί το Μζροσ Β΄ του εξεταςτικοφ δοκιμίου 
 
 
 

1. Σςκώηι / ήπαπ 

2. Χοληδόσορ Κύζηη 

3. Χοληδόσορ Πόπορ 
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Ερώτθςθ 3 
 
(α) το παρακάτω διάγραμμα να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ με τισ ενδείξεισ 1-10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 X 0.25 μ. = 2.5 μ.)  

(β)  τον πιο κάτω πίνακα να γράψετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ των αρτθριϊν και των φλεβϊν. 

ι άλλθ απάντθςθ του βιβλίου ςελ.149 - πίνακασ δραςτθριότθτασ 3.4.3 (4X 0.25 μ. = 1 μ.)  

(γ) το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ζνα αιμοφόρο αγγείο ςτο οποίο θ ροι του αίματοσ 

παρεμποδίηεται, λόγω κάποιασ πακολογικισ κατάςταςθσ που ζχει δθμιουργθκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αρτηρίες  Φλέβες 

1.  Δεν έτοσν βαλβίδες Έτοσν βαλβίδες 

2.  Έτοσν πατύτερα τοιτώματα Έτοσν πιο λεπτά τοιτώματα 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

1. Άνω κοίλη θλέβα 

2. Δεξιόρ κόλπορ 

3. Τπιγλώσινη βαλβίδα 

4. Κάηω κοίλη θλέβα 

5. Δεξιά κοιλία 

6. Αοπηή 

7. Πνεςμονική Απηηπία 

8. Πνεςμονικέρ θλέβερ 

9. Απιζηεπόρ Κόλπορ 

10. Διγλώσινη βαλβίδα 
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Ρινική κοιλόηηηα 
 
 

Φάπςγγαρ 
 
 

Σπασεία 
 
Πνεύμονερ 
 
 
Βπόγσοι 
 
 
Κςτελίδερ 
 

(i) Να ονομάςετε τθν πακολογικι κατάςταςθ που παρουςιάηεται ςτο πιο πάνω ςχεδιάγραμμα: 

Η πιο πάνω πακολογικι κατάςταςθ ονομάηεται αρτθριοςκλιρυνςθ. 

(1X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  

(ii) Να εξθγιςετε πϊσ μπορεί να δθμιουργθκεί μια τζτοια πακολογικι κατάςταςθ, αναφζροντασ 

δφο (2) λόγουσ: 

Μπορεί να δθμιουργθκεί α) ςυςςώρευςθ λιπιδίων κυρίωσ χολθςτερόλθ, κάτω από τα εςωτερικά 

τοιχώματα των αρτθριών και β) ςτθ ςυςςώρευςθ αςβεςτίου. 

(2X 0.5 μ. = 1 μ.)  

Ερώτθςθ 4 
 
(α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-6 που αφοροφν ςτα διάφορα όργανα του αναπνευςτικοφ 

ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (6X 0.25 μ. = 1.5 μ.)  

(β) Η τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ και ςυνδετικό ιςτό. Να εξθγιςετε ςε ποιεσ 

δφο (2) λειτουργίεσ εξυπθρετεί θ ςυγκεκριμζνθ δομι τθσ τραχείασ. 

 

Βοθκοφν τθν τραχεία να παραμζνει ανοιχτι ϊςτε να περνά ο αζρασ και β) ςτθ διεφρυνςθ του 

οιςοφάγου όταν περνά μζςα από αυτόν θ τροφι. 

(2X 0.5 μ. = 1 μ.) 

(γ) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ βλζννασ, των αιμοφόρων αγγείων και των τριχϊν ςτισ ρινικζσ 

κοιλότθτεσ;  

Οι τρίχεσ φιλτράρουν τον ειςπνεόμενο αζρα από τθν ςκόνθ και τα μικρόβια, θ βλζννα υγραίνει τον 

ειςπνεόμενο αζρα ενώ τα αιμοφόρα αγγεία κερμαίνουν τον ειςπνεόμενο αζρα. 

(3X 0.5 μ. = 1.5 μ.) 
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ηόμα 
 
 

Οιζοθάγορ 
 
 

ςκώηι/ήπαπ 
 
 
ηομάσι 
 
 
 

Πασύ ένηεπο 
 
 
Λεπηό ένηεπο 

(δ) Κάκε πνεφμονασ ζχει ςυνολικι εςωτερικι επιφάνεια περίπου 100m2. Να εξθγιςετε μζςα από 

ποιεσ δομζσ των πνευμόνων εξαςφαλίηεται θ μεγάλθ επιφάνειά τουσ.  

 

Η μεγάλθ επιφάνεια των πνευμόνων εξαςφαλίηεται μζςα από το μεγάλο αρικμό κυψελίδων που 

ζχουν. 

(1X 0.5 μ. = 0.5 μ.) 

(ε) ε τι εξυπθρετεί αυτι θ μεγάλθ επιφάνεια των πνευμόνων; 

Εξυπθρετεί ςτθν γριγορθ και αποτελεςματικι ανταλλαγι των αερίων τθσ αναπνοισ. 

(1X 0.5 μ. = 0.5 μ.) 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ B΄ 
 
 

 
 

 

  

Ερώτθςθ 5 
 
(α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ (1 – 6) ςτο πιο κάτω ςχιμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (6X 0.25 μ. = 1.5 μ.)  

(β) Να αναφζρετε τρεισ (3) λειτουργίεσ του παχζοσ εντζρου. 

 Προςωρινι αποκικευςθ των άπεπτων υλικών των τροφών 

 Απορρόφθςθ νεροφ, αλάτων και βιταμινών 

 Σχθματιςμόσ κοπράνων 

    (3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.)  

     ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των δζκα (10) μονάδων. 
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(γ) Να αναφζρετε τθ λειτουργία των πιο κάτω δραςτικϊν ουςιϊν του ςτομάχου. 

Δραςτικι ουςία Λειτουργία 

Τδροχλωρικό οξφ 
Καταςτρζφει τα περιςςότερα μικρόβια που ειςζρχονται ςτο ςτομάχι με 

τθν τροφι. 

Πεψίνθ 
Διαςπά πρωτεΐνεσ 

 

Γαςτρίνθ 
Ορμόνθ που ρυκμίηει τθν ζκκριςθ του γαςτρικοφ υγροφ 

 

   (3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.) 

(δ) Να εξθγιςετε ποφ οφείλεται θ μεγάλθ απορροφθτικι επιφάνεια του λεπτοφ εντζρου. 

Η μεγάλθ απορροφθτικι επιφάνεια του λεπτοφ εντζρου οφείλεται ςτισ πτυχζσ, ςτισ λάχνεσ και ςτισ 

μικρολάχνεσ. 

(1 X 1 μ. = 1 μ.) 

(ε) Σο ςάλιο περιζχει δφο ςθμαντικά ζνηυμα, τθν αμυλάςθ και τθ λυςοηφμθ. Να γράψετε το ρόλο 

των δφο αυτϊν ενηφμων. 

 ρόλοσ αμυλάςθσ: ςυμβάλει ςτθν περιοριςμζνθ διάςπαςθ του αμφλου ςε απλά ςάκχαρα. 

 ρόλοσ λυςοηφμθσ: καταπολεμά τα πακογόνα βακτιρια που ειςζρχονται ςτο ςτόμα. 

    (2 X 0.5 μ. = 1 μ.) 

(ςτ) τα πειράματα ανίχνευςθσ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτισ τροφζσ (απλά ςάκχαρα, πρωτεΐνεσ, λιπαρζσ 

ουςίεσ, βιταμίνθ C), που βρίςκονται ςτουσ πιο κάτω δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ, χρθςιμοποιιςαμε τα 

πιο κάτω αντιδραςτιρια:   

 διάλυμα Βενεδικτίνθσ (Benedict), χρϊματοσ γαλάηιο 

 διάλυμα κεικοφ χαλκοφ (CuSO4) και διάλυμα υδροξειδίου του Νατρίου (NaOH) , χρϊματοσ 

γαλάηιο 

 Αικανόλθ, διαυγζσ 

 Διάλυμα υπερμαγγανικοφ Καλίου(KMnO4), χρϊματοσ μωβ. 
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Με βάςθ τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ, να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τισ πιο κάτω προτάςεισ: 

1. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με το διάλυμα Benedict, περιζχουν 

ςάκχαρα και γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από γαλάηιο ςε κεραμιδί.  

2. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με τα διαλφματα (CuSO4) και (NaOH) , 

περιζχουν πρωτεΐνεσ  και γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από γαλάηιο ςε 

μωβ. 

3. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με τθν αικανόλθ, περιζχουν λίπθ και 

γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από διαυγζσ ςε λευκό ίηθμα.  

4. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με το KMnO4, περιζχουν βιταμίνθ C και 

γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από μωβ ςε αποχρωματιςμζνο (8 X 0.25 μ. = 2 μ.) 

 

 (η) Να αντιςτοιχιςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β ςτον πιο κάτω 

πίνακα, ζτςι ϊςτε να φαίνεται ο ρόλοσ των κρεπτικϊν ουςιϊν ςτον οργανιςμό: 

 

 

 

 

 

(3X 0.5 μ. = 1.5 μ.) 

 

Τ Ε Λ Ο Σ     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ     Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Υ 

 

 

Η Διευκφντρια   

 

                     

Άννα Γιακουμι                                                                                                                        

 

 

Στιλθ Α 

Θρεπτικζσ ουςίεσ των 

τροφών 

 Στιλθ Β 

Ο ρόλοσ τουσ ςτον οργανιςμό 

1. Λιπαρζσ ουςίεσ  Α. Αποτελοφν βαςικά δομικά 

υλικά βιολογικϊν δομϊν (οςτά, 

δόντια) 

2. Βιταμίνεσ  Β. Θερμομονωτικό υλικό ςτα ηϊα. 

3. Άλατα  Γ. Χρειάηονται ςε πολφ μικρζσ 

ποςότθτεσ ςτον οργανιςμό μασ. 

4. Πρωτεΐνεσ   

Αντιςτοίχιςθ: 

1: Β 

2: Γ 

3: Α 

4: ……………… 
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     Με βάςθ τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ, να ςυμπλθρϊςετε κατάλλθλα τισ πιο κάτω προτάςεισ: 

1. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με το διάλυμα Benedict, περιζχουν 

……………………………. και γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από γαλάηιο ςε 

……………….……………  

2. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με τα διαλφματα (CuSO4) και (NaOH) , 

περιζχουν ……………………………. και γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από 

γαλάηιο ςε ……………….……………  

3. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με τθν αικανόλθ, περιζχουν 

……………………………. και γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από διαυγζσ ςε 

…………………….………  

4. Σα δείγματα τροφισ που ζδωςαν κετικό αποτζλεςμα με το KMnO4, περιζχουν 

……………………………. και γίνεται αντιλθπτό από τθν αλλαγι του χρϊματοσ από διαυγζσ ςε 

…………………….………                                                                                                          (8 X 0.25 μ. = 2 μ.) 

 (η) Να αντιςτοιχιςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β ςτον πιο κάτω 

πίνακα, ζτςι ϊςτε να φαίνεται ο ρόλοσ των κρεπτικϊν ουςιϊν ςτον οργανιςμό: 

 

 

 

 

 

(3X 0.5 μ. = 1.5 μ.) 

 

Τ Ε Λ Ο Σ     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ     Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Υ 

 

 

Οι Ειςθγθτζσ                                            Η Συντονίςτρια                                         Η Διευκφντρια   

                     

Θεράπων Θεράποντοσ                          

 Έλενα Βαρνάβα                                      τζλλα Φιλίππου Β.Δ                                  Άννα Γιακουμι     

Στιλθ Α 

Θρεπτικζσ ουςίεσ των 

τροφών 

 Στιλθ Β 

Ο ρόλοσ τουσ ςτον οργανιςμό 

1. Λιπαρζσ ουςίεσ  Α. Αποτελοφν βαςικά δομικά 

υλικά βιολογικϊν δομϊν (οςτά, 

δόντια) 

2. Βιταμίνεσ  Β. Θερμομονωτικό υλικό ςτα ηϊα. 

3. Άλατα  Γ. Χρειάηονται ςε πολφ μικρζσ 

ποςότθτεσ ςτον οργανιςμό μασ. 

4. Πρωτεΐνεσ   

Αντιςτοίχιςθ: 

1: ……………… 

2: ……………… 

3: ……………… 

4: ……………… 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΛΔΜΔΟ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 

 

 

       

      ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

ΒΑΘ.: ………………….……../25 

 

ΟΛΟΓΡ.: …………………………. 

 

ΤΠΟΓΡ.: …………………………. 

 

ΣΑΞΗ:                            Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06/06/2016 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ώξα θαη 30 ιεπηά (90 ιεπηά) 

 

   

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………….. 

 

 

ΣΜΗΜΑ: ………………   ΑΡ.: …... 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  7 ζειίδεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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             Μέξνο  Α΄:   Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε  Δ ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα. Κάζε  

                                  νξζή  θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύν θαη κηζή ( 2,5)  κνλάδεο. 

 

Δξώηεκα 1 

Γίλεηαη ην πην θάησ ζρήκα πνπ δείρλεη ηελ ηνκή αξηεξίαο. Να γξάςεηε: 

  

 
 

 

       

Δξώηεκα 2 

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

απάληεζε.                                                                                                                            (5 x 0,5 = 2,5 μ) 

 
(α) Σηηο δνκηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο αλήθεη/νπλ: 
      Ι.  πξσηεΐλεο 
      ΙΙ. λνπθιεηληθά νμέα 
      ΙΙΙ. άιαηα 
      IV. νξζά είλαη ην Ι θαη ΙΙ 
      V. όια ηα πην πάλσ 
 
(β) Πνηα από ηα πην θάησ έλδπκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηάζπαζε ιηπώλ; 
      Ι. παγθξεαηηθό πγξό 
      ΙΙ. πεςίλε 
      ΙΙΙ. ακπιάζε 
      IV. όια ηα πην πάλσ 
      V. θαλέλα από ηα πην πάλσ 
 
(γ) Οξγαληθέο νπζίεο είλαη απηέο: 
     Ι.  πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 
     ΙΙ. πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ δόκεζε λέσλ θπηηάξσλ 
     ΙΙΙ. ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη νη πξσηεΐλεο  
     IV. όια ηα πην πάλσ 
     V. θαλέλα από ηα πην πάλσ 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

Ι. πνηα πάζεζε απεηθνλίδεηαη ζην  
   δηπιαλό ζρήκα;                      (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

αζεξνζθιήξσζε 
ΙΙ. κία (1) αηηία πνπ πξνθαιεί ηελ πην     
    πάλσ πάζεζε.                       (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 πζζώξεπζε ιηπηδίσλ ζηα 
εζσηεξηθά ηνηρώκαηα αξηεξηώλ 

ΙΙΙ. έλα (1) ηξόπν απόθξαμεο ησλ   
     αξηεξηώλ.                              (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

 Αγγεηνπιαζηηθή κε κπαινλάθη 
ΙV. δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο πην  
      πάλσ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.                                         
                                                        (2 x 0,5 = 1 μ) 

 Καζεκεξηλή άζθεζε 

 Γηαηξνθή κε ιίγα ιηπαξά 

 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&um=1&hl=el&sa=N&biw=1366&bih=592&tbm=isch&tbnid=_HVXcfkdmejK8M:&imgrefurl=http://medicalpq.gr/kardiaggiako_sistima_kai_metavolismos_cat/prolipsi_kardiaggeiakon_pathiseon/&docid=YcN_zeyhB0D07M&imgurl=http://medicalpq.gr/wp-content/uploads/2011/11/cardiocascula_gr.png&w=250&h=256&ei=V0xLT7vDFcrv8AOVvJmJDg&zoom=1
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(δ) Σηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ππάξρεη ην έλδπκν: 
      Ι. πεςίλε 
      ΙΙ. ακπιάζε 
      ΙΙΙ. ιπζνδύκε 
      ΙV. νξζά είλαη ην Ι θαη ΙΙ 
      V.  νξζά είλαη ην ΙΙ θαη ΙΙΙ 
 
(ε) Απνξξόθεζε βηηακηλώλ γίλεηαη: 
     Ι. ζην ζηόκα 
     ΙΙ. ζην ιεπηό έληεξν 
     ΙΙΙ. ζην παρύ έληεξν 
     IV. νξζά είλαη ην Ι θαη ΙΙΙ 
     V. θαλέλα από ηα πην πάλσ 
 

 

Μέξνο  Β΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήκαηα. Να απαληήζεηε Δ ΟΛΑ εξσηήκαηα. Κάζε νξζή θαη  

                   πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  

 

Δξώηεκα 1 

(α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ ζε ηνκή. Να νλνκάζεηε ηα αγγεία Α θαη Β  

      θαη ηηο θνηιόηεηεο Γ θαη Γ.                                                                                             (4 x 0,25 = 1 μ)                    

 
 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο                                                                  (6 x 0,25 = 1,5 μ)                    

I. Τα θύηηαξα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο είλαη ηα  αηκνπεηάιηα 

II. Τα πνιύ ιεπηά αγγεία πνπ ελώλνπλ ηεο αξηεξίεο κε ηηο θιέβεο νλνκάδνληαη ηξηρνεηδή 

III. Τα κεγαιύηεξα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο είλαη ηα ιεπθνθύηηαξα 

IV. Τα αγγεία ηα νπνία έρνπλ πην ρνληξό κπτθό ηνίρσκα είλαη νη αξηεξίεο 

   γηαηί δέρνληαη κεγάιε πίεζε αίκαηνο 

V. Τα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο είλαη εξπζξνθύηηαξα 

          

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

 

 
 

Α: ανξηή 
 
Β: αλσ θνίιε θιέβα 
 
Γ: αξηζηεξόο θόιπνο 
 
Γ: δεμηά θνηιία 



4 /7 
 

 

(β) Ο Γηώξγνο είλαη αηκνδόηεο θαη έρεη νκάδα αίκαηνο Α- (ξέδνπο αξλεηηθό).  

      Ι.  Σε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα ν Γηώξγνο;                                         (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                                                       

      Α -,  Α+,  ΑΒ +,  ΑΒ- 

 

     ΙΙ. Όηαλ ν Γηώξγνο  είρε αηύρεκα θαη ρξεηάζηεθε λα ηνπ ρνξεγεζεί αίκα, ν θίινο ηνπ ν Ιάθσβνο πνπ         

     έρεη αίκα νκάδαο Ο+ (ξέδνπο ζεηηθό), έζπεπζε ζην λνζνθνκείν γηα λα ηνπ πξνζθέξεη αίκα.      

     Πηζηεύεηε όηη  ν Ιάθσβνο  κπόξεζε λα βνεζήζεη ην θίιν ηνπ κ’ απηό ηνλ ηξόπν; Δμεγήζηε.                     

                                                                                                                                              (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                   

     Όρη, δελ κπόξεζε λα ηνλ βνεζήζεη γηαηί ν Ιάθσβνο έρεη ξέδνπο ζεηηθό θαη δελ κπνξεί λα  

     δώζεη ζε άηνκα κε ξέδνπο αξλεηηθό γηαηί ν νξγαληζκόο ηνπ ζα αληηδξάζεη. 

 

 

Δξώηεκα 2 

 Η Άλλα εθηέιεζε έλα πείξακα κε ην νπνίν πξνζπάζεζε λα αληρλεύζεη  νξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο 

ζηηο ηξνθέο. Δηνίκαζε ηξείο (3) δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζέηεζε ηηο εμήο ηξνθέο σο 

αθνινύζσο:  

Σσιήλα Α: ρπκό ζηαθπιηνύ,  Σσιήλα Β: αζπξάδη απγνύ,  Σσιήλα Γ: ειαηόιαδν. 
Σε θάζε ζσιήλα έβαιε έλα δηαθνξεηηθό αληηδξαζηήξην.  
 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ αθόινπζν πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ πίλαθα.  
                                                                                                                                                    (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                                                   

Γνθηκαζηηθόο 
ζσιήλαο 

Σξνθή Αληηδξαζηήξην Υξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
πξηλ ηελ επαθή 

κε ηελ ηξνθή 

Υξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
κεηά ηελ επαθή 

ηνπ κε ηελ ηξνθή 

 
Α 
 

 
Χπκόο ζηαθπιηνύ 

 
Γηάιπκα 

Βελεδεθηίλεο 

 
Γαιάδην 

 
Κεξακηδί 

 
 

Β 
 

 
Αζπξάδη απγνύ 

Γηάιπκα ζεηηθνύ 
ραιθνύ 

(CuSO4)θαη 
πδξνμεηδίνπ ηνπ 
λαηξίνπ(NaOH) 

 
 

Γαιάδην 

 
 

Μσβ 

 
Γ 

 

 
Διαηόιαδν 

 
Αηζαλόιε θαη 

λεξό 

 
άρξσκν 

 
Λεπθό ίδεκα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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(β) Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλίρλεπζε ε Άλλα εθηειώληαο ην πην πάλσ πείξακα ζηνπο ζσιήλεο Α-Γ; 
                                                                                                                                              (3 x 0,5 = 1,5 μ)                                                                                                                                   
 

Α/Α Σξνθή Θξεπηηθή νπζία 

 
Α 

 
Χπκόο ζηαθπιηνύ 
 

Απιά ζάθραξα 

 
Β 

 
Αζπξάδη απγνύ 
 

πξσηεΐλεο 

 
Γ 

 
Διαηόιαδν 
 

Ληπαξέο νπζίεο 

 
(γ) Ι. Σε κηα από ηηο πην πάλσ ηξείο (3) ηξνθέο ππάξρεη βηηακίλε C. Πνηα είλαη απηή;         (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                   
      
    Υπκό ζηαθπιηνύ 
      
     ΙΙ. Πνην αληηδξαζηήξην ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Άλλα γηα λα αληρλεύζεη ηελ βηηακίλε C;  (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                   
     
     Τπεξκαγγαληθό θάιην 
 
     ΙΙΙ. Πνηα ζα είλαη ε ρξσκαηηθή αιιαγή θαηά ηελ αλίρλεπζε ηεο βηηακίλεο C;                 (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                                                                                   
     
     Σν αληηδξαζηήξην ζα απνρξσκαηηζηεί από ην ζθνύξν ηώδεο πνπ είλαη ην αξρηθό ηνπ ρξώκα.  
 

 

Μέξνο Γ΄ : Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ.  

 

Δξώηεκα 1 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 -8 ζην πην θάησ ζρήκα πνπ αθνξά ην πεπηηθό ζύζηεκα.  

                                                                                                                                                           (8 x 0,25 = 2 μ)                                                                           

 

 
Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

 

1. οιζοθάγος 

 

2. τοληδότος κύζηη 

 

3. ζσκώηι 

 

4. ζηομάτι 

 

5. πάγκρεας 

 

6. πατύ ένηερο 

 

7. λεπηό ένηερο 

 

8. πρωκηός 
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(β) Οη πην θάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό (3) ζην πην πάλσ ζρήκα. 

      Να γξάςεηε: 

     I.  Πνηα νπζία παξάγεη;                                                                                                        (1 x 0,25 = 0,25 μ)                                                                           

     ρνιή 

     II.  Τν ξόιν ηεο νπζίαο απηήο                                                                                         (1 x 0,5 = 0,5 μ)                                                                           

     Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

     ΙΙΙ. δπν (2) άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ απηνύ.                                                                  (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           

 Απνηνμίλσζε νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο 

 Απνζήθεπζε ζηδήξνπ, πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ, βηηακηλώλ.  

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό (6) ζην πην πάλσ ζρήκα:  

                                                                                                                                                   (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           

     Ι. απνξξόθεζε λεξνύ, βηηακηλώλ, αιάησλ 

     ΙΙ. παξαγσγή βηηακίλεο Κ 

  

(δ) Οη πην θάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό (5) ζην πην πάλσ ζρήκα.  

     Να αλαθέξεηε :    

      Ι. κία αζζέλεηα ηνπ νξγάλνπ απηνύ.                                                                                  (1 x 0,25 = 0,25 μ)    

      αθραξώδεο δηαβήηεο 

     ΙΙ. Τη είδνπο αδέλαο είλαη ; Δμεγήζηε.                                                                                        (2 x 0,5 = 1 μ) 

     Δίλαη κεηθηόο αδέλαο γηαηί παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε από ην ελδνθξηλέο ηνπ ηκήκα ε νπνία  

     κπαίλεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, θαη παξάγεη θαη ην παγθξεαηηθό πγξό από ην  

     εμσθξηλέο ηνπ κέξνο ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη ζην δσδεθαδάθηπιν.  

 

(ε) Να γξάςεηε: 

     Ι.  δύν (2)  όξγαλα ζηα νπνία  γίλεηαη πέςε ησλ πξσηετλώλ .                                          (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                           

     ηνκάρη, δσδεθαδάθηπιν 

     ΙΙ. ηα έλδπκα κε ηα νπνία γίλεηαη ε πέςε πξσηετλώλ                                                              (2 x 0,5 = 1 μ) 

    Πεςίλε, παγθξεαηηθό πγξό (ζξπςίλε) 

 

(ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                             (4 x 0,25 = 1 μ) 

        

Γηαδηθαζία Όξγαλν/α 

Απνξξόθεζε γιπθόδεο  

Λεπηό έληεξν 

Γηάζπαζε ακύινπ  

ηόκα, δσδεθαδάθηπιν 

Απνζήθεπζε ρνιήο  

Υνιεδόρνο θύζηε 

 

 

 

Σν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 
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(ζη) Ι. Πόζα παηδηθά δόληηα έρνπκε;                                                                                    (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

       

        20 

      ΙΙ. Πώο αιιηώο νλνκάδνληαη ηα παηδηθά καο δόληηα;                                                           (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

     

      λενγηιά 
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ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ  2016 

 

 
ΒΑΘΜΟ : .......... / 25 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ........................ 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ: .......................... 

 

 
ΣΑΞΖ:                      Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 06/06/2016 

 

 
ΜΑΘΖΜΑ:         ΒΗΟΛΟΓΗΑ / ΥΖΜΔΗΑ   

 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ: 
1 ΩΡΑ  ΚΑΗ 30 ΛΔΠΣΑ 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …........................................................ 

 

ΣΜΖΜΑ: ........  ΑΡΗΘΜΟ : ...... 

 

 
 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κόλν κε κπιε  πέλα. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο (Tipp-Ex). 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 
 
 
 
 
 
 

Κ Α Λ Ζ   Δ Π Η Σ Τ Υ Η Α 
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ΜΔΡΟ  Α:   Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                              
   
 
  
 Δξώηεζε 1 
 

(Α) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο , πνπ πξνζιακβάλνπκε κε ηελ ηξνθή καο , είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

(αύμεζε) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο πνπ αθνξνύλ ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ, βάδνληαο ζε θύθιν ην γξάκκα Α - Γ  πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε . 

 
(α)       Απνηεινύλ  βαζηθά δνκηθά πιηθά ησλ νζηώλ θαη ησλ δνληηώλ: 

Α.        νη πξσηεΐλεο 

Β.       νη ιηπαξέο νπζίεο 

Γ.        ην λεξό 

Γ.       ηα άιαηα 

 
(β) Απνηεινύλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο:            

             Α. νη πδαηάλζξαθεο 

             Β. νη πξσηεΐλεο 

Γ. νη ιηπαξέο νπζίεο 

Γ.        νη βηηακίλεο 

 

(γ)         Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ : 

Α.        ηα άιαηα 

Β.        νη βηηακίλεο 

Γ. ηα λνπθιετληθά νμέα 

Γ. νη πδαηάλζξαθεο 

(δ)        Απνηεινύλ ζεξκνκνλσηηθό πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δστθώλ νξγαληζκώλ: 

Α. νη πξσηεΐλεο 

Β. νη ιηπαξέο νπζίεο 

Γ. νη πδαηάλζξαθεο 

Γ.        ηα λνπθιετληθά νμέα  

    (4 Χ 0.25 μ = 1 μ.)   μ: … 

(Β) Να ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:         

(α) Οη εκεξήζηεο αλάγθεο πξσηετλώλ ζε γξακκάξηα αλά θηιό βάξνπο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο είλαη 

πνιύ κεγαιύηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο, δηόηη, 

Οη έθεβνη θαη ηα παηδηά ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξα δνκηθά ζπζηαηηθά γηα λα αλαπηπρζνύλ, λα 

δεκηνπξγεζνύλ λέα θύηηαξα. 

(β)  Γύν (2) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο  αλάγθεο  ηνπ αλζξώπνπ είλαη: 

 

1: ειηθία  2: θύιν 

(2Χ 0.5 κ = 1 μ.)   μ: … 

 

 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
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(Γ) Σν άζπξν ρξώκα ηεο νπζίαο Υ , πνπ θαίλεηαη ζηελ πην θάησ  εηθόλα , κεηά ηελ επαθή ηεο κε  ππθλό 

ζεητθό νμύ έγηλε καύξν. Να εμεγήζεηε αλ ε νπζία Υ κπνξεί λα είλαη αιάηη ή δάραξε.  

Η νπζία Χ είλαη δάραξε γηαηί πεξηέρεη άλζξαθα,  

Σνλ νπνίν αληρλεύεη ην ππθλό ζεητθό νμύ, αθνύ               

αθαηξεί ην λεξό από ηηο νξγαληθέο ζξεπηηθέο  

νπζίεο.                                                                                       

                                                           

                                                                                                                    (1Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: ... 

Δξώηεζε 2 

 
 

(α) Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί  1-5 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ; 

  

  1: ξηληθή θνηιόηεηα 
 
  2: δηάθξαγκα 

3: θάξπγγαο                                                                                    45 
 
4: ηξαρεία                                                                                            
 

5: θπςειίδεο                                                                                  
 

                          (5Χ 0.25 μ = 1.25 μ)   μ: ... 

 
 
 
(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ  
κε έλδεημε  Α ζην δηπιαλό ζρήκα; 
 

Δίλαη ε επηγισηηίδα πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα ηελ ώξα πνπ θαηαπίλνπκε. (1 Χ 0.25 μ = 0.25 μ)   

μ: ... 

(γ)  Πώο εμαζθαιίδεηαη θαη ζε ηη εμππεξεηεί  ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;  

Δμαζθαιίδεηαη κε ηα εθαηνκκύξηα θπςειίδεο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη θαη εμππεξεηεί ηελ γξήγνξε, 
εύθνιε θαη απνδνηηθή αληαιιαγή αεξηώλ ζηνπο πλεύκνλεο. 

        

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ... 

 

 

(δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο θαη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην βιελλνγόλν ησλ 

ξηληθώλ θνηινηήησλ; 

 Βιέλλα: πγξαίλεη ηνλ αέξα θαη απνκαθξύλεη κηθξόβηα θαη ζθόλε 

  

 Αηκνθόξα Αγγεία: Θεξκαίλνπλ ηνλ αέξα. 

        

(2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ... 

 
                                                                                                                                                                                                                                                
  

   1 
3 

  2 

ζεητθό νμύ 

νπζία Υ 

  Α 
4 

5 
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ΜΔΡΟ Β:   Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο . 
  
 
Δξώηεζε 3 
  

 (α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1-6 ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα. 

 

1: ζηνκαηηθή θνηιόηεηα  4: παρύ έληεξν 

2: ζηνκάρη  5: πάγθξεαο 

3: ιεπηό έληεξν  6: πξσθηόο 

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

 

 (β) ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε  ην ξόιν πνπ      

 έρεη ε θαζεκηά από ηηο νπζίεο , πνπ θαίλνληαη ζε απηόλ, ζηε 

 δηαδηθαζία ηεο πέςεο ηεο ηξνθήο. 

 

 

            
                                                                                                                                (4Χ 0.5 μ = 2μ)  μ: … 

(γ) Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην δόληη Υ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα.                                                            

 Πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ ; αιέζνπλ ηελ ηξνθή  

 

 ε πνην είδνο δνληηώλ αλήθεη  ; γνκθίνη 

                                                                                                                                                               

 Πνην είλαη ην ζθιεξόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ ; αδακαληίλε 

                                                                                                                                                                                                    

 Πνηνο ηζηόο πεξηέρεη ηα αγγεία θαη ηα λεύξα ηνπ ; πνιθόο                                             

 

 Πνηα πάζεζή ηνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα κε έλδεημε  Α; ηεξεδόλα 

 
 Πώο νλνκάδεηαη ην κέξνο ηνπ δνληηνύ, πνπ θαίλεηαη έμσ από ηα νύια; κύιε   

 ( 6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: … 
  

 Α/Α     
     

Οπζία     
 

 
Ρόινο νπζίαο ζηελ πέςε ηεο ηξνθήο  

 
1 

 

Υνιή 

 

γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

 
2 

 
Πεςίλε 

Γηάζπαζε πξσηετλώλ 

 
3 

 
Γαζηξίλε 

Ρπζκίδεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ 

 
4 

 
   Ακπιάζε 

Γηάζπαζε ηνπ ακύινπ 

Υ 

Α 

3 

2 

1 

6 

 

5 

4 



5  

Δξώηεζε 4 

(α) ηα δνρεία Α θαη Β πνπ πεξηέρνπλ ην θαζέλα δηαθνξεηηθό δείγκα ηξνθήο πξνζζέζακε  3ml ηνπ 

πγξνύ Υ θαη ηα αθήζακε ζε δεζηό λεξό γηα κεξηθά ιεπηά. Σν δείγκα ηξνθήο ζην  δνρείν Α έδσζε ζεηηθό 

απνηέιεζκα θαη ην δείγκα ηξνθήο ζην δνρείν Β έδσζε αξλεηηθό απνηέιεζκα. Αλ ην ηειηθό ρξώκα ζην 

δνρείν Α ήηαλ θεξακηδί, λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο :                                                                            

                                                                                                                                            πγξό Υ 

                                                                                                                                          

 i) Πνην είλαη ην πγξό Υ  : δηάιπκα βελεδηθηίλεο 

 ii) Πνηα ζξεπηηθή νπζία   πεξηέρεη ην δείγκα  ηξνθήο ζην              
 δνρείν  Α : γιπθόδε – απιά ζάθραξα 

 iii) Να γξάςεηε κηα ηξνθή πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη ζην 
 δνρείν  Α : ζνθνιάηα                                                 

                                                                                                                                                         

                                                         ( 3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: …                        Α                           Β                              

                                                                                                                                                                                       

 

 (β) ην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη  πέληε (5) δνθηκαζηηθνί  

ζσιήλεο πνπ ν θαζέλαο πεξηέρεη 10 ml από δηαθνξεηηθά  

δείγκαηα  ηξνθήο, Πξνζζέζακε, ζε θάζε δνθηκαζηηθό  

ζσιήλα,5 ml δηαιύκαηνο  ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ ( KMnO4 ). 

  

 i) Αλ  ζηνπο ζσιήλεο Β θαη Γ είρακε ζεηηθό απνηέιεζκα , 

 πνηα  ρξσκαηηθή αιιαγή καο νδήγεζε ζε απηό ην ζπκπέξαζκα; 

Από ηώδεο απνρξσκαηίζηεθε, δηάθαλν 

ii) Πνηα ζξεπηηθή νπζία πεξηέρεη ν ζσιήλαο Δ, αλ γλσξίδνπκε από ηελ αξρή όηη είλαη ν ζεηηθόο 

 κάξηπξαο; Βηηακίλε C  

                          

 iii) Δίλαη δπλαηόλ θάπνηνο, από ηνπο ζσιήλεο Β ή Γ λα πεξηέρεη ρπκό ιεκνληνύ; Ναη ή όρη θαη γηαηί;  

 Ναη γηαηί θαη ην ιεκόλη πεξηέρεη βηηακίλε C 

                ( 3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: ...  

 (γ) Η  Άλλα ζέιεη  λα κάζεη αλ έλα  ξόθεκά ηεο πεξηέρεη  πξσηεΐλεο θαη 

 ιηπαξέο νπζίεο . Πνηα  αληηδξαζηήξηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Άλλα γηα λα  

 αληρλεύζεη ηηο νπζίεο απηέο θαη πνηεο παξαηεξήζεηο (ρξσκαηηθή αιιαγή ή 

 δεκηνπξγία ηδήκαηνο) ζα  επηβεβαηώζνπλ ηελ  ύπαξμή ηνπο ζην ξόθεκά ηεο; 
           
            

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

( 4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: ...                                                                                                                                       

 

 

 

ΘΡΔΠΣΗΚΖ ΟΤΗΑ 

 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ 

            

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

 

Πξσηεΐλεο 

Γηάιπκα ζεητθνύ ραιθνύ 

, παξνπζία πδξνμεηδίνπ 

ηνπ λαηξίνπ 

Από γαιάδην γίλεηαη κσβ 

 

Ληπαξέο νπζίεο 

 

Παγσκέλε αηζαλόιε 

 

Από δηάθαλν γίλεηαη 

ιεπθό ίδεκα 

 

Α      Β         Γ       Γ        Δ 
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ΜΔΡΟ Γ:    Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ . 

                     Να  ηελ απαληήζεηε . 

 
Δξώηεζε 5 

 

(α) i.Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 6 ζην πην θάησ ζρήκα ηεο θαξδηάο; 

    1 
                                                                                       4                  1: ανξηή 
 
                                                                                                           2: δεμηόο θόιπνο 
   2 

                                                                                      5                   3: ηξηγιώρηλε βαιβίδα 

   

                                                                                                           4: πλεπκνληθή αξηεξία 

 3                                                                        

                                                                                       6                  5: αξηζηεξόο θόιπνο 

 

                                                                                                           6: αξηζηεξή θνηιία 

 

                                                                                         

 ( 6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: ... 

 

ii. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ηεο ζηεθαληαίαο  θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 

Ανξηή                          ζηεθαληαίεο αξηεξίεο                          ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία ( θαξδηάο  )                                

ηεθαληαίεο θιέβεο                          ηεθαληαίνο  θόιπνο                       δεμηόο θόιπνο 

( 4 Χ 0.25 μ = 1 μ.)   μ: ... 

iii. Πνηα πξνζαγσγά αγγεία κεηαθέξνπλ ζηελ θαξδηά : 

 Αίκα πινύζην ζε νμπγόλν; πλεπκνληθέο θιέβεο 

 Αίκα  θησρό ζε νμπγόλν; Άλσ θαη θάησ θνίιεο θιέβεο      ( 2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ.)   μ:.... 

(β)i. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηα ηξία είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ θπθινθνξηθνύ 

ζπζηήκαηνο .Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο  Α – Γ . 

 

 

                                                                                                                                                      

     

 

 

 

 

 

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

 

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αγγείσλ κε έλδεημε Α ;  

Δκπνδίδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο. παιηλδξόκεζε  ( 1 Χ 0.25 μ = 0.25 μ)   μ: ... 

 

  

Γ Α 

Β 

Γ 

Σξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία 

θιέβεο 

Βαιβίδεο 

αξηεξίεο 
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iii. Οη πην θάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγγείσλ Β θαη Γ..  

      ην ηέινο θάζε πξόηαζεο λα γξάςεηε  (αλ είλαη ζσζηή) ή Λ (αλ είλαη ιαλζαζκέλε). 

 

 Σν αγγείν Β δελ  εκθαλίδεη ζθπγκό.  

 Σν αγγείν Γ έρεη ιηγόηεξν κπτθό ηζηό από ην αγγείν Β. Λ 

 Σν αγγείν Β εκθαλίδεη κηθξόηεξε πίεζε από ην αγγείν Γ.  

 

( 3 Χ 0.25 μ = 0.75 μ)   μ: ... 

 

 

(γ) i. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 1 – 4 , ηα νπνία  παξνπζηάδεη ε πην θάησ εηθόλα . 

 

 

                                                                                                                                                      

     

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

                                                                                                                         

( 4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: ... 

                              

 

ii. Πνπ παξάγνληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ; ηνλ εξπζξά κπειό ησλ νζηώλ 

( 1 Χ 0.25 μ = 0.25 μ)   μ: ... 

 

iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε ελδείμεηο 1 θαη 4 ζην πην πάλσ ζρήκα; 

 πζηαηηθό αίκαηνο 1: Πήμε ηνπ αίκαηνο 

 πζηαηηθό αίκαηνο 4: Άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

( 2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ... 

 

iv. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αηκνζθαηξίλε. 

 Πνύ βξίζθεηαη; ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα 

 Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηά ηεο; Να δεζκεύεη ην νμπγόλν 

 ( 2 Χ 0.25 μ = 0.5 μ)   μ: ... 

  

 (γ) Ο θ. Κώζηαο , ν νπνίνο έρεη νκάδα αίκαηνο  ΑΒ ξέδνπο ζεηηθό , είλαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα αηκνδόηεο.  

Αξθεηά ζπρλά πεγαίλεη ζην λνζνθνκείν θαη δίλεη αίκα γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ.  

Χζεο κεηά από έθθιεζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα αίκα ( όισλ ησλ νκάδσλ ) , ν θ. Κώζηαο αληαπνθξίζεθε 

άκεζα θαη πξόζθεξε θαη πάιη αίκα. 

  

i. ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο είλαη πηζαλόλ λα αλήθνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζα δερζνύλ ην αίκα ηνπ θ. Κώζηα; 

 

ΑΒ ξέδνπο ζεηηθό  ( 1 Χ 0.25 μ = 0.25 μ)   μ: ... 

 

  

  

3 

4 

2 

1 
αηκνπεηάιηα 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

Λεπθά αηκνζθαίξηα 
Πιάζκα 
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 ii. Μεηά ηελ αηκνδνζία, πξνζθέξζεθε ζηνλ  θ. Κώζηα έλα ζάληνπηηο κε ςσκί πνπ πεξηείρε: βνύηπξν, ηπξί, 

κπνύηη θνηόπνπινπ ,ληνκάηα θαη καξνύιη .Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα  κηθξνκόξηα    ησλ 

αληίζηνηρσλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ , πνπ ζα ππάξρνπλ ζην αίκα ηνπ θ. Κώζηα ,  κεηά ηελ πέςε ηνπ ζάληνπηηο 

πνπ θαηαλάισζε. 

 

 

 

 

 
 
 
      
 
                 

     

 ( 3 Χ 0.25 μ = 0.75 μ)   μ. 

iv. Πσο νλνκάδεηαη ε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία έθηαζαλ ηα πην  πάλσ  κηθξνκόξηα  ζην αίκα ηνπ θ. Κώζηα  

θαη πνην όξγαλν  εθηειεί ηε ιεηηνπξγία απηή;  

 Λεηηνπξγία: Απνξξόθεζε     Όξγαλν : Λεπηό έληεξν 

 

                                                ( 2Χ 0.25 μ =0.5  μ )   μ.... 

 v. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

                                                            Οξγαλίδην Α                                                              Εστθό  θύηηαξν          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

Μέζα ζην θπηηαξόπιαζκα, ηνπ πην πάλσ δστθνύ θπηηάξνπ, ππάξρνπλ πνιιά  νξγαλίδηα Α  πνπ ιέγνληαη  

κηηνρόλδξηα  Μέζα ζηα νξγαλίδηα απηά θηάλνπλ, κε ην αίκα, ηα  κηθξνκόξηα  ησλ  πδαηαλζξάθσλ πνπ 

ιέγνληαη   γιπθόδε θαη ην αέξην νμπγόλν Με ηε  βνήζεηα ηνπ αεξίνπ απηνύ , ηα  κηθξνκόξηα  απηά 

δηαζπώληαη  απειεπζεξώλνληαο ελέξγεηα , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ. Ζ δηαδηθαζία  απηή 

νλνκάδεηαη  θπηηαξηθή αλαπλνή. 

 

                                                                                                                               (5 Χ 0.25 μ = 1.25 μ)   μ: … 

ΣΔΛΟ 

                                                                                        
      Οη  Δηζεγήηξηεο                                                                 Ο   Γηεπζπληήο 
        
        ................................... 
        Μαξία Υξπζνζηόκνπ                      
        ...................................                                                                                     ................................. 
        Λίδα  Κνλή 
        ................................... 
       Ζξώ  Διεπζεξίνπ                                                                                             Γηάλλεο ηαύξνπ                                     

Θξεπηηθέο νπζίεο Μηθξνκόξηα 

 
Πξσηεΐλεο 

 
ακηλνμέα 

 

  
Ννπθιετληθά νμέα 

 

 
λνπθιενηίδηα 

 

 
Ληπαξέο νπζίεο 

 

 
  γιπθεξόιε     +    3  ιηπαξά  νμέα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΕΜΕΟΤ                                               ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                             

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/6/2016                                   ΒΑΘΜΟ: ............ ΟΛΟΓΡ. …………………………. 

ΣΑΞΗ: Β΄                                                                Τπογρ. Καθ.: ................................................. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (Χημεία – Βιολογία)                                                      

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ........................................................................ΣΜΗΜΑ: ..........  ΑΡ. ......  

 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 7 ςελίδεσ. 

Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαφρη πζνα. 

Δεν επιτρζπεται η χρήςη διορθωτικοφ υλικοφ. 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μζρη Α, Β και Γ. 

φνολο μονάδων 25/100 

 

    

 

 

 

1) Να βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε: (2,5 κ.) 

α. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ειέγρνπλ ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ είλαη: 

i. νη πδαηάλζξαθεο   ii. νη ιηπαξέο νπζίεο 

iii. νη πξσηεΐλεο    iv. ηα λνπθιετληθά νμέα 

β. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ εθηεινύλ έλα κεγάιν αξηζκό ιεηηνπξγηώλ ζηνλ νξγαληζκό είλαη: 

i. νη πδαηάλζξαθεο   ii. νη ιηπαξέο νπζίεο 

iii. νη πξσηεΐλεο    iv. ηα λνπθιετληθά νμέα 

γ. Οη θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο είλαη: 

i. αξηζηεξόο θόιπνο κε δεμηό θόιπν   ii. αξηζηεξή θνηιία κε δεμηά θνηιία   

iii. αξηζηεξόο θόιπνο κε αξηζηεξή θνηιία  iv. αξηζηεξόο θόιπνο κε δεμηά θνηιία 

δ. Η νκάδα αίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο παλδέθηεο είλαη: 

i. ε νκάδα Α    ii. ε νκάδα Β    

iii. ε νκάδα ΑΒ    iv. ε νκάδα Ο 

ε. Η νκάδα αίκαηνο πνπ κπνξεί λα κεηαγγηζηεί ζε άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Ο ζεηηθό είλαη: 

i. ΑΒ ζεηηθό    ii. Ο αξλεηηθό   

iii. Β ζεηηθό    iv. Α αξλεηηθό 

MEPO A΄: (μονάδεσ 5)  

Αποτελείται από δφο (2) ερωτήςεισ. Kάθε ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με 2,5 μονάδεσ. Να 
απαντήςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. 
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2) Να γξάςεηε ζσζηό ή ιάζνο δίπια από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: (2,5 κ.) 

Η ηξνθή ζην ζηόκα κεηαηξέπεηαη ζε βισκό θαη νδεγείηαη ζηνν θάξπγγα  ζςζηό 

Καηά ηελ θαηάπνζε ηεο ηξνθήο ε ζηαθπιή θιείλεη γηα λα κελ πεξάζεη ηξνθή 

ζηνλ ιάξπγγα 

ιάζμξ 

Βαθηήξηα πνπ ζπκβηώλνπλ καδί καο ζην παρύ έληεξν παξάγνπλ ηε βηηακίλε Κ ζςζηό 

Τν ζηνκάρη είλαη έλαο πξνζαξηεκέλνο αδέλαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ιάζμξ 

Τν πδξνρισξηθό νμύ δηαζπά ηηο ιηπαξέο νπζίεο ζην ζηνκάρη ιάζμξ 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Α΄ 
 

 

 

 

 

 

3) Ο θύξηνο Πνιύδσξνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ππνθέξεη από ζπρλέο ακπγδαιίηηδεο, είλαη ρισκόο θαη 

ράλεη βάξνο. Μεηά από εθηελείο αηκαηνινγηθέο αλαιύζεηο πνπ ηνύ ζπλέζηεζε ε γηαηξόο ηνπ, δηαγλώζηεθε 

όηη πάζρεη από κία κνξθή ρξόληαο ιεπραηκίαο. Ο θύξηνο Πνιύδσξνο απνθάζηζε λα κειεηήζεη ην αίκα 

θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ, γηα λα αληηιεθζεί θαιύηεξα ην πξόβιεκα πγείαο ηνπ. Να βνεζήζεηε ηνλ θύξην 

Πνιύδσξν ζηε κειέηε ηνπ. 

α. Να νλνκάζεηε ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα                  (1,5 κ.) 

(1) αημμπεηάιημ 

(2) ιεοθό αημμζθαίνημ 

(3) ενοζνό αημμζθαίνημ 

β. Πνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο:            (2 κ.)  

(1) βνεζά ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο; αημμπεηάιημ 

(2) δηαζέηεη ππξήλα; ιεοθό αημμζθαίνημ 

(3) είλαη άκνξθν; πιάζμα  

(4) πεξηέρεη ηελ αηκνζθαηξίλε; ενοζνό αημμζθαίνημ 

γ. Η γηαηξόο εμήγεζε ζηνλ θύξην Πνιύδσξν, όηη ν νξγαληζκόο ηνπ παξάγεη πεξηζζόηεξα ιεπθά 

αηκνζθαίξηα από ην θπζηνινγηθό. Επηπιένλ ηα ιεπθά ηνπ αηκνζθαίξηα είλαη αλώκαια σο πξνο ηε 

κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία. 

i. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ζηνλ νξγαληζκό;  (0,5 κ.) 

 Άμοκα ημο μνγακηζμμύ – θαηαπμιεμμύκ ηα μηθνόβηα 

MEPO Β΄: (μονάδεσ 10)  

Αποτελείται από δφο (2) ερωτήςεισ. Kάθε ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με 5 μονάδεσ. Να 
απαντήςετε ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. 
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ii. Με βάζη ηα ζηοι σεί α πος ζαρ δόθηκαν γι α ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ θπξίνπ Πνιύδσξνπ, λα 

εμεγήζεηε, γηαηί ν θύξηνο Πνιύδσξνο αξξσζηαίλεη ηόζν ζπρλά.  (1 κ.) 

Τα ιεοθά ημο αημμζθαίνηα δεκ ιεηημονγμύκ ζςζηά, με απμηέιεζμα κα μεκ θαηαπμιεμμύκ ηα 

μηθνόβηα πμο εηζένπμκηαη ζημκ μνγακηζμό ημο θαη κα αννςζηαίκεη 

4) Ο Άγγεινο άθνπζε ηόζα πνιιά ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηε ζσζηή δηαηξνθή πνπ απνθάζηζε λα ηελ 

εθαξκόζεη! Καη επεηδή ε θαιή κέξα από ην πξσί θαίλεηαη, μεθίλεζε κε έλα ηζνξξνπεκέλν πξόγεπκα. 

Άιεηςε 2 θέηεο ςσκί (από πιήξεο αιεύξη!) κε θξέζθν βνύηπξν θαη κέιη θαη ηηο ζπλόδεςε κε έλα πνηήξη 

γάια. Σηελ ηζάληα ηνπ έβαιε 2 κήια θαη έλα ζαθνπιάθη κε κπαζηνπλάθηα θαξόηνπ, πνπ ηνπ εηνίκαζε ε 

κεηέξα ηνπ, γηα λα ηα θάεη ζην δηάιεηκκα. Έηζη ήηαλ ζίγνπξνο όηη ην πξσηλό ηνπ ζα ηνπ πξόζθεξε ό,ηη 

ρξεηαδόηαλ γηα λα μεθηλήζεη ζσζηά ε κέξα ηνπ! 

α. Τν ςσκί πνπ έθαγε ν Άγγεινο απνηειείηαη θπξίσο από πδαηάλζξαθεο.  

i. Οη πδαηάλζξαθεο εμππεξεηνύλ (λα θπθιώζεηε ην ζσζηό):  (0,5 κ.) 

Α. ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ 

Β. δνκηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ 

Γ. ελεξγεηαθέο θαη δνκηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ 

Γ. θαλέλα από ηα πην πάλσ. Είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο 

 

ii. Πώο νλνκάδνληαη ηα κηθξνκόξηα ζηα νπνία δηαζπώληαη νη πδαηάλζξαθεο κέζα ζην πεπηηθό καο 

ζύζηεκα;                (0,5 κ.) 

γιοθόδεξ  

 

iii. Ο Άγγεινο θαζώο έηξσγε ην ςσκί παξαηήξεζε όηη όζν πεξηζζόηεξν ην καζνύζε ηόζν πην γιπθηά 

γηλόηαλ ε γεύζε ηνπ. Να εμεγήζεηε γηαηί ζπκβαίλεη απηό. (1 κ.) 

Τμ έκδομμ αμοιάζε, πμο οπάνπεη ζημ ζάιημ, δηαζπά ημ άμοιμ ζε γιοθόδεξ πμο έπμοκ γιοθηά 

γεύζε. Όζμ παναμέκεη ημ ρςμί ζημ ζηόμα ηόζμ αολάκεηαη ε ζογθέκηνςζε ηεξ γιοθόδεξ. 

β. Ο Άγγεινο έθαγε ςσκί νιηθήο αιέζεσο θαη πήξε καδί ηνπ κήιν θαη θαξόηα, γηαηί έκαζε, όηη απηέο 

νη ηξνθέο είλαη πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο.  

Οη θπηηθέο ίλεο βνεζνύλ (λα θπθιώζεηε ην ζσζηό):  (0,5 κ.) 

Α. ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ  

Β. ζηελ παξαγσγή ηνπ παγθξεαηηθνύ πγξνύ 

Γ. ζηε δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

γ. Τν βνύηπξν πνπ έθαγε ν Άγγεινο, απνηειείηαη θπξίσο από ιηπίδηα, λεξό θαη άιαηα.  

i. Τα ιηπίδηα απνηεινύλ (λα θπθιώζεηε ην ζσζηό):  (0,5 κ.) 

Α. απνηακηεπηηθέο νπζίεο γηα ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο 

Β. απνηακηεπηηθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο 

Γ. θαύζηκα πξώηεο επηινγήο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο 

ii. Τα κηθξνκόξηα ζηα νπνία δηαζπώληαη ηα ιηπίδηα κέζα ζην πεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη                  

(λα θπθιώζεηε ην ζσζηό):  (0,5 κ.) 

Α. ακηλνμέα 

Β. λνπθιενηίδηα 

Γ. γιπθεξόιε θαη 3 ιηπαξά νμέα 

Γ. γιπθόδεο 
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δ. Ο Άγγεινο έβαιε ιίγν κέιη ζην ςσκί ηνπ, γηαηί έκαζε, όηη ε ππεξθαηαλάισζε γιπθώλ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηα δόληηα.  

i. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε γιπθώλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηα 

δόληηα καο.  (1 κ.) 

Τα βαθηήνηα ζημ ζηόμα μαξ ηνέθμκηαη με οπμιείμμαηα δάπανεξ θαη πανάγμοκ μλέα. Όηακ 

ηνώμε πμιύ ζοπκά γιοθά, ηα βαθηήνηα πμιιαπιαζηάδμκηαη δεμημονγώκηαξ μηθνμβηαθή πιάθα. 

Τμ μλύ πμο πανάγμοκ θαηαζηνέθεη ηεκ αδαμακηίκε ηςκ δμκηηώκ (ηενεδόκα)  

ii. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ (έθηνο από ηελ πεξηνξηζκέλε 

θαηαλάισζε γιπθώλ!)  (0,5 κ.) 

(1) βμύνηζηζμα δμκηηώκ μεηά από θάζε γεύμα, πνήζε θζμνημύπμο μδμκηόθνεμαξ 

(2) πνήζε μδμκηηθμύ κήμαημξ, ηαθηηθέξ επηζθέρεηξ ζε μδμκηίαηνμ γηα έιεγπμ 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ B΄ 

 

 

 

 

5) α. Ο παηέξαο ηεο Ειέλεο, εληππσζηάζηεθε όηαλ ζε κηα πξόζθαηε αλάγλσζε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ 

εθεκεξίδαο ‘Τν Βήκα’ δηάβαζε όηη ε αληίιεςε πνπ είρε από κηθξόο όηη ‘δελ πξέπεη λα ηξώκε πνιιά απγά, 

γηαηί πεξηέρνπλ ςειά πνζνζηά ρνιεζηεξόιεο’, είλαη ηειηθά έλαο κύζνο! Σύκθσλα κε πξόζθαηεο 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο, νη πεγέο ηεο ρνιεζηεξόιεο ζηνλ νξγαληζκό καο είλαη δύν: κέζσ ησλ ηξνθώλ καο 

ιακβάλνπκε κόλν ην 25% ηεο ρνιεζηεξόιεο καο - ην ππόινηπν 75% παξάγεηαη ζην ήπαξ (ζπθώηη)!   

i. Σε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη ην ήπαξ; (0,5 κ.) 

πεπηηθό      

MEPO Γ΄: (μονάδεσ 10)  

Αποτελείται από μία (1) εξώηεζε ησλ 10 κνλάδσλ. 
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ii. Σην δηπιαλό ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην νξγαληθό 

ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην ήπαξ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο γηα ηα ππόινηπα όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο:                                                        

(2,5 κ.) 

(1) μηζμθάγμξ 

(2) ζημμάπη 

(3) πάγθνεαξ 

(4) παπύ έκηενμ 

(5) ιεπηό έκηενμ 

 
β. Σην βξαδηλό ηξαπέδη ην άξζξν ήηαλ ην θύξην ζέκα ζπδήηεζεο. Η Ειέλε ζπκήζεθε όηη ζην κάζεκα ηεο 

Βηνινγίαο πεηξακαηίζηεθαλ κε ην αζπξάδη ηνπ απγνύ, ζην νπνίν όκσο δελ αλίρλεπζαλ ρνιεζηεξόιε αιιά 

πξσηεΐλεο. Ιζρύεη άξαγε ην ίδην θαη γηα ηνλ θξόθν; Έρεη δίθαην ην άξζξν; Σπδήηεζε ην ζέκα κε ηελ 

θαζεγήηξηά ηεο, ε νπνία έδσζε ζηελ Ειέλε απγά, 3 αληηδξαζηήξηα θαη ηα απαξαίηεηα εξγαζηεξηαθά 

όξγαλα θαη ηεο δήηεζε λα νξγαλώζεη έλα πείξακα, γηα λα επηβεβαηώζεη ή λα απνξξίςεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ 

άξζξνπ, όηη ‘ηα απγά δελ πεξηέρνπλ ςειά πνζνζηά ρνιεζηεξόιεο’. 

i. H Ειέλε πήξε 3 δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο θαη ζε θάζε ζσιήλα έβαιε 2 ml θαιά ρηππεκέλνπ θξόθνπ 

απγνύ. Σηε ζπλέρεηα πξόζζεζε ζηνπο 3 ζσιήλεο ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα από ηα θαηάιιεια 

αληηδξαζηήξηα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Αλαθίλεζε θαιά ηνπο ζσιήλεο θαη 5 ιεπηά αξγόηεξα έθαλε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο.  

 

Να αλαθέξεηε δύν παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ε Ειέλε θξάηεζε ζηαζεξνύο. (1 κ.) 

(1) πμζόηεηα αογμύ 

(2) ζενμμθναζία, πνόκμ 

Να αλαθέξεηε ηνλ παξάγνληα ηνπ πεηξάκαηνο πνπ άιιαμε. (0,5 κ.) 

Γίδμξ ακηηδναζηενίμο 

3
ήπαπ

2

4

1

5

αιθανόλη

ςπεπμαγγανικό

κάλιο
θειικόρ σαλκόρ 

+ςδποξείδιο τος 

νατπίος

κπόκορ 

αςγού
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Α

ii. Γηα λα εμεγήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ηεο ε Ειέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνλ πίλαθα κε ηνπο 

ζεηηθνύο κάξηπξεο πνπ είραλ εηνηκάζεη ζην ζρνιείν ηνπο.  

αντι δραστήρι ο ρξώκα αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

ηελ επαθή κε ηελ ηξνθή 

ρξώκα αληηδξαζηεξίνπ κεηά 

ηελ επαθή κε ηελ ηξνθή 

αι θανόλη άρξσκν δεκηνπξγείηαη ιεπθό ίδεκα 

δι άλςμα ςπεπμαγγανι κού 

καλί ος 
κνβ άρξσκν 

δι άλςμα θει ι κού σαλκού 

(παποςζί α δι αλύμαηορ 

ςδποξει δί ος ηος ναηπί ος) 

γαιάδην κνβ 

 

Σύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Ειέλεο, δύν ζσιήλεο έδσζαλ ζεηηθό απνηέιεζκα θαη έλαο ζσιήλαο 

έδσζε αξλεηηθό απνηέιεζκα.  

Σηνλ ζσιήλα Α δεκηνπξγήζεθε ιεπθό ίδεκα. Πνηα νπζία αλίρλεπζε ε Ειέλε;  (0,5 κ.) 

Ληπανέξ μοζίεξ 

Σηνλ ζσιήλα Β ην δηάιπκα ςπεπμαγγανι κού καλί ος παπέμει νε μοβ. Πνηα νπζία δελ ππάξρεη ζηνλ 

θξόθν ηνπ απγνύ  ζύκθσλα κε ην πείξακα;  (0,5 κ.) 

Βηηαμίκε  C 

Σηνλ ζσιήλα Γ ην γαιάδην δηάιπκα έγηλε κνβ. Πνηα νπζία αλίρλεπζε ε Ειέλε;  (0,5 κ.) 

Πνςηεΐκεξ 

iii. H Ειέλε παξαηήξεζε όηη ε θαζεγήηξηα δελ ηεο έδσζε δηάιπκα Βελεδηθηίλεο, αλ θαη ππήξρε ζην 

εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο. Πνηα νπζία αληρλεύεη ην δηάιπκα Βελεδηθηίλεο; Γηαηί λνκίδεηε όηη δελ ην 

έδσζε ε θαζεγήηξηα ζηελ Ειέλε;  (0,75 κ.)  

Τμ δηάιομα Βεκεδηθηίκεξ ακηπκεύεη ηα απιά ζάθπανα. Η θαζεγήηνηα δεκ ημ έδςζε ζηεκ Γιέκε 

γηαηί ημ αογό δεκ πενηέπεη δάπανα 

γ. Η Ειέλε δηδάρηεθε όηη ηα απμεκέλα πνζνζηά ρνιεζηεξόιεο ζηνλ νξγαληζκό κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζηελ επηθίλδπλε παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ εηθνλίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα 1. 

i. Πνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα;                      (0,5 κ.) 

Ανηενημζθιήνοκζε / απόθναλε ανηενηώκ 

ii. Τη δείρλεη ε έλδεημε Α ζηελ εηθόλα;               (0,5 κ.) 

Αζενςμαηηθή πιάθα  

iii. Τα ζπγθεθξηκέλα αγγεία, ζηα νπνία ε ξνή ηνπ 

αίκαηνο παξεκπνδίδεηαη, έρνπλ ηνηρώκαηα κε κεγαιύηεξν 

πάρνο από άιια είδε αγγείσλ ηνπ νξγαληζκνύ καο. Πώο 

νλνκάδνληαη απηά ηα αγγεία;                               (0,5 κ.) 
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Ανηενίεξ 

 

iv. Να νλνκάζεηε ηα δύν άιια είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 (1 κ.)  

(1) Φιέβεξ 

(2) Τνηπμεηδή αγγεία 

 

δ. Σύκθσλα κε ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, θύξηνο έλνρνο γηα ηελ απόθξαμε ησλ αγγείσλ, πνπ εηθνλίδνληαη 

ζην ζρεδηάγξακκα 1 δελ είλαη ηειηθά ε ρνιεζηεξόιε, αιιά ηα απμεκέλα πνζνζηά γιπθόδεο θαη άιισλ 

ζαθράξσλ ζην αίκα, πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ηεο ππεξθαηαλάισζεο πδαηαλζξάθσλ. Από ηηο πην θάησ 

ηξνθέο λα δηαιέμεηε ηξεηο πνπ είλαη πινύζηεο ζε πδαηάλζξαθεο (ζάθραξα) θαη πξέπεη λα απνθεύγνπκε ή 

λα θαηαλαιώλνπκε κε κέηξν. (0,75 κ.)  

άζπξν αιεύξη, βνύηπξν, θξέαο, αλαςπθηηθά, απγά, καθαξόληα, ιάδη 

(1) άσπρο αλεύρι 

(2) αμαψυκτικά 

(3) μακαρόμια 

  

 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Γ΄ 
 
 
 
 

 Η Διευθφντρια 

 Παρθενόπη Βυρίδου 

Οι ειςηγήτριεσ 
Α. Κομνηνού 
Χξ. Γξεγνξηάδνπ 

 

 

…………………………………… 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 
 
 
 
 

 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΒΑΘΜΟ: ……………/25 
 
ΟΛΟΓΡ.: ……………….… 
 
ΤΠΟΓΡ. : …………………. 

 
 
ΣΑΞΗ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:6/6/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
1h 30min (90 ΛΔΠΣΑ) 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………. 

 
ΣΜΗΜΑ:……… ΑΡ. ……. 
 
 
 

 
 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 6 ζειίδεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 



2 
 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο 

                 Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 
 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην θπθινθν-

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

απάληεζε. 

α)   Σα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο παξάγνληαη από:  

 

Α.  ην ζπθώηη  

Β.  ην πιάζκα 

Γ.  ηνλ εξπζξό κπειό ησλ νζηώλ 

Γ.  ηελ θαξδία 

 

β)   Οη θνηιόηεηεο ηεο θαξδίαο πνπ έρνπλ αίκα πινύζην ζε νμπγόλν είλαη: 

 

Α.  αξηζηεξόο θόιπνο-δεμηόο θόιπνο                           

Β.  αξηζηεξόο θόιπνο-αξηζηεξή θνηιία                           

Γ.  δεμηόο θόιπνο-δεμηά θνηιία 

Γ.  αξηζηεξή θνηιία-δεμηόο θόιπνο 

   

γ)   θπγκό δηαζέηνπλ:  

 

Α.  νη θιέβεο 

Β.  νη αξηεξίεο 

Γ.  ηα ηξηρνεηδή  

Γ.  όια ηα αηκνθόξα αγγεία   

 

δ)   ε θνηιόηεηα ηεο θαξδίαο πνπ έρεη ην πην παρύ ηνίρσκα είλαη : 

 

Α.  ν αξηζηεξόο θόιπνο 

Β.  ε δεμηά θνηιία  

Γ.  ε  αξηζηεξή θνηιία   

Γ.  ν  δεμηόο θόιπνο  

 

ε)  Άηνκν  κε  νκάδα αίκαηνο Α ξέδνπο ζεηηθό  κπνξεί λα δώζεη αίκα ζε άηνκν  νκάδαο αίκαηνο: 

 

Α.   Β ξέδνπο ζεηηθό 

Β.   Α  ξέδνπο αξλεηηθό 

Γ.   ΑΒ ξέδνπο αξλεηηθό 

Γ.   ΑΒ ξέδνπο ζεηηθό                                                                                           (5x0.5=2.5κ)  
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Δξώηεζε 2 
 
 Να γξάςεηε έλα ηκήκα (όξγαλν) ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην όπνην γίλεηαη: 
 
Α . παξαγσγή ζάιηνπ                                             ζηεινγόλνη αδέλεο 
 
Β.  έλαξμε ηεο πέςεο ησλ πξσηετλώλ                    ζηνκάρη  
 
Γ. απνξξόθεζε βηηακηλώλ                                      παρύ έληεξν  
 
Γ. έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ                                  ζηνκάρη   
 
Δ. νινθιήξσζε ηεο πέςεο                                    ιεπηό έληεξν   
                                                                                                                                  (5x0.5=2.5κ) 
 
 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                 Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

                 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 3 

 

α. Να  νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθoύ ζπζηήκαηνο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο 

1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
  
                                                                                                                                         
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   (4x0.5=2κ) 
                                                                                                                                                                
β.   Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα. 

i) Ο εηζπλεόκελνο αέξαο πγξαίλεηαη ζηε κύηε από ηε βιέλλα 

ii) Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο. 

iii) ηνπο πλεύκνλεο ππάξρνπλ εθαηνκκύξηα θπςειίδεο. 

iv) Οη πλεύκνλεο βξίζθνληαη ζηε ζσξαθηθή θνηιόηεηα. 

                         (4x0.5=2κ)                                                                                                                         

Α/Α 
Μέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

1. Ρηληθή θνηιόηεηα 

2. ηξαρεία 

3. πλεύκνλεο 

4. βξόγρνη 
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γ.  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ιάξπγγα; 

Ο ιάξπγγαο ρξεζηκεύεη γηα ηελ αλαπλνή θαη γηα ηελ παξάγσγε ηεο θσλήο κε ηα δπν δεπγάξηα 

θσλεηηθώλ ρνξδώλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηόλ. 

                                                                                                                                          

(1x1=1κ) 

 

Δξώηεζε 4  
                                                                        
α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.  
                        
 
                                                                                            1 ιεπθά αηκνζθαίξηα 

                                                                                            2 αηκνπεηάιηα 

                                                                                            3 εξπζξά αηκνζθαίξηα 

                                                                                            4 πιάζκα 

                                                                                                  
   
                                                                                                                                        
(4x0.5=2κ) 
   

β) Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία  ηνπ ζπζηαηηθνύ 1 ηνπ αίκαηνο πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ 

ζρήκα.                                                                                                                          

Καηαπιένπλ ηα κηθξόβηα κε θαγνθπηηάξσζε θαη παξαγσγή αληηζσκάησλ.   

                                                                                                                                         

(1x1=1κ)   

                  

γ) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν   ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 

Η ηξνθνδόηεζε ηνπ θαξδηαθνύ κπ κε αίκα.       

                                                                                                                                         

(1x1=1κ)   

                  

δ) Πνηα αηκνθόξα αγγεία έρνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο βαιβίδεο; Πνηνο είλαη ν ξόινο απηώλ ησλ 

βαιβίδσλ;  

Οη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνλόδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ 

θαξδία. 
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(1x1=1κ)   
     
 
 
 
 
 
         

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από κηα (1) εξώηεζε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 
 
Δξώηεζε 5   
  

α) Να ραξαθηεξίζεηε θαηάιιεια  θάζε πξόηαζε σο νξζή (Ο) ή ιάζνο (Λ).   

     

i) νη ιηπαξέο νπζίεο  εμππεξεηνύλ κόλν ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ   Λ 

 

ii) ηα λνπθιετληθά νμέα θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ     Ο 

 

iii) ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο αλήθνπλ κόλν ηα άιαηα            Λ                     (3x0.5=1.5κ)                 

 

 

β) Να γξάςεηε ηα κηθξνκόξηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηάζπαζε  :   
                                                          
i)  ησλ πξσηετλώλ ακηλνμέα 
 
ii)  ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ  λνπθιενηίδηα            (2x0.5=1κ) 
 
 
γ)  Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζσιήλα από ηα νπνία πεξλά  ε 
ηξνθή . 
 

ηνκαηηθή θνηιόηεηα  
                
→     θάξπγγαο  

                
→     νηζνθάγνο 

                
→    ζηνκάρη 

 
                
→      Λεπηό έληεξν 

                
→     παρύ έληεξν  

                
→     Πξσθηόο 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     
(5x0.5=2.5κ)                                                                                                                                                    

δ) i)  ην πην θάησ ζρήκα, λα γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,5:                                     
 
                                                                1 Τπεξώα 
 
                                                                2 ηαθπιή 
 
                                                                5 Ακπγδαιή                                                 (3x0.5=1.5κ)                                                              

                                         
                                                                                    

5 

4 
3 

2 

1 
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   ii)  Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο θαηά ηελ θαηάπνζε.       

       Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      (1x1=1κ)                    

 
 
 
 
 
ε) Nα αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο  ηεο  ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.    
                     
                                                           

ηήιε Α ηήιε Β  Αληηζηνίρεζε 

1. ήπαξ 
Α. πξνζσξηλή απνζήθεπζε  ηεο 
ηξνθήο  

1 Β 

2. πδαηάλζξαθεο Β. παξαγσγή ηεο ρνιήο 
2 Γ 

 

3. παρύ έληεξν 
Γ.  ελεξγεηαθέο νπζίεο πξώηεο 
επηινγήο 

3 Δ 

4. ζηνκάρη Γ. θπξίσο δνκηθέο νπζίεο 
4 Α 

5. πξσηεΐλεο 
Δ. πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ 
άπεπησλ πιηθώλ ηεο ηξνθήο 

5 Γ 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                 (5x0.5=2.5κ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
Γξ. Αγάζε  Κακκά 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016  

  

  

  

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  
  

  

ΒΑΘ.: ........................... / 25  

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

ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

  

ΣΑΞΗ:       Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06/06/2016  

  

ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ )  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:   

         1 h 30 min (90΄ λεπηά)  

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …..................................................................  

  

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: .........  

  

  

ΠΡΟΟΥΗ  

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

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex)  

           Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 6 ζειίδεο.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κ Α Λ Η      Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

Δ.103  
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ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από δύο (2) ερωηήζεις.   

       Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζη (2.5) μονάδες.   

 Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις.  

Δρώηηζη 1  

Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ πην θάησ πξνηάζεσλ είλαη ζωζηό ή λάθος 

γξάθνληαο   (ζωζηό) θαη Λ (λάθος) δίπια από ηελ θάζε πξόηαζε. 

 

α) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. . 

 

β) Οη βηηακίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ  .Λ... 

 

 

γ) Πξσηεΐλεο βξίζθνληαη  ζε όινπο ηνπο δσηθνύο θαη θπηηθνύο νξγαληζκνύο, θαζώο θαη ζηα 

πξντόληα ηνπο.                                                                                                                         .... 

 

δ) Οη αλόξγαλεο ρεκηθέο  νπζίεο είλαη ελώζεηο ηνπ ρεκηθνύ ζηνηρείνπ άλζξαθα κε άιια ρεκηθά 

ζηνηρεία (ζπλήζσο κε πδξνγόλν θαη νμπγόλν).                                                                        ..Λ.. 

 

ε) Οη ζξεπηηθέο νπζίεο κπνξεί λα είλαη δνκηθέο, ελεξγεηαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο . .... 

 

                                                                                                          (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: …  

 

Δρώηηζη 2  

α) Να νλνκάζεηε  δύν (2) έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                                                     

 i. ………..εξπζξά αηκνζθαίξηα…………………………     

 ii. …………ιεπθά αηκνζθαίξηα……………………. 

 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

β) Τπάξρνπλ ηξία (3) είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ, οι θλέβες, οι αρηηρίες θαη ηα ηριτοειδή   

αιμοθόρα αγγεία. 

Πνην από απηά:                                                                               

i) έρεη ην παρύηεξν ηνίρσκα …………αξηεξίεο……………….. 

ii) έρεη βαιβίδεο ………………θιέβεο…………………………. 

iii) εκθαλίδεη ζθπγκό ………………αξηεξίεο……………………. 

(3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: … 
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ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από δύο (2) ερωηήζεις.   

  Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδες.     

Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις.  

Δρώηηζη 3  
Ο θύξηνο  Θεκηζηνθιήο  επηζθέθζεθε ην θέληξν «ΠΡΟΛΗΦΗ θαη ΤΓΔΙΑ» ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη ν 

νδνληίαηξνο ηνπ αλαθάιπςε  ηελ παξνπζία ηεξεδόλαο ζηα δόληηα ηνπ. Ο γηαηξόο ηνπ εμήγεζε 

όηη ε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απνηειεί έλα όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν αξρίδεη ε 

πέςε ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά, ε νπνία πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηα 

δόληηα θαη ηε γιώζζα. Σα δόληηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κάζεζε ηεο ηξνθήο  θαη 

γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα αθνινπζνύκε ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο γηα ηελ πγεία ηνπο. 

 

α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ηνκή ελόο δνληηνύ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο  (1-4).                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: …  

 

β) ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη  ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να 

ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο  1-4. 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

 ΟΡΓΑΝΟ 

1 ηνκάρη 

2 Παρύ έληεξν 

3 Λεπηό έληεξν 

4 Πξσθηόο 

1 

2 3 

4 

1………αδακαληίλε................. 

2……νδνληίλε………………………… 

…………………………………………

3……………πνιθόο………………. 

4………νζηό  γλάζνπ……………………………….. 
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γ) Να εμεγήζεηε πώο νη ζηεινγόλνη αδέλεο βνεζνύλ ζην λα αξρίζεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ε 

πέςε ηεο ηξνθήο. 

…Οη ζηεινγόλνη αδέλεο παξάγνπλ ζάιην ην νπνίν πεξηέρεη ην έλδπκν ακπιάζε πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά 

ζάθραξα.………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

δ) Ση είλαη ε κηθξνβηαθή πιάθα; 

............Η κηθξνβηαθή πιάθα είλαη κία ιεπηή κεκβξάλε από δηζεθαηνκκύξηα κηθξόβηα, πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ δνληηώλ θαη απνηειεί ερζξό ησλ νύισλ θαη ησλ 

δνληηώλ..............................................................................................................................      

                                                                                                     (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: …  

 

 

ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ θαη ησλ νπιώλ. 

…..Ο ζσζηόο ζπζηεκαηηθόο θαζαξηζκόο δνληηώλ θαη ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή (απνθπγή 

κεγάισλ πνζνηήησλ γιπθώλ).......................................................................................................      
(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

Δρώηηζη 4  
 

Η νθία αξλείηαη ζπζηεκαηηθά λα πίλεη ηνλ  θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη πνπ ηεο ζηύβεη ν παηέξαο 

ηεο Μηράιεο θαη  πξνηηκά λα πίλεη  γάια επηκέλνληαο όηη ην γάια έρεη πεξηζζόηεξεο  βηηακίλεο. 

Η δηαθσλία ηνπο, ηνπο νδήγεζε  ζην εξγαζηήξην Βηνινγίαο, όπνπ πξνζπάζεζαλ  λα 

δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά πνηό από ηα δύν έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο βηηακίλεο. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα (σιήλαο 1) πξόζζεζαλ  5 ml γάια θαη ζε έλα 

άιιν 5ml από θξέζθν ρπκό πνξηνθαιηνύ (σιήλαο 2). ηε ζπλέρεηα πξόζζεζαλ ίζεο 

πνζόηεηεο από ην αληηδξαζηήξην Υ.  

α) Πνην είλαη ην αληηδξαζηήξην Υ;          

………Τπεξκαγγαληθό θάιην…………………………………………………………………………… 

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 

                                                            

β) ε πνηόλ από ηνπο δύν ζσιήλεο ζα αληρλεύζεη ηηο βηηακίλεο; 

…………σιήλα  2…………………………………………………………………………………… 

(1 Χ 1 μ =  1 μ)   μ: … 

                                                      

γ) Πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή ζα παξαηεξήζεη ζηνλ θάζε ζσιήλα; 

 

σιήλαο 1:……δελ παξαηεξεζεί θακία αιιαγή (παξακέλεη ην κώβ ρξώκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ) 

 

σιήλαο  2:…Σν αληηδξαζηήξην απνρξσκαηίδεηαη (από κσβ ζε άρξσκν)………………………… 

 

(2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: … 
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δ) Γηαηί ζην πείξακά ηνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζεηηθόο (σιήλαο 3)  θαη αξλεηηθόο 

κάξηπξαο (σιήλαο 4); 

 

Γηα  δύν ιόγνπο:1) λα γλσξίδνπκε ην είδνο ηεο ρξσκαηηθήο αιιαγήο όηαλ αληρλεπζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζξεπηηθή νπζία, 2) έιεγρνο αλ ην αληηδξαζηήξην είλαη ιεηηνπξγηθό.  

 

(2 Χ 0.5 μ =  1 μ)   μ: … 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από ένα (1) ερώηημα ηων δέκα (10) μονάδων.  
  

Δρώηηζη 5  

α) ην παξαθάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ αθνξνύλ ζηηο ελδείμεηο  1-6.  

 

1: ……….Γεμηόο θόιπνο………………………..       2: ……Γεμηά θνηιία……………………………  

3: ……αξηζηεξόο θόιπνο………………………..  4: …αξηζηεξή θνηιία…………………..………  

 

5: ………Ανξηή………………………………               6: ……δηγιώρηλε  βαιβίδα……… 

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

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο  ηεο έλδεημεο 6; 

…Να επηηξέπεη ηε κνλόδξνκε ξνή αίκαηνο από ηνλ θόιπν ζηελ θνηιία………… 

………………… 

                                                                                                                              (1Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: …  

 

 

  

                

    

  

  

  

  

  

  

  

Σξηγιώρηλε   βαιβίδα   

1   

4   
2   

3   

5 

6 
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γ) i) Να ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ θελά πνπ πεξηγξάθνπλ ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο. 

Αξηζηεξή θνηιία   …Ανξηή…………    ……Αξηεξίεο…………    ηξηρνεηδή αγγεία  

 (ηζηώλ)  θιέβεο      άλσ θαη θάησ θνίιε θιέβα     …Γεμηόο θόιπνο…  

                                                                                                                                (4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ:…..  

 

ii) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο; 

…Ο ζθνπόο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο είλαη ε κεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε 

όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ 

άρξεζησλ νπζηώλ……………..………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                (1 Χ 1 μ =1 μ)   μ:…..  

 

 

δ) i) Ο  Δπηύρηνο, ν νπνίνο έρεη νκάδα αίκαηνο Α+ (Α ξέδνπο ζεηηθό ) ρξεηάδεηαη επεηγόλησο 

κεηάγγηζε αίκαηνο. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα;  

…Μπνξεί λα δερζεί αίκα από άηνκα νκάδαο αίκαηνο Α+, Α-, Ο+ θαη Ο-….……………………….. 

(1 Χ 1=1 μ)   μ: …  

ii) Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ ζεσξείηαη ε πην «ηπρεξή» νκάδα. Να εμεγήζεηε γηαηί.                      

…Η νκάδα ΑΒ είλαη νκάδα παλδέθηεο, αθνύ άηνκα κε απηή ηελ νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα 

δερζνύλ αίκα από άηνκα όισλ ησλ νκάδσλ 

αίκαηνο.……………………………………………………………………………………………………. 

(1 Χ 1=1 μ)   μ: …  

ε)i) Να εμεγήζεηε πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη 

αξηεξηνζθιήξπλζε;  

Η αξηεξηνζθιήξπλζε κπνξεί λα  δεκηνπξγεζεί  από ηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ (θπξίσο 

ρνιεζηεξόιεο), θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ θαη ηε ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ, 

κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ειαζηηθόηεηα ησλ αγγείσλ απηώλ………… 

(2 Χ 1=2 μ)   μ: …  

ii) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ηεο παζνινγηθήο απηήο θαηάζηαζεο 

…ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ζσκαηηθή άζθεζε.………………………………………………………… 

(2 Χ 0.5=1 μ)   μ: …  

 

 

                     Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                          ΑΒΒΑ ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑ 
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ΣΙΡΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 
 
 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
 
ΒΑΘ.: ........................... / 25 
 
ΤΠΟΓΡ.: ...............................  

 
ΣΑΞΗ:                                   B’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016  

 
ΜΑΘΗΜΑ:                 ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ - XHMEIA – ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  
           1 ΩΡΑ και 30 λεπτά 
(90΄ λεπτά)  
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 
 
  

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

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 
Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex) 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 8 ζελίδερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  

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

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

Ερώτηση 1 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. 

 

α) Σι ισχύει για τις οργανικές ουσίες:                                 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. 

β. περιλαμβάνουν τις βιταμίνες, τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά οξέα και τα 

νουκλεϊνικά οξέα. 

γ. είναι δομικές, λειτουργικές και αποταμιευτικές μόνο. 

δ. το α και το β 

ε. το α, το β και το γ 

 

β) Σι ισχύει για το λεπτό έντερο;                                                                  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Εκεί γίνεται η πέψη μόνο των πρωτεΐνών. 

β. Παράγει την πεψίνη. 

γ. Απορροφούνται τα μεγαλομόρια. 

δ. Απορροφούνται τα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα και οι μονοσακχαρίτες (γλυκόζη). 

 

γ) Είναι καλύτερο να αναπνέουμε από τη μύτη και όχι από το στόμα γιατί:  

                                                                                                                               (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Η βλέννα υγραίνει τον αέρα. 

β. Σα τριχίδια θερμαίνουν τον αέρα. 

γ. Σα τριχίδια απομακρύνουν μικρόβια και σκόνη. 

δ. το α και το β 

ε. το α και το γ 

στ. κανένα από τα πιο πάνω 
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δ)     Σα αιμοφόρα αγγεία:                 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Είναι οι φλέβες, οι αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία.  

β. Είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια.  

γ. Μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο.  

δ. Περιέχουν βαλβίδες. 

 

ε) Σα έμμορφα συστατικά του αίματος παράγονται από:  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Σον ερυθρό μυελό των οστών 

β. Σην καρδιά 

γ. Σο συκώτι 

δ. Σους πνεύμονες 

ε. Κανένα από τα πιο πάνω 

 

Ερώτηση 2 

α) Να συμπληρώσετε τα όργανα 1-4 στο πιο κάτω σχήμα.         (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

β) i. Να συμπληρώσετε το πιο κάτω σχεδιάγραμμα που συνοψίζει την αερόβια κυτταρική 

αναπνοή.                    (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

1 στομάχι 

2 καρδία 

3 Λεπτό έντερο 

4 πνεύμονας 

οξυγόνο Θρεπτικζσ 

ουςίεσ 
Νερό Διοξείδιο του άνθρακα Ενζργεια 
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ii. Ποιο από τα τέσσερα όργανα του πιο πάνω σχήματος στο ερώτημα (α) είναι υπεύθυνο 

για την απομάκρυνση από τον οργανισμό της τοξικής ουσίας που παράγεται με την πιο 

πάνω διαδικασία; πνεύμονας     

                                                                                                                         (1 X 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

Μέρος Β΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 

       Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

       Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 3 

α) i. ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου παράγεται η ενέργεια; μιτοχόνδριο 

 

ii. Ποιο μικρομόριο (οργανική ουσία) χρησιμοποιείται από το κύτταρο, πρώτο, για 

παραγωγή ενέργειας; γλυκόζη          (2 Χ 0, 5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

β) Να συμπληρώσετε τα κενά που αφορούν τα δόντια στον άνθρωπο.  

(6 Χ 0, 25 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

Ένας ενήλικος έχει 32  δόντια. Αυτά χωρίζονται σε 8 κοπτήρες, 8  προγόμφιους,  12  

γομφίους και 4 κυνόδοντες. 

Η τερηδόνα είναι πάθηση των δοντιών που αν αφεθεί μπορεί να οδηγήσει σε απόστημα. 

 

γ) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος 

στην πέψη των τροφών.          (10 Χ 0,25 μ = 2,5 μ)   μ: __ 

 

  

  

Ένζυμο Όργανο παραγωγής Μακρομόρια Μικρομόρια 

Αμυλάση ιελλογόνοι αδένες άμυλο γλυκόζη 

πεψίνη στομάχι πρωτεΐνες αμινοξέα 

Παγκρεατική 

λιπάση 

πάγκρεας Λιπαρές ουσίες Γλυκερόλη και 

λιπαρά οξέα 

θρυψίνη πάγκρεας πρωτεΐνες Αμινοξέα 
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Ερώτηση 4  

α) Να αντιστοιχίσετε στον πιο κάτω πίνακα τους όρους της τήλης Α με τη τήλη Β 

βάζοντας το σωστό γράμμα στη μεσαία στήλη.                                          (4 Χ 0, 5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

τήλη Α Αντιστ.  

τήλης Α & Β 

τήλη Β 

1. υκώτι δ α. Γίνεται η ανταλλαγή αερίων. 

2. Σραχεία ε β. Παράγει το ηπατικό υγρό. 

3. τομάχι ζ γ. Παράγει υγρό που διασπά τα 

λιπίδια. 

4. Κυψελίδες α δ. Παράγει τη χολή που 

γαλακτοματοποιεί τα λίπη. 

 ε. Αποτελείται από χόνδρινους 

δακτύλιους και συνδετικό ιστό. 

στ. Αποθηκεύει τη χολή. 

ζ. Περιορισμένη πέψη πρωτεϊνών  

 

β) Να εξηγήσετε τι πρέπει να αποφεύγει κάποιος που έχει αφαιρέσει τη χοληδόχο κύστη.                                                

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

Πρέπει να αποφεύγει τα λιπαρά γιατί η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει τη χολή που 

γαλακτοματοποιεί τα λίπη, επομένως δεν θα έχει αρκετή χολή για να μπορέσουν να 

διασπαστούν τα λίπη. 
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γ) i. Ποιο οργανίδιο απουσιάζει από τα ερυθρά αιμοσφαίρια; πυρήνας 

ii. Με τι έχει αντικατασταθεί; αιμοσφαιρίνη  (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

δ. Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων;    (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

Να δεσμεύουν και να μεταφέρουν το οξυγόνο και λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα σε 

όλα και από όλα τα κύτταρα του σώματος. 

 

Μέρος Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτηση των 10 μονάδων.  

Ερώτηση 5 

 

α) Να συμπληρώσετε τι αντιπροσωπεύουν οι ενδείξεις 1 – 4 στο πιο κάτω σχήμα.  

            (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

  

1 αορτή 

2 άνω κοίλη φλέβα 

3 πνευμονική αρτηρία 

4 πνευμονικές φλέβες 
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β) i. Ποιο από τα 1- 4 είναι το πιο σημαντικό να παραμένει ανοικτό (χωρίς αθηρωματικές 

πλάκες) για την καλή υγεία του οργανισμού; Να εξηγήσετε.      

ii. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται η απόφραξη του πιο πάνω αγγείου; (2 Χ 1μ = 2 μ)   μ: __ 

i. H αορτή γιατί από εκεί ξεκινούν όλες οι αρτηρίες που στέλνουν οξυγονωμένο αίμα σε 

όλο το σώμα. 

ii. H απόφραξη αντιμετωπίζεται με μπαλονάκι ή καθετηριασμό για να μεγαλώσει το 

άνοιγμα της αρτηρίας και να μην έχει πρόβλημα απόφραξης. 

 

γ) Να συμπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω διάγραμμα που περιγράφει τη μεγάλη ή 

συστηματική κυκλοφορία του αίματος. 

αριστερή κοιλία            αορτή           αρτηρίες        τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία(ιστών)  

φλέβες         άνω και κάτω κοίλη φλέβα              δεξιός κόλπος 

                                                                                                                   (4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: __ 

  

δ) Κατά τη μετάγγιση αίματος ελέγχουν το αίμα του δότη και το αίμα του δέκτη για 

συμβατότητα. Σα συστατικά που ελέγχουν είναι τα αντιγόνα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και 

τα αντισώματα στο πλάσμα.       (4 Χ 0,5 μ = 2 μ)   μ: __ 

i. Από ποια συστατικά του αίματος παράγονται τα αντισώματα; Λευκά αιμοσφαίρια 

ii. Ποια ομάδα αίματος (συμπεριλαμβανομένου του ρέζους) είναι καλύτερο να έχει κάποιος 

για δικό του όφελος; 

Ομάδα αίματος: ΑΒ  Παράγοντας Ρέζους: θετικό (Γιατί;  

Επειδή γνωρίζει όλα τα αντιγόνα και τον παράγοντα ρέζους, δέχεται αίμα από όλες τις 

ομάδες. 
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ε) Να γράψετε τρεις (3) δομικές διαφορές μεταξύ φλεβών και αρτηριών.  

(3 Χ 1 μ = 3 μ)  μ: __ 

Οι φλέβες έχουν λεπτά τοιχώματα, μικρό μυϊκό ιστό και βαλβίδες. 

Οι αρτηρίες έχουν αντίθετα παχιά τοιχώματα, μεγάλο μυϊκό ιστό και δεν έχουν βαλβίδες. 

 

 

 

  

Οι Εισηγητές Ο Διευθυντής 

  

Μυριάνθης Ποταμός  Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου 

  

Ηρώ Ελευθερίου   
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ε) Να γράψετε τρεις (3) δομικές διαφορές μεταξύ φλεβών και αρτηριών.  

(3 Χ 1 μ = 3 μ)  μ: __ 

Οι φλέβες έχουν λεπτά τοιχώματα, μικρό μυϊκό ιστό και βαλβίδες. 

Οι αρτηρίες έχουν αντίθετα παχιά τοιχώματα, μεγάλο μυϊκό ιστό και δεν έχουν βαλβίδες. 

 

 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντής 

  

 Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου 

  

  



Τροφές 

 

 

 

οσζίες 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ                                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 

ΣΑΞΗ :    Β ΄                                                              ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ..…………/ 25 

ΜΑΘΗΜΑ :    Φσζικά ( Φσζική - Υημεία /Βιολογία)         

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :    06 / 06 / 2016                                             ΒΑΘΜΟ : 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ :    90΄ λεπηά                                                                   

                                                                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΗ  : ………………………… 

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

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 5 ΔΛΙΓΔ 

Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε ή καύξν κειάλη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Σipp-ex). 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

ΜΔΡΟ  Α:  Αποηελείηαι από δύο( 2 ) ερωηήζεις. 

                       Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δσόμιζι ( 2,5 ) μονάδες. 

                       Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις.  

Δρώηηζη 1 

Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ελλνηνινγηθό δηάγξακκα, ζύκθσλα κε όζα έρεηε κάζεη γηα ηα ζπζηαηηθά  

ησλ ηξνθώλ αμηνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο έλλνηεο πνπ παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά: 

Άλαηα,  Ανόπγανερ θπεπηικέρ οςζίερ,  Βιηαμίνερ,  Θπεπηικέρ οςζίερ,  Λιπίδια,  Νεπό,  Νοςκλεϊνικά οξέα,   

Οπγανικέρ θπεπηικέρ οςζίερ,  Ππωηεΐνερ,  Υδαηάνθπακερ.                                                 (10×0,25=2,5κ.) 
  

 

 

 

                                                                           Θξεπηηθέο νπζίεο          

 

 

                             Οξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο                                   Αλόξγαλεο ζξεπηηθέο νπζίεο          

 

 

 

 

 

 

   Βηηακίλεο     Ληπίδηα       Ννπθιετληθά  Πξσηεΐλεο  Τδαηάλζξαθεο        Άιαηα             Νεξό 

                                             νμέα 

 

 

Δρώηηζη 2 

     Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε Α κε ηε ζσζηή  

     αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζηε ζηήιε Β.                                                                                           (5×0,5=2,5κ.) 

               Α                                                                      Β                                                Ανηιζηοίτιζη 

     1. Ήπαξ (πθώηη)   α. Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ        1.    ε 

     2. ηνκάρη    β. ρεκαηηζκόο βισκνύ (κπνπθηάο)     2.    δ 

     3. ηνκαηηθή θνηιόηεηα  γ. Άρξεζηα πξντόληα ηεο πέςεο     3.    β 

     4. Λεπηό έληεξν   δ. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο     4.    α 

     5. Παρύ έληεξν   ε. Έθθξηζε ρνιήο           5.    γ 
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ΜΔΡΟ  Β:  Αποηελείηαι από δύο ( 2 ) ερωηήζεις.   

                       Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε ( 5 ) μονάδες. 

                       Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις. 

 

Δρώηηζη 3 

  α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ  νη ελδείμεηο.  

                                                                                                                                                         (4×0,5=2κ.) 

            i.   Ρηληθή θνηιόηεηα 

            ii.  Λάξπγγαο 

            iii. Σξαρεία 

            iv. Φάξπγγαο 

             

             

 

                β) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα  

                    κέρξη ηηο θπςειίδεο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πην θάησ  

                    έλλνηεο πνπ ζαο δίλνληαη αιθαβεηηθά:                                                                                  (5×0,25=1,25κ.) 

                                                          βπογσίδια, βπόγσοι, λάπςγγαρ, ηπασεία, θάπςγγαρ.    
                                 

   Ρηληθή θνηιόηεηα                     Φάξπγγαο                                   Λάξπγγαο                               Σξαρεία  

                           Βξόγρνη                                  Βξνγρίδηα                               θπςειίδεο. 

 

 

     γ) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιύηεξα λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη 

      από ην ζηόκα.                                                                                                                        (2× 0,25=0,5κ.)    

         i. Τπάξρνπλ κεραληζκνί πνπ θαζαξίδνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα, όπσο είλαη νη ηξίρεο θαη ε βιέλλα. 

             

         ii. Τπάξρνπλ άθζνλα αηκνθόξα αγγεία πνπ ζεξκαίλνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. Δπίζεο ε βιέλλα  

             πγξαίλεη ηνλ εηζπλεόκελν αέξα.  

 

 

δ) Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο αλαπλνήο, θαηά ηελ νπνία ε 

     γιπθόδε δηαζπάηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ θαη απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα. Να ζπκπιεξώζεηε 

     ηα θελά.                                                                                                                                (5×0,25=1,25κ.)   

                                                                                      

 

   Γιπθόδε                     Ομπγόλν                           Γηνμείδην ηνπ                   Νεξό                        Δλέξγεηα 

                                                                               άλζξαθα 

 

 

 

 

  i 

ii 

iii 

iv 
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        Δρώηηζη 4 

 

 α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ  

     νξγαληζκνύ. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο.                                       (5×0,5=2,5κ.)          

 

                                                  

       i.    Οηζνθάγνο                    

       ii.   Λεπηό έληεξν 

       iii.  Πλεύκνλαο 

       iv.  ηνκάρη  

       v.   Παρύ έληεξν                                                                                                                                                                                                                             

        

           

 

 

 

  

 β) i. ε πνην από ηα πην πάλσ όξγαλα παξάγεηαη πδξνρισξηθό νμύ;                                      (1×0,25=0,25κ.)    

          ην ζηνκάρη. 

      ii. Πνηα είλαη ε δξάζε ηνπ πδξνρισξηθνύ νμένο;                                                               (1×0,25=0,25κ.)    

          Καηαζηξέθεη ηα πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή. 

 

 

 γ) i. ην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα είλαη πξνζαξηεκέλνη αδέλεο πνπ παξάγνπλ πγξά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο  

        πέςεο. Να νλνκάζεηε ηνπο αδέλεο απηνύο (Α,Β θαη Γ) πνπ δείρλεη ην πην πάλσ ζρήκα. (3×0,25=0,75κ.)    

         Α.   ηεινγόλνη αδέλεο 

         Β.   πθώηη (ήπαξ) 

         Γ.   Πάγθξεαο 

     ii. Πνηνο από ηνπο πην πάλσ αδέλεο είλαη κεηθηόο αδέλαο;                                                   (1×0,25=0,25κ.)  

               Σν πάγθξεαο. 

 

                 δ) i. Να αλαθέξεηε δύν παζήζεηο ησλ δνληηώλ θαη ησλ νύισλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ηε  

          κηθξνβηαθή πιάθα.                                                                                                        (2×0,25=0,5κ.)    

          1.  Σεξεδόλα                                       2.  Οπιίηηδα 

       ii. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο πξόιεςεο, γηα λα απνθύγνπκε απηέο ηηο παζήζεηο.           (2×0,25=0,5κ.)    

          1. σζηόο θαζαξηζκόο ησλ δνληηώλ. Καζεκεξηλό βνύξηζηζκα κεηά από θάζε γεύκα. Δπίζεο ζσζηή 

              δηαηξνθή (απνθπγή θαηαλάισζεο δαραξνύρσλ ηξνθώλ). 

          2. Δπίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν θάζε έμη κήλεο. Δπίζεο ρξήζε θζνξηνύρσλ νδνληόθξεκσλ θαη 

              νδνληηθνύ λήκαηνο. 

 

    

i 

A 

B iv 

Γ 

ii 

iii 

v 
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  ΜΔΡΟ  Γ:  Αποηελείηαι από μία (1) ερώηηζη.  

                       Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδες.  

 

Δρώηηζη 5 

       α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο.                  (4×0,5=2κ.) 

 

         i.    Γεμηόο θόιπνο 

         ii.   Γεμηά θνηιία           

         iii.   Αξηζηεξόο θόιπνο 

         iv.   Αξηζηεξή θνηιία 

 

 

β) ε πνηα από ηηο δύν θνηιίεο ηεο θαξδηάο ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί;                     (2×0,25=0,5κ.) 

      ηελ αξηζηεξή θνηιία, δηόηη από εθεί θεύγεη ην αίκα κε πίεζε κέζσ ηεο ανξηήο, γηα λα πάεη 

      ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. 

 

γ) i. Να ζπκπιεξώζεηε  ηα πην θάησ θελά, ώζηε λα θαίλεηαη ε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηε 

       Μηθξή ή Πλεπκνληθή Κπθινθνξία.                                                                                        (4×0,25=1κ.) 

 

                        Γεμηόο Κόιπνο                      Γεμηά  θνηιία                                         Πλεπκνληθή  αξηεξία                          

                                                Σξηρνεηδή  αγγεία     (πλεπκόλσλ)                         Πλεπκνληθέο  θιέβεο              

                        Αξηζηεξόο Κόιπνο.   

                  

                    ii. Να γξάςεηε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε Μηθξή Κπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.                (1×0,5=0,5κ.) 

                        Η κεηαθνξά αίκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο γηα αληαιιαγή αεξίσλ νύησο ώζηε ην αίκα 

                        λα δώζεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν.  

                        

  δ) i. ηνλ άλζξσπν δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο (4) νκάδεο αίκαηνο.                                                  (4×0,25=1κ.) 

           Απηέο είλαη ε  Α, ε  Β, ε ΑΒ θαη ε Ο . 

 

      ii. Παλδόηεο νλνκάδεηαη ε νκάδα αίκαηνο  Ο θαη παλδέθηεο ε νκάδα αίκαηνο ΑΒ.       

                                                                                                                                                 (2×0,25=0,5κ.) 

 

      iii. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                                                           (4×0,25=1κ.) 

           1.  Δξπζξά αηκνζθαίξηα         

           2.  Λεπθά αηκνζθαίξηα 

           3.  Αηκνπεηάιηα 

           4.  Πιάζκα        
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  ε) i. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.           (3×0,5=1,5κ.) 

 

 

                                                                                                    1.  Φιέβα 

                                                                                                    2.  Αξηεξία  

                                                                                                    3.  Σξηρνεηδή αγγεία 

         

                                  A 

 

      ii. ε ηη εμππεξεηεί ην ιεπηό ηνίρσκα (κόλν κία ζηηβάδα θύηηαξα) ησλ αγγείσλ κε ηνλ αξηζκό 3; 

                                                                                                                                                  (1×0,5=0,5κ.) 

          Δμππεξεηεί ηελ εύθνιε αληαιιαγή νπζηώλ κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ ηνπ ζώκαηνο θαη 

          ηνπ αίκαηνο. 

      iii. Πώο νλνκάδεηαη ε δνκή κε ην γξάκκα Α ζην πην πάλσ αηκνθόξν αγγείν θαη ηη εμππεξεηεί ε δνκή 

           απηή, ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ;                                                                            (2×0,25=0,5κ.) 

           Ολνκάδεηαη βαιβίδα. Δμππεξεηεί ηελ κνλόδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο ώζηε λα επηζηξέςεη 

           πίζσ ζηελ θαξδηά.  

 

      iv. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αηκνθόξα αγγεία 1 θαη 2, αλαθνξηθά κε ηε δηάκεηξν θαη  

           ην ηνίρσκα ηνπο. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο: μικρή/ό,  μεγάλη/ο,  λεπηή/ό,  πατύ/πατύηερο. 

                                                                                                      (4×0,25=1κ.)                                                                                                                  

  

Αηκνθόξν αγγείν 1 

 

 

Αηκνθόξν αγγείν 2 

 

Γηάκεηξνο 

 

 

                  Μεγάιε 

 

                       Μηθξή 

 

Σνίρσκα 

 

 

                   Λεπηό 

 

                       Παρύηεξν 

 

   

 

                                Ο εηζεγεηήο                                                                                Ο Γηεπζπληήο 

                                                                                                                     

 

          Ιάθσβνο Ρανπλάο Β.Γ.                                                                   άββαο Αιεμάλδξνπ         
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ΘΔΚΛΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ                                                                         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 
ΛΔΜΔΟΤ 
 
 

  
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 

 

 
ΒΑΘΜΟ: ........................../25 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:........................ 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 
............................... 

  

ΣΑΞΗ: Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06-06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ:ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ /ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ 

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

 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex). 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από πέληε (5) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από (2)  εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε 
(2.5) κνλάδεο. Να  απαληήζεηε  ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 1 

 Να ραξαθηεξίζεηε κε ωζηό ή Λάζνο ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                          
  α. Σπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη νπζίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα......Λ........... 

   β. Οη ιηπαξέο νπζίεο, νη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη ηα άιαηα είλαη όιεο νξγαληθέο 

     ζξεπηηθέο νπζίεο ....Λ........... 

γ. Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ νλνκάδεηαη παλδέθηεο γηαηί δέρεηαη αίκα από όιεο ηηο νκάδεο 

αίκαηνο......................... 

δ. Η γαζηξίηηδα είλαη κηα πάζεζε ηνπ ζηνκαρηνύ θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί ύζηεξα από έληνλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε...................... 

ε. Οη πξσηεΐλεο είλαη καθξνκόξηα θαη δηαζπνύληαη ζε κηθξνκόξηα, ηα ακηλνμέα ..................... 

                                                                                                                       (5Χ0,5κ=2,5κ)     κ:……..        

Δξώηεζε 2 

 Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο πνπ ηαηξηάδνπλ  ζηνλ πίλαθα. Γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο 

ζηελ κεζαία ζηήιε.                                                                                     

ηήιε Α  ηήιε Β 

Α. Παρύ έληεξν      Α … …3….. 1. Μάζεζε ηξνθήο 

Β.  Χνιή  Β  ……5…… 2. Απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Γ. Σηνκαηηθή θνηιόηεηα Γ  ……1…… 3. Γεκηνπξγία θνπξάλσλ 

Γ. Λεπηό έληεξν Γ  ……2…… 

4 

4. Παξαγσγή πδξνρισξηθνύ νμένο 

Δ. Σηνκάρη Δ  ……4……. 5. Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

                                                                                                                    (5Χ0,5κ=2,5κ)     κ:……..                                                                                                                                                         
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε 
πέληε (5) κνλάδεο. Να  απαληήζεηε  ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 3 
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                       (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                                                                                                                                                         
 

 

β) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                    

i. ωζηόο θαζαξηζκόο ηωλ δνληηώλ. 

ii. ωζηή δηαηξνθή. 

 

                                                                                                                      (2Χ0,5κ=1κ)     κ:……..                                                                                                                                                         

 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                        

i) Τν ςσκί κεηά από ηνλ ηεκαρηζκό ηνπ κε ηα δόληηα, αλακεηγλύεηαη κε ην ζάιην ην νπνίν παξάγεηαη 

από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ. 

ii) Σηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα δξα έλα έλδπκν πνπ νλνκάδεηαη ακπιάζε θαη ην νπνίν δηαζπά ηα 

καθξνκόξηα ηνπ ςσκηνύ ζε απινύζηεξα ζάθραξα κε γιπθηά γεύζε θαζώο θαη ην έλδπκν ιπζνδύκε   

πνπ θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα.                                              

                                                                                                                              (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Αδαμαντίνη 

2.             Οδοντίνη 

3.             Πολφός 

4.     Οστό της γνάθου 
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Δξώηεζε 4 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα.                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                         (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                                                                                                                                                         

 

 

β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ.                                                                                                                                                   

Θξεπηηθή 

νπζία 

Αληηδξαζηήξην γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο 

ζξεπηηθήο νπζίαο 

Υξώκα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

ηελ αλίρλεπζε   

Υξώκα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ κεηά 

ηελ αλίρλεπζε   

 

άθραξα 

 

Benedict 

 

Γαιάδην 

 

Κεξακηδί 

Λίπε    

Αηζαλόιε 

 

Γηαθαλέο 

 

Λεπθό ίδεκα 

 

Πξωηεΐλεο  

 

Θεηiθόο ραιθόο  

+ θαπζηηθό λάηξην 

(πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ) 

ΝΑΟΗ 

 

Γαιάδην 

 

Μσβ   

 

                                                                                                                          

                                                                                                                            (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..      

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Σηομαηική κοιλόηηηα 

/Δεκηό και Φάρσγγας 

2. Χοληδότος Κύζηη 

3. Σηομάτι 

4. Πάγκρεας/Δεκηό και ο 

Δωδεκαδάκησλος 
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  γ) Τν λεξό αλήθεη ζηηο αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο θαη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ 

     νξγαληζκό καο. Να γξάςεηε δύν (2) ρξεζηκόηεηεο ηνπ λεξνύ γηα ηνλ νξγαληζκό καο.     

      i) Γηαηεξνύλ ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο . 

     ii) Μεηαθέξνπλ νπζίεο ζε όια ηα κέξε ηνπ νξγαληζκνύ.  

                                                                                                                          (2Χ0,5κ=1κ)     κ:……..        

                                               

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα εξώηεκα ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ. 

 

Δξώηεζε 5  

α) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 έσο 4.                                                                                                                                                                                                               

 

1: Δξπζξό Αηκνζθαίξην       

2: Πιάζκα 

3: Λεπθό Αηκνζθαίξην            

4: Αηκνπεηάιηα 

 

                  (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                                                      

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε έλαλ (1) ξόιν γηα θάζε ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο.                                             

πζηαηηθό αίκαηνο Ρόινο 

1.Δξπζξά αηκνζθαίξηα Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο. 

2.Πιάζκα Μέζα ζε απηό είλαη δηαιπκέλα αλόξγαλα άιαηα, 

ζξεπηηθέο νπζίεο ,πξωηεΐλεο θ.ιπ.   

3.Λεπθά αηκνζθαίξηα Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα θαη παξάγνπλ αληηζώκαηα. 

4.Αηκνπεηάιηα Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία πήμεο ηνπ  

αίκαηνο. 

                                                                                                                             (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                                                      

                                                                                         

γ) Σε έλα αηύρεκα ηξαπκαηίδεηαη έλαο επηβάηεο θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο . Η 

νκάδα αίκαηόο ηνπ είλαη ΑΒ . Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη θαη ζε πνηεο νκάδεο 

κπνξεί λα δώζεη ν ίδηνο;                                                                  

Παίξλεη από: Α, Β, ΑΒ θαη Ο. 

 

Γίλεη ζε: ΑΒ 

                                                                                                                         (1Χ1κ=1κ)     κ:……..                                                      
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δ) Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β ηνπ                                                              

     δηπιαλνύ ζρήκαηνο δείρλεη θιέβα; 

       Σν  Α 

Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο, γηα λα  

δηθαηνινγήζεηε  ηελ  απάληεζή  ζαο. 

 

● ΟΙ θιέβεο έρνπλ βαιβίδα. 

● Οη θιέβεο έρνπλ ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα.                                                 (3Χ0,5κ=1,5κ)     κ:……..            

ε) Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζόδηα είλαη νη πξώηεο αηηίεο ζαλάηνπ 

παγθνζκίσο. Να γξάςεηε ηξεηο  (3) αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινύλ.                                                                                    

      

i)    Σν θάπληζκα. 

ii)    Με ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή /Γηαηξνθή κε πνιιά ιηπαξά.  

iii)  Καζηζηηθή δωή/ κεηωκέλε άζθεζε.  

                                                                                                                    (3Χ0,5κ=1,5κ)     κ:……..                                                      

ζη) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 3,4,5 θαη 7.                   

 

 
 
 
3. Αξηζηεξόο θόιπνο 

4.Αξηζηεξή θνηιία 

5. Σξηγιώρηλε βαιβίδα 

7. Γεμηά θνηιία 

 

                                                                                         
  

                                                                                                                      (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..                                                      

 
 

                                                                                                             Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
            
                                                                                                            Αζελά Ολνπθξίνπ 
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δ) Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β ηνπ                                                              

     δηπιαλνύ ζρήκαηνο δείρλεη θιέβα; 

……………………………………… 

Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο, γηα λα  

δηθαηνινγήζεηε  ηελ  απάληεζή  ζαο. 

 

●………………………………………………… 

●………………………………………………….                                               (3Χ0,5κ=1,5κ)     κ:……..            

ε) Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζόδηα είλαη νη πξώηεο αηηίεο ζαλάηνπ 

παγθνζκίσο. Να γξάςεηε ηξεηο  (3) αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινύλ.                                                                                    

      

i)    ………………………………………………………………………………………………………… 

ii)     ………………………………………………………………………………………………………… 

iii)  ………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                    (3Χ0,5κ=1,5κ)     κ:……..    

                                               

ζη) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 3,4,5 θαη 7.                   

 

 
 
 
3………………………….. 

4……………………………….. 

5……………………………….. 

7……………………………….. 

 

                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                      (4Χ0,5κ=2κ)     κ:……..      
               
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                 
            Οη Δηζεγεηέο                                                                          Η Γηεπζύληξηα  
 
 
           Νίθε Σπιηθηώηνπ                                                                  
 
                                                                                                         Αζελά Ολνπθξίνπ 
           Σσηήξεο Μίραινο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΝΟΠΕΣΡΑ  

ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016        

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

      

ΒΑΘΜΟ:………………../25 

ΟΛΟΓΡ:…………………………. 

ΤΠΟΓΡ:………………………….. 

       ΣΑΞΗ :                       ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

 

ΜΑΘΗΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 

1 h 30 min (90 λεπτά) 

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

ΑΡ :………………………. 

 

                                                               ΠΡΟΟΧΗ  

Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλζ  ι μαφρο. 

                                  Απαγορεφται θ  χριςθ διορκωτικοφ(tipp- Ex) 

                            To εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 6 ςελίδεσ. 

 

 

 

                                                            ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ  
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ΜΕΡΟ Α : Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 

Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 

Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ  

 

Ερϊτθςθ 1  

τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε  αν είναι ςωςτό και Λ αν είναι λάκοσ. 

Α) Οι υδατάνκρακεσ αποτελοφν ενεργειακά υλικά για τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ      

Β) Οι ςυμπλθρωματικζσ ουςίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθ κανονικι λειτουργία του οργανιςμοφ     

Γ) Σα λίπθ ανικουν ςτθ κατθγορία των ςυμπλθρωματικϊν ουςιϊν     Λ 

Δ) Οι πρωτείνεσ εξυπθρετοφν μόνο ενεργειακζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ     Λ      

Ε) Οι βιταμίνεσ είναι οργανικζσ ουςίεσ τισ οποίεσ ο οργανιςμόσ δεν μπορεί να τισ ςυνκζςει ι τισ 

ςυνκζτει ςε ποςά μικρότερα από τα απαραίτθτα                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                           (5Χ0.5μ=2.5μ) 

Ερϊτθςθ 2  

α) Να γράψετε τι παριςτάνουν οι ενδείξεισ 1-4 ςτο μοντζλο δομισ του δοντιοφ που δείχνει το πιο 

κάτω ςχιμα. 

 

                                                                                                                                                             (4Χ0.5μ=2μ) 

β)   τθ ςτοματικι κοιλότθτα απελευκερϊνεται το ςάλιο από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ. Σο ςάλιο 

περιζχει δφο ςθμαντικά ζνηυμα , τθν Αμυλάςθ που ςυμβάλλει ςτθν διάςπαςθ του αμφλου ςε 

απλά ςάκχαρα και τθν Λυςοηφμθ που καταπολεμά τα πακογόνα βακτιρια που ειςζρχονται ςτο 

ςτόμα.                                                                                                                                          (2Χ0.25μ=0.5μ)                                  
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ΜΕΡΟ Β :Αποτελείται από δφο ερωτιςεισ. 

Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5 μονάδεσ). 

Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Ερϊτθςθ 3  

1 α) Να γράψετε τα ςυςτατικά του αίματοσ  που φαίνονται με τισ ενδείξεισ 1-4 ςτο ςχιμα. 

            1 Ερυκρά Αιμοςφαίρια 

            2 Πλάςμα 

            3 Λευκά Αιμοςφαίρια 

            4 Αιμοπετάλια  

                                                                                                                                                            (4Χ0.5μ=2μ)                            

 β) ι. Να αναφζρετε τον  ρόλο που ζχουν τα κφτταρα  1 ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό.                            

Σα ερυκρά αιμοςφαίρια μεταφζρουν οξυγόνο από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ ιςτοφσ και διοξείδιο 

του άνκρακα από τουσ ιςτοφσ ςτουσ πνεφμονεσ. 

                                                                                                                                                         (1Χ0.5μ=0.5μ) 

  ιι.  Να αναφζρετε το ρόλο που ζχουν τα κφτταρα 4 ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. 

Σα αιμοπετάλια βοθκοφν ςτθ πιξθ του αίματοσ. 

                                                                                                                                                         (1Χ0.5μ=0.5μ) 

γ) Άτομο με ομάδα αίματοσ Β και Rhezus  αρνθτικό – ειςάγεται ςτον νοςοκομείο και χρειάηεται 

άμεςα μετάγγιςθ αίματοσ. Να αναφζρετε όλεσ τισ πικανζσ ομάδεσ αίματοσ που μποροφν να του 

χορθγθκοφν.   

Ομάδεσ αίματοσ: Β -, Ο- 

                                                                                                                                                               (1Χ1μ=1μ) 

δ) Να ςυμπλθρϊςετε  τον πιο κάτω πίνακα που αφορά δφο διαφορζσ μεταξφ αρτθριϊν και 

φλεβϊν.      (4Χ0.25μ=1μ) 

 

 



 

3 
 

Ερϊτθςθ 4  

α) Σο πιο κάτω ςχιμα παρουςιάηει τα μζρθ  του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Να ονομάςετε τα μζρθ  

1-6.  

 

                                                                                                                                                              (6Χ0.5μ=3μ) 

β) Να αντιςτοιχίςετε τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ τθσ ςτιλθσ Α με μια από τισ 

λειτουργίεσ τουσ ςτθ ςτιλθ Β.  

                                                                                                                                                            (4Χ0.5μ=2μ) 
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ΜΕΡΟ Γ : Αποτελείται από ζνα (1 ) ερϊτθμα των δζκα (10 ) μονάδων. 

Ερϊτθςθ 5  

α) Σην πην θάηω ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ θαίλνληαη κε ηνπο 

αξηζκνύο 1-6. 

 

                                                                                                                  (6Χ0.5κ=3κ) 

β) Πνηα θνηιόηεηα ηεο θαξδίαο έρεη ην παρύηεξν ηνίρωκα θαη γηαηί; 

Η αξηζηεξή θνηιία γηαηί από ηελ θνηιόηεηα απηή πξέπεη ην αίκα λα εμέιζεη κε 

πεξηζζόηεξε δύλακε γηα λα θηάζεη ζε όιν ην ζώκα. 

                                                                                                                    (1Χ1κ=1κ) 

γ) Σην πην θάηω ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν ζην νπνίν ε ξνή ηνπ 

αίκαηνο παξεκπνδίδεηαη ιόγω θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. 

 

 

 

 

 

 Να ονομάςετε τθ πακολογικι κατάςταςθ που φαίνεται ςτο πιο πάνω ςχιμα:   

Αρτθριοςκλιρυνςθ 

                                                                                                                                            (1Χ0.5μ=0.5μ) 

 Να εξθγιςετε πωσ μπορεί να δθμιουργθκεί μια τζτοια πακολογικι κατάςταςθ 

Δθμιουργείται με τθ ςυςςϊρευςθ λιπιδίων, κυρίωσ χολθςτερόλθσ, κάτω από το 

εςωτερικό τοίχωμα των αρτθριϊν (ακθροςκλιρωςθ)  

 Ή με τθ ςυςςϊρευςθ αςβεςτίου, με αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ ελαςτικότθτα των αγγείων.  
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                                                                                                                                     (1Χ1μ=1μ)              

 Να γράψετε ζνα τρόπο πρόλθψθσ τθσ πιο πάνω πακολογικισ κατάςταςθσ. 

ωςτι διατροφι χαμθλι ςε λιπαρά. 

                                                                                                                              (1Χ0.5μ=0.5μ) 

δ) Να ςυμπλθρϊςετε τθ διαδρομι τθσ μεγάλθσ ι ςυςτθματικισ κυκλοφορίασ του 

αίματοσ. 

   

                                                                                                                            (5Χ0.25μ=1.25μ) 

ε) Να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα που αφοροφν το πεπτικό ςφςτθμα του 

ανκρϊπου. 

 Να γράψετε τθ πορεία που ακολουκεί θ τροφι , μζςα από τα όργανα του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ , από τθ ςτιγμι που ειςζρχεται ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα 

μζχρι να εξζλκει από το ςϊμα. 

                                                                                                                   (5Χ0.25μ=1.25μ) 

 Να γράψετε δφο (2) αςκζνειεσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ . 

1. Γαςτρικό ζλκοσ 
2. Καρκίνοσ του παχζωσ εντζρου                                                                                                                      
                                                                                                 (2Χ0.25μ=0.5μ)        
 

 Να αναφζρετε ι)  τον ρόλο τθσ χολισ και  ιι) το όργανο παραγωγισ τθσ  χολισ. 

ι. Ο ρόλοσ τθσ χολισ είναι να γαλακτοματοποιεί τα λίπθ ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

γίνει θ πζψθ των λιπϊν με τθ βοικεια των παγκρεατικϊν ενηφμων. 

ιι. Παράγεται ςτο ιπαρ. 

                                                                                                            (2Χ0.5μ=1μ) 
                                               
 

                                                                                                   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                   

                                                                                                           ΚΩΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΔΩ 

 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ:    ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                               ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 14.06.2016 
 

ΣΑΞΗ:  Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                         ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ:  8:00 π.κ       ΥΡΟΝΟ: 90 Λεπηά 
                                                                                                         (ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΗΜΔΙΑ) 

 
 

Όλνκα καζεηή / ηξηαο: ..............................................................................      Σκήκα : ..............         Αξ : …….. 
                                                                                                                                                                                     

 

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 5 ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο.  
         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

                              Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο 

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.  ε 

2. Πξσηεΐλεο β. Έιεγρνο θιεξνλνκηθώλ γλσξηζκάησλ θαη ιεηηνπξγηώλ. 2.  α 
 

3. Ννπθιεïληθά νμέα γ. Πεγή ελέξγεηαο θαη δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ θπηηάξνπ. 3.  β 

4. Υδαηάλζξαθεο  δ. Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο ,απαξαίηεηεο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ.  

4.  γ 
 

5. Βηηακίλεο ε. Γνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ θπηηάξνπ θαη απνζήθεο ελέξγεηαο.  
 

5.  δ  

  

2.α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα νπνία γίλνληαη νη πην θάησ δηαδηθαζίεο. (κ.1.5) 

Γηαδηθαζία Όξγαλν/α 
Πέςε Πξσηετλώλ  ηνκάρη, ιεπηό έληεξν 

Πέςε Υδαηαλζξάθσλ ηόκα, ιεπηό έληεξν 
Πέςε Ληπώλ Λεπηό έληεξν  

Απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ θαη 
βηηακηλώλ  

Παρύ έληεξν  

 

β. Να γξάςεηε δύν έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην ζάιην θαη λα εξηγθσετε τον ρόλο του κάιε ενζφμου. (κ.1) 

 Ακπιάζε: ζπκβάιεη ζηελ πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα  

 

 Λπζνδύκε: θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηόκα  

 
ΒΑΘΜΟ : .................................................. 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ : .............................................
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ΜΔΡΟ Β  : Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο.  
         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  
         Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο 

 

1.Να παξαηεξήζεηε ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αηκνθόξα αγγεία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη   

λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-3.                                                                                                        (κ.1.5) 

 

Β. Πνην από ηα πην πάλσ αγγεία :                                                                                                               (κ.2.5) 

Έρεη ζθπγκό : .................................................................................................................................................. 

Γελ έρεη βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπ: ............................................................................................................. 

Έρεη παρύηεξν ηνίρσκα θαη κηθξόηεξε δηάκεηξν : ........................................................................................... 

Φέξλεη  ην αίκα ζηε θαξδία : ............................................................................................................................ 

Απνκαθξύλεη ην αίκα από ηελ θαξδία : ........................................................................................................... 

Γ. Σε ηη εμππεξεηεί ην ιεπηό ηνίρσκα ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ;                                                                     (κ.1 ) 

Γηα λα γίλεηαη γξήγνξα (εύθνια) ε αληαιιαγή νπζηώλ από ηα ηξηρνεηδή  αγγεία ζηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο 

θαη αληίζηξνθα     

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.1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   οιςοφάγοσ  

2.   ςυκώτι  

3.   ςτομάχι 

4.    παχφ ζντερο  

5.   λεπτό ζντερο  

6.   πρωκτόσ  

 

Αρτθρία  

Σριχοειδι 

αιμοφόρα αγγεία  

Φλζβα  

Αρτθρία  

Αρτθρία  

Αρτθρία  

Φλζβα  

Αρτθρία  
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Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα.                                (κ.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ. 

1. Α . Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε αξηζκνύο 1-5   (κ. 1.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη  

    από ηε ξηληθή θνηιόηεηα θαη  όρη από ηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.  (κ.1.5) 
 

 Κακαρίηεται ο ειςπνεόμενοσ αζρασ  
 

 Τγραίνεται ο ειςπνεόμενοσ αζρασ  
 

 Θερμαίνεται ο ειςπνεόμενοσ αζρασ  
 

 

Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο .( κ.1) 

 
i. Τν θνηλό όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη   θάξπγγαο  

 
ii  Ο κπο απηόο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλζξώπηλε αλαπλνή   δηάθξαγκα  
 
iii. Η κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε είλαη ε  επηγιωηηίδα  

 
iv.Σην όξγαλν απηό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο   ιάξπγγαο  

1 Πλεύκνλαο  

2 Ρηληθέο θνηιόηεηεο 

3 Λάξπγγαο  

4 Σξαρεία  

5 Βξνγρίδηα  

πθώηη  Γαιαθηνκαηνπνίεζε ηωλ ιηπώλ 

Πάγθξεαο  

Ρπζκίδεη ηελ νμύηεηα ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ 

Πεξηέρεη έλδπκα γηα ηε δηάζπαζε 

ακύινπ, πξωηεϊλώλ, ιηπώλ θαη 

λνπθιεϊληθώλ νμέωλ  

ηνκάρη  Καηαζηξέθεη ηα πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή  
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Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο 

αεξόβηαο  θπηηαξηθήο αλαπλνήο. (κ. 1.25)  

 
 
 
 

Δ.i Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο   από 1 κέρξη 6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ,πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή   

ηεο θαξδηάο. (κ. 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κηθξή ή πλεπκνληθή   

θπθινθνξία. (κ. 1) 

 

iii. Να αλαθέξεηε ην ζθνπό ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο. (κ.1) 

 

 Μεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιιωλ άρξεζηωλ νπζηώλ       

  

 

1.   αορτι  

2.   πνευμονικι αρτθρία  

3.   πνευμονικζσ φλζβεσ  

4.   αριςτερι κοιλία  

5.   δεξιόσ κόλποσ  

6.   άνω κοίλθ φλζβα  

 

Γεμηά θνηιία  Πλεπκνληθή αξηεξία  

Σξηρνεηδή αγγεία  Πλεπκνληθέο θιέβεο  

Γλυκόηθ  Οξυγόνο  
Διοξείδιο του 
άνκρακα   

Νερό  Ενζργεια  
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iv.Να νλνκάζεηε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζην αηκνθόξν αγγείν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο. (κ.0.5)  

                                 Αξηεξηνζθιήξπλζε  

v. Να εμεγήζεηε πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα παζνινγηθή    

θαηάζηαζε. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο. (κ.1) 

 

 πζζώξεπζε ιηπηδίωλ (ρνιεζηεξόιεο) ζην εζωηεξηθό 

ηνίρωκα ηωλ αξηεξηώλ   

 

 πζζώξεπζε αζβεζηίνπ  

 

 

 

 

 

 

 

Η Γηεπζύληξηα                                                                                                                    

Αθξνδίηε Γεκεηξίνπ Μαιεθθίδνπ                                                                                    
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ΜΕΡΟ Α: Απνηειείηαη από δύν (2) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε 

(2.5) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 

 

 

 

Θέκα 1  

α. Να αληηζηνηρίζεηε ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο.    (κνλ. 1.5) 

 1. θιέβεο Α. αληαιιαγή νπζηώλ  

 2. αξηεξίεο Β. πξνζαγσγά αγγεία 

 3. ηξηρνεηδή Γ. απαγσγά αγγεία 

Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ πην θάησ πίλαθα : 

1 2 3 

Β Γ Α 

 

β. Να βάιεηε ηνλ αξηζκό κε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. 

 (i) Τν αίκα ζηελ θαξδηά θηλείηαη από (κνλ. 0.5) 

 1. θόιπν ζε θόιπν 2. θνηιία ζε θνηιία 

 3. θόιπν ζε θνηιία 4. θνηιία ζε θόιπν 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 ΔΛΙΓΔ 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ Κ. ΠΟΛΔΜΙΓΙΩΝ                                 ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΑΞΗ: B΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΥΡΟΝΟ: 90 ΛΔΠΣΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ). 

 

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

Βαθμός: …….………………….. 

Ολογράφως: …………………… 

Υπογραφή: …………………….. 
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 (ii) Η θαξδηά νμπγνλώλεηαη (κνλ. 0.5) 

 1. κε ηε κεγάιε θπθινθνξία 2. κε ηε κηθξή θπθινθνξία 

 3. κε ηε ζηεθαληαία θπθινθνξία 4. άκεζα από ηελ αξηζηεξή θνηιία 

 

 

Θέκα 2 

α. Να γξάςεηε ζηα θελά πνπ ζαο δίλνληαη πην θάησ 

ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1 έσο 4 ηεο δηπιαλήο 

εηθόλαο. (κνλ. 1) 

1.  ζηνκάρη 

2.  πάγθξεαο 

3.  δσδεθαδάθηπινο 

4.  ρνιεδόρνο θύζηε 

 

β. Πνην από ηα πην πάλσ όξγαλα (ελδείμεηο 1 έσο 4 ηνπ ζέκαηνο 2α) (κνλ. 0.5) 

 (i) παξάγεη έλδπκα γηα ηε ρώλεςε όισλ ησλ καθξνκνξηαθώλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ : 

πάγθξεαο 

 (ii) είλαη ην ζεκείν ηεο πεπηηθήο νδνύ όπνπ κπνξνύλ θαη ρσλεύνληαη όιεο νη 

καθξνκνξηαθέο ζξεπηηθέο νπζίεο :  δσδεθαδάθηπινο 

 

γ. Να βάιεηε ηνλ αξηζκό κε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. 

 (i) Τα λενγηιά θαη ηα κόληκα δόληηα είλαη αληίζηνηρα (κνλ. 0.5) 

 1. 20 και 32 2. 32 και 20  3. 20 και 20  

 4. 32 και 32 5. κανένα από ηα πιο πάνω 

 

 (ii) Τν ήπαξ  (κνλ. 0.5) 

1. παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε 2. παξάγεη έλδπκα ρώλεςεο 3. ρσλεύεη ηα ιίπε 

4. παξάγεη βιέλλα θαη ηε ρνιή 5. απνηνμηλώλεη ην αίκα από ην αιθνόι θαη παξάγεη ηε 

    ρνιή 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β:  Απνηειείηαη από δύν (2) ζέκαηα. Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 

κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 

1 

2 3 

4 



 3 

Θέκα 3 

 

α. Να βάιεηε ηνλ αξηζκό κε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. (κνλ. 2.5) 

(i) Η ρεκηθή ρώλεςε ησλ πξσηετλώλ γίλεηαη  

 1. κόλν ζην ζηόκα 3. ζην ζηνκάρη θαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν 

 2. κόλν ζην ζηνκάρη 4. ζην ζηόκα θαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν 

(ii) Τν πάγθξεαο είλαη 

 1. όξγαλν ηεο πεπηηθήο νδνύ 3. εμσθξηλήο αδέλαο (κόλν) 

 2. ελδνθξηλήο αδέλαο (κόλν) 4. κεηθηόο αδέλαο 

(iii) Οη βηηακίλεο θαη ην λεξό απνξξνθνύληαη θπξίσο 

 1. ζην ιεπηό έληεξν 3. ζηνλ νηζνθάγν 

 2. ζην παρύ έληεξν 4. ζην ζηνκάρη 

(iv) Η αθνκνίσζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ γίλεηαη  

 1. ζε θάζε θύηηαξν ηνπ νξγαληζκνύ 3. κόλν ζην πεπηηθό ζύζηεκα 

 2. κόλν ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα 4. κόλν ζηνλ εγθέθαιν 

(v). Η απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έληεξν, νη θαύζεηο ζηα θύηηαξα θαη ε 

ρώλεςε, αθνύ θαηαλαιώζεηε θαγεηό, ζπκβαίλνπλ κε ηελ εμήο ζεηξά : 

 1. θαύζεηο  ρώλεςε  απνξξόθεζε 

 2. ρώλεςε  απνξξόθεζε  θαύζεηο 

 3. θαύζεηο  απνξξόθεζε  ρώλεςε 

 4. ρώλεςε  θαύζεηο  απνξξόθεζε 

 

β. Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα. Να κελ ζπκπιεξώζεηε όπνπ ππάξρεη Χ. (κνλ. 2) 

Πεπηηθό έλδπκν Έθθξηκα 

Όξγαλν όπνπ 

γίλεηαη ε 

δηάζπαζε 

Αξρηθά 

καθξνκόξηα 

Σειηθά 

κηθξνκόξηα 

ζξπςίλε 
 

Χ 
δσδεθαδάθηπινο πξσηετλεο ακηλνμέα 

ακπιάζε 

ζάιηνπ 
ζάιην Σηόκα άκπιν γιπθόδε 

παγθξεαηηθή 

ακπιάζε 

παγθξεαηηθό 

πγξό 
δσδεθαδάθηπινο άκπιν Χ 

 

γ. Πνηα από ηηο πην πάλσ ζηήιεο (έληνλα καύξα γξάκκαηα) ηνπ ζέκαηνο 3β δείρλεη ην 

πξντόλ ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ;  ηα ηειηθά κηθξνκόξηα (κνλ. 0.5) 
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Θέκα 4 

α. Να γξάςεηε ζηα θελά πνπ ζαο 

δίλνληαη πην θάησ ηα νλόκαηα ησλ 

νξγάλσλ ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο 

πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο 1 έσο 3 ηεο 

δηπιαλήο εηθόλαο. (κνλ. 1.5) 

1.  ηξηρνεηδή αγγεία 

2.  αξηεξίεο 

3.  θιέβεο 

 

β. Γηαηί νη αξηεξίεο πξέπεη λα είλαη πην ειαζηηθέο από ηηο θιέβεο; (κνλ. 0.5) 

Οη αξηεξίεο είλαη απαγσγά αγγεία έηζη έρνπλ ςειόηεξε πίεζε από ηηο θιέβεο. 

Πξέπεη λα είλαη πην ειαζηηθέο γηα λα αληέρνπλ ηελ πίεζε 

 

γ. Να ζπγθξίλεηε ηηο θιέβεο κε ηηο αξηεξίεο σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

απνηξέπνπλ ηελ παιηλδξόκεζε ηνπ αίκαηνο.  Οη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο ελώ νη αξηεξίεο 

έρνπλ ςειή πίεζε θαη ζθπγκό (κνλ. 1) 

 

δ. Να βάιεηε ηνλ αξηζκό κε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. Σηελ εηθόλα ηνπ ζέκαηνο 4α 

ην αίκα πεξλάεη από ηα όξγαλα ησλ ελδείμεσλ 1, 2 θαη 3 κε ηελ εμήο ζεηξά : (κνλ. 0.5) 

 1. 1  2  3 2. 3  2  1 

 3.  2  1  3 4.  3  1  2 

 

ε. Οη αξηζκνί 1 έσο 7 πην θάησ αληηζηνηρνύλ  ζε όξγαλα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη ζαο δίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά : 

1. ανξηή, 2. αξηζηεξή θνηιία, 3. αξηεξίεο, 4. δεμηόο θόιπνο, 5. θνίιεο θιέβεο, 6. ηξηρνεηδή 

ηζηώλ, 7. θιέβεο. 

Να βάιεηε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 7 ζηε ζεηξά γηα λα δείμεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε 

κεγάιε θπθινθνξία. Σαο δίλεηαη όηη ε κεγάιε θπθινθνξία μεθηλάεη από ηελ αξηζηεξή θνηιία.

   (κνλ. 1.5) 

2    1    3    6    7    5    4 

βαιβίδα 

2 1 3 
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ΜΕΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) ζέκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

 

 

Θέκα 5 : 

α. Μία νκάδα καζεηώλ πξόζζεζε ζε 4 αξηζκεκέλνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο λεξό, 

ζάιην θαη άκπιν όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα : 

 

α/α δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα 1 2 3 4 

ζάιην ελόο καζεηή (ml) 0 0.5 1 2 

λεξό (ml) 2 1.5 1 0 

δηάιπκα ακύινπ 0,1gr/ml (ml) 1 1 1 1 

 

Αθνινύζσο άθεζαλ ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ζε ριηαξό λεξό (37νC) γηα 5 ιεπηά θαη 

ζην ηέινο πξόζζεζαλ ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα δύν ζηαγόλεο ησδίνπ. 

 (i) Τη ήζειαλ λα δείμνπλ κε ην πείξακα απηό νη καζεηέο; (κνλ. 1) 

Οη καζεηέο εμέηαζαλ αλ ην ζάιην ρσλεύεη ην άκπιν 

 (ii) Γηαηί έβαιαλ ηελ ίδηα πνζόηεηα ακύινπ ζε όινπο ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο; 

Οη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο πξέπεη λα δηαθέξνπλ κόλν ζε έλαλ παξάγνληα γηα λα 

κπνξνύλ λα ηνπο ζπγθξίλνπλ κεηαμύ ηνπο. (κνλ. 0.5) 

 

β. Δεδνκέλνπ όηη ζην ζώκα καο ζπκβαίλνπλ ρηιηάδεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, πόζα έλδπκα 

ππάξρνπλ ζηα θύηηαξά καο θαηά πξνζέγγηζε;  ρηιηάδεο (κνλ. 0.5) 

γ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ζέκα 5β. (κνλ. 1) 

Η ζρέζε ελδύκνπ ππνζηξώκαηνο είλαη εηδηθή, δειαδή ην θάζε έλδπκν έρεη θαη ην δηθό 

ηνπ ππόζηξσκα. Έηζη ζα ππάξρνπλ ηόζα έλδπκα όζα θαη ηα ππνζηξώκαηα πνπ 

αιιάδνπλ κε ηηο ρηιηάδεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζην ζώκα καο. 

 

δ. Πνηα ζξεπηηθή νπζία ρσλεύεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ρνιήο; Να βάιεηε ηνλ αξηζκό κε ηε 

ζσζηή απάληεζε ζε θύθιν. (κνλ. 0.5) 

 1. πξσηεΐλεο 3. πδαηάλζξαθεο 

 2. ιίπε 4. λνπθιετθά νμέα 

ε. Η ρνιή δελ πεξηέρεη έλδπκα ρώλεςεο. Με πνην ηξόπν ηόηε βνεζάεη ζηε ρώλεςε; 

Η ρνιή γαιαθησκαηνπνηεί ηα ιίπε, δειαδή ηα κεηαηξέπεη ζε κηθξά ζθαηξίδηα πνπ 

κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην παγθξεαηηθό πγξό πνπ πεξηέρεη ηα έλδπκα ηεο 

ρώλεςεο  (κνλ. 0.5) 
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ζη. Η πην θάησ πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. Να μαλαγξάςεηε ηελ πξόηαζε ζηνλ ρώξν πνπ 

ζαο δίλεηαη πην θάησ ώζηε λα είλαη ζσζηή. Να αιιάμεηε κία κόλν ιέμε ηεο πξόηαζεο από 

απηέο πνπ ζεκεηώλνληαη κε έληνλα καύξα γξάκκαηα. (κνλ. 0.5) 

Η πξόηαζε :  Η τεπηδόνα ηπέθεηαι με ηα υπολείμμαηα ηων ηποθών που παπαμένουν ζηα 

δόνηια και παπάγει οξέα ηα οποία ηπυπούν ηην αδαμαντίνη και πποκαλούν ουλίτιδα. 

Η μικποβιακή πλάκα ηπέθεηαι με ηα υπολείμμαηα ηων ηποθών που παπαμένουν ζηα δόνηια 

και παπάγει οξέα ηα οποία ηπυπούν ηην αδαμανηίνη και πποκαλούν ουλίηιδα. 

δ. Να γξάςεηε δύν ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη λα ηεξείηε ώζηε λα έρεηε πγηή δόληηα. 

1. πρλό βνύξηζηζκα θαη κεηά από θάζε γεύκα 

2. Σαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν 

  (κνλ. 1) 

ε. Να γξάςεηε Σσζηό ή Λάζνο κεηά από θάζε πξόηαζε γηα λα δείμεηε αλ είλαη ζσζηή ή 

ιαλζαζκέλε αληίζηνηρα : (κνλ. 2) 

(i) Η αξηεξηαθή πίεζε εμαξηάηαη από ηελ ειηθία θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο :  σζηό 

(ii) Η ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε είλαη ςειόηεξε από ηε δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε : 

σζηό  

(iii) Η κηθξή θπθινθνξία νμπγνλώλεη ην αίκα :  σζηό 

(iv) Τα ζνβαξά εκθξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζε θιέβεο, όρη ζε αξηεξίεο :  Λάζνο 

ζ. Γηαηί ην κπνθάξδην ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη πην δπλαηό από ην κπνθάξδην ηεο 

δεμηάο θνηιίαο;  Γηαηί ην κπνθάξδην ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη ππεύζπλν γηα ηε 

κεγάιε θπθινθνξία θαη πξέπεη λα ζηείιεη ην αίκα πην καθξηά από όηη ε δεμηά θνηιία. 

  (κνλ. 0.5) 

η. Με πνην ηξόπν ε ζηεθαληαία λόζνο (αζεξνζθιήξσζε) πξνθαιεί ηζραηκία θαη 

ηαρππαικία;  ηε ζηεθαληαία λόζν νη αξηεξίεο ηεο θαξδηάο ζηελεύνπλ ιόγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Έηζη πξνθαιείηαη ηζραηκία, δειαδή ε 

θαξδηά δελ νμπγνλώλεηαη ζσζηά. Ωο απνηέιεζκα ε θαξδηά ρηππάεη πην γξήγνξα γηα 

λα αλαπιεξώζεη ην νμπγόλν. (κνλ. 1) 

θ. Να γξάςεηε δύν θαθέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε ζηεθαληαία λόζν. 

1. θαθή δηαηξνθή πινύζηα ζε ιηπαξά 

2. θαζηζηηθή δσή – έιιεηςε (ήπηαο) άζθεζεο 

  (κνλ. 1) 

Ο Εηζεγεηήο Η Σπληνλίζηξηα  Η Δηεπζύληξηα 

      

Κνπκήο Φηιίππνπ Πνπιρεξία Μαζεθνιώλε  Ειέλε Σηαύξνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΠΙΚΟΠΗ ΛΔΜΔΟΤ 
 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 
 

  
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2016 

 

 
ΒΑΘΜΟ: ........................../25 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:........................ 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................ 

  

ΣΑΞΗ: Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06-06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ /ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ 

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

 

ΠΡΟΟΥΗ  
Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα γξάςεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 6 (έμη) ζειίδεο 

 

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από (2) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) 
κνλάδεο. Να  απαληήζεηε  ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο 

 
Δξώηεζε 1 
Να ραξαθηεξίζεηε κε ωζηό ή Λάζνο ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                             

α. Σα εξπζξά  αηκνζθαίξηα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ κεραληζκό πήμεο ηνπ αίκαηνο..........Λ........... 

   β. Οη ιηπαξέο νπζίεο, νη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο θαη ηα άιαηα είλαη όια νξγαληθέο 

     ζξεπηηθέο  νπζίεο   ........Λ......... 

γ. Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ νλνκάδεηαη παλδέθηεο, γηαηί δέρεηαη αίκα από όιεο ηηο νκάδεο 

αίκαηνο......................... 

δ. Ο ξόινο ηεο επηγισηηίδαο είλαη λα θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα ζηελ 

θαηάπνζε........................... 

ε. Οη πξσηεΐλεο είλαη καθξνκόξηα θαη δηαζπώληαη ζε κηθξνκόξηα, ηα λνπθιενηίδηα ...................Λ............ 

                                                                                                                                              (5Υ0,5κ=2,5κ)       

Δξώηεζε 2 

Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο ζσζηνύο όξνπο ηεο ζηήιεο Β, γξάθνληαο ηνλ 

αξηζκό ηνπο δίπια ζηα γξάκκαηα ηεο κεζαίαο ζηήιεο.                                                                               

ηήιε Α  ηήιε Β 

Α. Παρύ έληεξν Α ……3…… 1. Μάζεζε ηξνθήο 

Β. Υνιή  Β……5…… 2. Απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Γ. ηνκαηηθή θνηιόηεηα Γ……1…… 3. Γεκηνπξγία θνπξάλσλ 

Γ. Λεπηό έληεξν Γ……2…… 4. Παξαγσγή πδξνρισξηθνύ νμένο 

Δ. ηνκάρη Δ……4……  5. Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

                                                                                                                                           (5Υ0,5κ=2,5κ)                                                                                                                                                              
 



 2 

ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 
κνλάδεο. Να  απαληήζεηε  ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 
Δξώηεζε 3  

α) Η πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει τα ςυςτατικά του αίματοσ. Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ που δείχνουν οι 

αριθμοί 1 ζωσ 4.                                                                                        

                                                                        
                                                                                                                        

     1:    Λεπθό Αηκνζθαίξην                

     2:     Αηκνπεηάιηα 

     3:     Δξπζξό Αηκνζθαίξην              

     4:    Πιάζκα 

 

 

                                                                                                                                                 (4Υ0,5κ=2κ)                                                          

 
 
β) Να αλαθέξεηε δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ιεπθώλ θαη ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ . 

  

Δξπζξά αηκνζθαίξηα Λεπθά αηκνζθαίξηα 

1. Γελ έρνπλ ππξήλα 

 

1. Έρνπλ ππξήλα 

2. Έρνπλ ζρήκα ακθίθνηινπ δίζθνπ  

 

 

2. Έρνπλ αθαλόληζην ζρήκα 

 

                                                                                                                                                    (2Υ1κ=2κ)                                                         

                                                                                                                     

γ) Μεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ ηεο θαξδίαο ππάξρνπλ βαιβίδεο. 

 Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ απηώλ.    

 

Οη βαιβίδεο εκπνδίδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο ζηνπο θόιπνπο, εμαζθαιίδνπλ ηε 

κνλόδξνκε ξνή ηνπ.  
                                                                                                                                                      (1Υ1=1κ)                                                          
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Δξώηεζε 4 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           5                      

 

 

                                                                                                                                                 (5Υ0,5κ=2,5κ)                                                                                                                                                            

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                        

Σν ςσκί, κεηά από ηνλ ηεκαρηζκό ηνπ κε ηα δόληηα, αλακεηγλύεηαη κε ην ζάιην, ην νπνίν παξάγεηαη  

από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ. 

Σν ζάιην πεξηέρεη δύν έλδπκα, ηελ ακπιάζε ε νπνία δηαζπά ην άκπιν  ηνπ ςσκηνύ ζε γιπθόδε θαζώο 

θαη ην έλδπκν ιπζνδύκε ην νπνίν  πνπ θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα.                                                                                              

                                                                                                                                                 (5Υ0,5κ=2,5κ)                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Σηομαηική κοιλόηηηα 

/Δεκηό και Φάρσγγας 

2. Χοληδότος Κύζηη 

3. Σηομάτι 

4. Πάγκρεας/Δεκηό και 

ο Δωδεκαδάκησλος 

 

5. Λεπηό ένηερο 
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ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από κία εξώηεζε ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ. 

 

Δξώηεζε 5                                                          

                                                                                                                                                                                                                       
α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                        

 

1:   Σνκείο/Κνπηήξεο                          2: Κπλόδνληεο 

3:   Πξνγόκθηνη                                    4: Γόκθηνη   

                                                                                                                                                 (4Υ0,5κ=2κ) 

     β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ.                                                                                                                                                   

Θξεπηηθή 

Οπζία 

Αληηδξαζηήξην γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο 

ζξεπηηθήο νπζίαο 

Υξώκα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

ηελ αλίρλεπζε   

Υξώκα ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ 

αλίρλεπζε   

 

άθραξα 

 

Benedict 

 

Γαιάδην 

 

 

Κεξακηδί 

 

Λίπε 

 

 

  

 Αηζαλόιε 

 

 

Γηαθαλέο 

 

Λεπθό ίδεκα 

 

Πξωηεΐλεο  

Θεηiθόο ραιθόο  

+ θαπζηηθό λάηξην 

(πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ) 

ΝΑΟΗ 

 

Γαιάδην 

 

Μσβ  

 

                                                                                                                                                    (4Υ0,5κ=2κ)        

                                                                                                                                                   

γ) Σν λεξό αλήθεη ζηηο αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο θαη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ νξγαληζκό 

καο. Να γξάςεηε δύν (2) ρξεζηκόηεηεο ηνπ λεξνύ γηα ηνλ νξγαληζκό καο.     

           i) Γηαηεξνύλ ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο . 

           ii) Μεηαθέξνπλ νπζίεο ζε όια ηα κέξε ηνπ νξγαληζκνύ.  

                                                                                                                                                (2Υ0,5κ=1κ)           
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δ) ε έλα αηύρεκα ηξαπκαηίδεηαη έλαο επηβάηεο θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Η νκάδα 

αίκαηόο ηνπ είλαη ΑΒ. Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη θαη ζε πνηεο νκάδεο κπνξεί λα δώζεη 

ν ίδηνο;                                                                  

Παίξλεη από: Α, Β, ΑΒ θαη Ο. 

 

 

Γίλεη ζε: ΑΒ 

                                                                                                                                                    (1Υ1κ=1κ)         

                                                  

ε) Πνην από ηα αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β ηνπ                                                              

δηπιαλνύ ζρήκαηνο δείρλεη θιέβα; 

        Σν  Α 

Να γξάςεηε έλαλ (1) ιόγν, γηα λα  

δηθαηνινγήζεηε  ηελ  απάληεζή  ζαο. 

● ΟΙ θιέβεο έρνπλ βαιβίδα. 

 

                                                                                                                                             (2Υ0,5κ=1κ)       

          

ζη)  Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζόδηα είλαη νη πξώηεο αηηίεο ζαλάηνπ 

παγθνζκίσο. Να γξάςεηε δπν (2) αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινύλ.                                                                                    

i)     Σν θάπληζκα. 

ii)    Με ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή /Γηαηξνθή κε πνιιά ιηπαξά.  

 

 

                                                                                                                                              (2Υ0,5κ=1κ)                                                         
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δ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 3,4,5 θαη 7.                   

 

 
 
 
3. Αξηζηεξόο θόιπνο 

4.Αξηζηεξή θνηιία 

5. Σξηγιώρηλε βαιβίδα 

7. Γεμηά θνηιία 

 

                                                                                         
  

                                                                                                                                              (4Υ0,5κ=2κ)                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
  
ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                       Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ                        Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
 

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

                   Νίθε πιηθηώηνπ                βεηιάλα    Φξαγθνπιίδνπ Β.Γ.            Βαξβάξα Κάζζαξε                                                          
 
 
               
                   ------------------------- 
 
                     Αλζή Σεξεηά 
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δ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 3,4,5 θαη 7.                   

 

 
 
 
3………………………….. 

4……………………………….. 

5……………………………….. 

7……………………………….. 

 

                                                                                         
  

                                                                                                                                              (4Υ0,5κ=2κ)                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                                                                                             Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
              
         --------------------------  
                
                                                                                                          Βαξβάξα Κάζζαξε 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  
ΑΓ. ΜΑΜΑΝΣΟ ΣΡΑΥΩΝΙΟΤ         
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΒΑΘ.: ................................... 
ΟΛΟΓΡ.: 
............................... 
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Β΄ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06-06-2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ:  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

  1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30ΛΔΠΣΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 
..................................................................... 

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

 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από δυο (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δυόμιζη 

(2,5) μονάδες. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα ηξία δηαθνξεηηθά είδε αγγείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό.                                                                     

α) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ην Α, Β θαη Γ.                                               (μ.1,5) 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

β) Να αλαθέξεηε κηα δνκηθή θαη κηα ιεηηνπξγηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε αξηεξίεο θαη θιέβεο.   (μ.1,0) 

 Ανηενίεξ Φιέβεξ 

Δμμηθή Δεκ έπμοκ βαιβίδεξ ή 

Παπεία ημηπώμαηα 

Έπμοκ βαιβίδεξ 

Λεπηά ημηπώμαηα 

Λεηημονγηθή Τμ αίμα έπεη ορειή πίεζε Τμ αίμα έπεη παμειή πίεζε 

Α αοηηοία 

 

Β  

Τοιςξειδέπ αγγείξ 

Γ  

Φλέβα 
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Εμθακίδμοκ ζθογμό  Δεκ εμθακίδμοκ ζθογμό 

 
  2 Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηηο νπζίεο ησλ ηξνθώλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Να γξάςεηε 

δίπια από θάζε ιεηηνπξγία, ην όλνκα ηεο νπζίαο πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.                                                                                               

                                                                                              (μ.2,5) 

  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                     

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από δυο (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πένηε (5) μονάδες. 

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηκήκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ 

πίλαθα νλνκάδνληαο ηα όξγαλα.                                                                            (μ.1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεηημονγία Θνεπηηθή μοζία 

Απμηειμύκ ζενμμμμκωηηθό οιηθό γηα ημ ζώμα 

ηωκ μνγακηζμώκ 

Ληπανέξ μοζίεξ 

Απμηειμύκ ηε ζεμακηηθόηενε πεγή εκένγεηαξ γηα 

ημ θύηηανμ 

Υδαηάκζναθεξ 

Γλοπενεημύκ θονίωξ δμμηθέξ θαη ιηγόηενμ 

εκενγεηαθέξ ακάγθεξ 

Πνςηεσκεξ 

Απμηειμύκ πάκω από ηα 2/3 ημο ζώμαημξ ηωκ 

πενηζζόηενωκ μνγακηζμόξ  

Νενό 

Καζμνίδμοκ θαη ειέγπμοκ ηεκ παναγωγή 

πνωηεϊκώκ  

Νμοθιεσκηθά μλέα 

Ανηζμόξ Όκμμα 

1 Σοθώηη ή ήπαν 

2 Χμιεδόπμξ θύζηε 

3 Πάγθνεαξ 
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1........τρατεία                       ... 

2........βρόγτοι............. 

3........πνεύμονας................. 

4........διάφραγμα............. 

5........βρογτίδια............ 

6.......κσυελίδες................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να αλαθέξεηε πνπ παξάγεηαη θαη λα εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο.           (μ.1,5) 

Απάνηηζη: Η πμιή γαιαθημμαημπμηεί ηα ιίπε  δει. μεηαηνέπεη ηε μεγάιε μάδα ιίπμοξ 

ηεξ ηνμθήξ πμο θηάκεη ζημ ιεπηό έκηενμ ζε μηθνά ζθαηνίδηα 
 

γ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ηνκή ελόο δνληηνύ.  

Να νλνκάζεηε ζε ηη αληηζηνηρνύλ νη ελδείμεηο 1,2,3                                                       (μ.1,5) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

δ) Να αλαθέξεηε έλα ηξόπν πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                       (μ.0,5) 

Απάνηηζη: Καζεμενηκό βμύνηζηζμα ηςκ δμκηηώκ ή πνήζε μδμκηηθμύ κήμαημξ ή ζςζηή 

δηαηνμθή παμειή ζε δαπανμύπεξ ηνμθέξ ή ηαθηηθέξ επηζθέρεηξ ζημκ μδμκηίαηνμ 

 

2.  α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                             (μ. 3,0) 
 

 

 

 

 

 

Ανηζμόξ Όκμμα 

1 Αδαμακηίκε 

2 Οδμκηίκε 

3 Πμιθόξ 
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  β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο θηλήζεηο πνπ παξαηεξνύληαη θαηά ηελ εηζπλνή  

θαη εθπλνή.  

 ΕΙΠΝΟΗ ΕΚΠΝΟΗ 

ΚΙΝΗΕΙ  

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΣΟ 

 

Ππορ τα κάτω Ππορ τα πάνω 

 

ΚΙΝΗΕΙ ΠΛΕΤΡΩΝ 

 

Ππορ τα έξω και πάνω Ππορ τα μέσα και κάτω 

 

 

 
                                                                                                                                               (μον. 1,0) 

 
γ) Να γξάςεηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην 

ζηόκα 

Απάνηηζη: 

Μέζα ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο ππάξρνπλ ηξίρεο θαζώο θαη βιέλλα πάλσ ζηηο νπνίεο θνιιάλε 

δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί ή άιινη ξύπνη θαη έηζη δελ πξνρσξνύλε πξνο ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα. 

Δπηπιένλ ν αέξαο όηαλ εηζέξρεηαη ζηε κύηε ζεξκαίλεηαη από ηα ηξηρνεηδή αγγεία πνπ ππάξρνπλ εθεί 

κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη πην γξήγνξα θαη άξα λα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά ην θηιηξάξηζκα ηνπ 

αέξα 

                     

ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από μια (1) εξώηεζε κε δέκα (10) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ΟΛΗ ηελ 

εξώηεζε. 

  

1.α.  Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ην αίκα (αλαθέξνληαο ηα αγγεία, θαξδηαθέο 
θνηιόηεηεο θαη βαιβίδεο) από ηελ ανξηή κέρξη λα θηάζεη ηελ πλεπκνληθή αξηεξία.            (μ.2,5) 
 
Απάνηηζη: 
Αξοηή → Αοηηοίεπ → Τοιςξειδή αγγεία → Φλέβεπ → Άμω και κάηω κξίλη θλέβα → Δενιόπ 

κόλπξπ →Τοιγλώςιμη βαλβίδα → Δενιά κξιλία → Πμερμξμική αοηηοία 

 
 
β. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη κηα κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αίκαηνο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα νλνκάδνληαο ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά 1, 2 θαη 3.                       (μ.1,5) 

 

 

 

 

 

 

Ανηζμόξ Όκμμα 

1 Λερκά αιμξζθαίοια 

2 Εορθοά αιμξζθαίοια 

3 Αιμξπεηάλια 
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γ. ην παξαθάησ ζρήκα ηεο θαξδίαο λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ ηελ απνηεινύλ, βάδνληαο ην 

ζσζηό γξάκκα ζηε ηήιε Ι ζην δηπιαλό πίλαθα.                                                              (μ.3,0) 

 

                                                                          

 

 

  

 

  

 

 

 

 

δ) Να γξάςεηε πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα νλνκάδεηαη παλδέθηεο. Να 

εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                                   (μ. 2,0) 

Απάνηηζη: 

Πανδόηης είναι η ομάδα αίμαηος Ο γιαηί μπορεί να τρηζιμοποιηθεί για μεηάγγιζη αίμαηος ζε όλες ηις 

άλλες ομάδες αίμαηος 

Πανδέκηης είναι η ομάδα αίμαηος ΑΒ γιαηί μπορεί να δετθεί αίμα για μεηάγγιζη από όλες ηις άλλες 

ομάδες αίμαηος ............................................................................................................................................... 

 

ε) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ θόιπσλ θαη ησλ 

θνηιηώλ ηεο θαξδηάο.                                                                                                           (μ.1,0) 

Απάνηηζη: Η αποθσγή ηης παλίνδρομης κίνηζης ηοσ αίμαηος από ηις κοιλίες προς ηοσς κόλποσς ............ 

 
 
 
     Οη Δηζεγεηέο         Η Γηεπζύληξηα 
 
 
 
Άλλα Χξηζηνθή Β.Γ       Άλδξε Αλησληάδνπ 
 
 
 
Χξίζηνο Μαξαζεύηεο 

 ηήιε Ι 

Αξηζηεξόο 
Κόιπνο 

 

            Ε 

Ανξηή 
 

            Γ 

Γηγιώρηλα 
Βαιβίδα  

            Η 

Πλεπκνληθή 
αξηεξία    

            Β 

Γεμηά Κνηιία 
 

            ΣΤ 

Κνίιε  Φιέβα 
 

            Α 



 

1 

 

  ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΜΟΔΟΤ                                     ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 
 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

      

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                ΣΑΞΗ: Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016                                      ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ώρεσ                                            

Αριθμόσ ελίδων: 7                                                                   Σμήμα: B01   

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριασ: ………………………..………………………….  

ΒΑΘΜΟ ………………………   ΟΛΟΓΡ.: ………………………………………………. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ………………………….. 

 _____________________________________________________________ 

ΜΕΡΟ Α΄:   Ερωτήςεισ1-2. Να απαντήςετε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. Κάθε 
ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με ΔΤΟΜΙΗ(2,5) μονάδεσ. 
 

1. Από τουσ πιο κάτω όρουσ να επιλζξετε αυτόν που αντιςτοιχεί ςτθν κακεμιά από 

τισ προτάςεισ που ακολουκοφν.                                                                            (2,5μ) 

ομάδα αίματοσ Α, ομάδα αίματοσ Β, oμάδα αίματοσ ΑΒ, oμάδα αίματοσ Ο, 

λευκά αιμοςφαίρια, ερυθρά αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια, πλάςμα αίματοσ  

 

• Χαρακτθρίηεται ωσ πανδότθ:  ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΣΟ Ο 

• Περιζχει τα αντιγόνα Α και Β: ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΣΟ ΑΒ  

• Ζχουν ςχιμα αμφίκοιλου δίςκου: ΕΡΤΘΡΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ 

• Αποτελείται από 90% νερό: ΠΛΑΜΑ ΑΙΜΑΣΟ 

• Θ λειτουργία τουσ είναι θ άμυνα του οργανιςμοφ κατά των μικροβίων: 

ΕΡΤΘΡΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ 



 

2 

 

 

 

2. α) Να ονομάςετε δφο πακιςεισ των δοντιϊν που οφείλονται ςτθ μικροβιακι 
πλάκα:                                                                  (0,5μ)  
     ι)  ΣΕΡΘΔΟΝΑ 

          ιι) ΟΤΛΙΣΙΔΑ  

 

      β) Να γράψετε δφο τρόπουσ που ςυςτινουν οι οδοντίατροι για τθν                                 
      αντιμετϊπιςθ  πιο πάνω αςκενειϊν.                                                                      ( 1μ)   
 
          ι) ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΟ – ΩΣΟ ΒΟΤΡΣΙΜΑ/ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΣΟΝ  

              ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΟ 

         ιι) ΑΠΟΦΤΓΘ ΓΛΤΚΩΝ/ΧΡΘΘ ΦΘΟΡΙΟΤ 

 

    γ)  Πϊσ ονομάηεται το ςκλθρό εξωτερικό περίβλθμα του δοντιοφ που είναι  

         πλοφςιο ςε αςβζςτιο; ΑΔΑΜΑΝΣΙΝΘ                                                        (0,25μ) 

 

   δ) Να εξθγιςετε γιατί θ κατανάλωςθ ςε γλυκά ςε ςυνάρτθςθ με τθν ζλλειψθ  
       βουρτςίςματοσ των δοντιϊν μποροφν να επιδεινϊςουν τθν υγεία του ςτόματόσ 
       μασ.                                                                                                                          (0,75μ)  
 
 

ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΣΡΟΦΘ ΓΙΑ ΣΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ. ΣΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΟΣΑΝ 

ΣΡΕΦΟΝΣΑΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΗΟΝΣΑΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΟΞΕΑ. ΣΑ ΟΞΕΑ ΔΘΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΣΕΡΘΔΟΝΑ. ΑΡΑ 

ΟΣΑΝ ΣΡΩΜΕ ΓΛΤΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΤΜΕ ΣΑ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΑ ΣΟΤ  ΜΕ 

ΣΟ ΒΟΤΡΣΙΜΑ ΣΟΣΕ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ ΜΑ ΔΘΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΣΕΡΘΔΟΝΑ.    
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ΜΕΡΟ Β΄:  Ερωτήςεισ 3-4. Να απαντήςετε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ. Κάθε 
ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με ΠΕΝΣΕ (5) μονάδεσ. 

 

 

3. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-5 ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα τθσ        
καρδιάσ.  (2,5μ)                            

                            

1. ΑΟΡΣΗ 

2. ΓΔΞΙΟ ΚΟΛΠΟ 

3. ΣΡΙΓΛΩΧΙΝΗ ΒΑΛΒΙΓΑ 

4. ΓΔΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ 

5. ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ 

   

 

 

 

 

      

 

 
 

 

β) ε ποια από τισ δφο (2) κοιλίεσ τθσ καρδιάσ, το τοίχωμα είναι παχφτερο και γιατί;    

                                                                                                                                   (1.5μ)                                              

ΣΤΗΝ ΑΡΘΣΤΕΡΗ ΚΟΘΛΘΑ ΑΦΟΥ ΣΤΕΛΛΕΘ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟ ΑΘΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ.  

 

 

 

γ) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων τθσ καρδιάσ;                                                         (1μ)     

  

ΕΠΙΣΡΕΠΟΤΝ ΣΘ ΜΟΝΟΔΡΟΜΘ ΡΟΘ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΠΡΟ 

ΣΙ ΚΟΙΛΙΕ 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 



 

4 

 

4. α) Να ονομάςετε τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου που 
δείχνουν οι αρικμοί 1 -5 ςτο πιο κάτω ςχιμα.                                              (2,5μ) 
 

1. ΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕ 

2. ΟΙΟΦΑΓΟ 

3. ΣΟΜΑΧΙ 

4. ΠΑΧΤ ΕΝΣΕΡΟ 

5. ΤΚΩΣΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) το ςτόμα υπάρχουν οι ςιελογόνοι αδζνεσ που παράγουν το ςάλιο και το 
διοχετεφουν ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα. Ποιά είναι τα δφο ςθμαντικά ζνηυμα που 
περιζχει το ςάλιο και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ;                                                   (2μ)                                                             
     

 όνομα ρόλοσ 

Ζνηυμο 1 ΑΜΤΛΑΘ ΔΙΑΠΑ ΣΟ ΑΜΤΛΟ 

Ζνηυμο 2 ΛΤΟΗΤΜΘ ΚΟΣΩΝΕΙ ΣΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

 

      

1 

 

2 

3 

4 

5 
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  γ) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ επιγλωττίδασ κατά τθν κατάποςθ;                          (0,5μ) 

ΔΕΝ ΑΦΘΝΕΙ ΣΘΝ ΣΡΟΦΘ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΛΑΡΤΓΓΑ(ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΘ ΟΔΟ). 

ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΠΟΘ ΚΑΘΟΔΘΓΕΙ ΣΟ ΒΛΩΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΟΙΟΦΑΓΟ ΑΦΟΤ ΚΛΕΙΝΕΙ 

ΣΘΝ ΕΙΟΔΟ ΣΟΤ ΛΑΡΤΓΓΑ. 

 

 
ΜΕΡΟ Γ΄:  Ερώτηςη 5. Η ςωςτή απάντηςη βαθμολογείται με ΔΕΚΑ(10) 
μονάδεσ. 
 

5. α) ι) ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου γίνεται θ λειτουργία τθσ κυτταρικισ αναπνοισ;          

ΜΙΣΟΧΟΝΔΡΙΟ                                                                                                       (0,5μ) 

    ιι) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ζτςι ϊςτε να φαίνεται θ διαδικαςία τθσ αερόβιασ  
          κυτταρικισ αναπνοισ.                                                                                        (1,5μ) 
 
 

ΓΛΤΚΟΗΘ  +  οξυγόνο                ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ +  νερό  + ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
     
β) Nα ονομάςετε δυο (2) οργανικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν     
απελευκζρωςθ ενζργειασ και τα μικρομόρια από τα οποία αποτελοφνται.           (1μ) 
  

 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΟ 

1 ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΑ 
 

ΓΛΤΚΟΗΘ 

2 ΛΙΠΑΡΘ ΟΤΙΑ(ΛΙΠΙΔΙΟ) ΛΤΚΕΡΟΛΘ ΚΑΙ ΣΡΙΑ ΛΙΠΑΡΑ 
ΟΞΕΑ 

 
 
 
γ) Να αναφζρετε δφο (2) οργανικά ςυςτιματα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που 
ςυνεργάηονται με το αναπνευςτικό ςφςτθμα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ για να 
εξαςφαλιςτεί ςτα κφτταρα θ ενζργεια που χρειάηεται.                                           (1μ) 
  

 ΠΕΠΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 
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     δ) Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ των ανκρϊπων διαφζρουν από άτομο ςε άτομο.  

         Να γράψετε τρείσ(3) παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ θμεριςιεσ ενεργειακζσ  

          ανάγκεσ των ανκρϊπων.                                                                                      (1,5μ) 

 

 ΣΟ ΦΤΛΟ 

 Θ ΘΛΙΚΙΑ 

 Θ ΩΜΑΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 

ε)  ι) Με ποια αιμοφόρα αγγεία γίνεται θ ανταλλαγι ουςιϊν ςτα κφτταρα;       (0,5μ) 

       Θ ΑΝΣΑΛΛΑΓΘ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕ ΣΑ ΣΡΙΧΟΕΙΔΘ ΑΓΓΕΙΑ  

 

    ιι) Να ονομάςετε δφο(2) μικρομοριακζσ ουςίεσ με τισ οποίεσ τροφοδοτοφνται τα  
          κφτταρα.                                                                                                             (0,5μ) 

 ΓΛΤΚΟΗΘ 

 ΟΞΤΓΟΝΟ / ΝΕΡΟ 

 

ςτ) Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ του αίματοσ;                 (1,5μ) 

    Θ ΣΡΟΦΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ( ΟΞΤΓΟΝΟ ΚΑΙ ΘΡΕΠΣΙΚΕ ΟΤΙΕ) 

 
 
η) Θ αρτθριοςκλιρυνςθ είναι μια πάκθςθ τθσ καρδιάσ που οδθγεί ςε ζμφραγμα του 
μυοκαρδίου ι ακόμθ και ςτο κάνατο.  
 
   ι) Εςείσ τι κα κάνατε για να προλάβετε τθν αρτθριοςκλιρυνςθ;                      (1μ) 
      Να γράψετε 2 τρόπουσ πρόλθψθσ τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ. 
 

 ΩΜΑΣΙΚΘ ΑΚΘΘ / ΜΕΣΡΘΘ ΑΡΣΘΡΙΑΚΘ ΠΙΕΘ 

 ΑΠΟΦΤΓΘ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΤΙΩΝ/ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ/ΑΓΧΟΤ 

 ΜΕΙΩΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΑΛΚΟΟΛ 
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 ιι) Εάν θ αρτθριοςκλιρυνςθ προχωριςει εμφανίηονται ςτενϊςεισ των αρτθριϊν.  

    Ο κ. Ευριπίδθσ μόλισ ζχει διαγνωςτεί με τθν πιο πάνω πάκθςθ. 

    Να εξθγιςετε ςτον κ. Ευριπίδθ τθν κατάςταςι του χρθςιμοποιϊντασ τισ πιο κάτω  

    ζννοιεσ: ιςχαιμία, ςτηθάγχη, ζμφραγμα, παρακαμπτήρια επζμβαςη. 

 

Θ ΑΡΣΘΡΙΟΚΛΘΡΤΝΘ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΘ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΣΩΝ ΑΡΣΘΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΝΑ 

ΕΜΠΟΔΙΗΕΣΑΙ Θ ΚΑΝΟΝΙΚΘ ΡΟΘ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟ. ΑΤΣΟ ΟΝΟΜΑΗΕΣΑΙ ΙΧΑΙΜΙΑ ΣΟΤ 

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΙΧΤΡΟ ΠΟΝΟ ΣΟ ΣΘΘΟ (ΣΗΘΑΓΧΗ). 

ΤΝΘΘΩ ΔΘΜΙΟΤΡΓΕΙΣΑΙ ΘΡΟΜΒΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟ ΦΡΑΞΙΜΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΣΘΡΙΑ. 

ΑΤΣΟ ΟΝΟΜΑΗΕΣΑΙ ΕΜΦΡΑΓΜΑ. ΕΤΣΤΧΩ ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΘ ΣΩΝ 

ΑΡΣΘΡΙΩΝ ΠΟΤ ΟΝΟΜΑΗΕΣΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΣΗΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΗ. 

    

 

                                                                                                                                                   (1μ)                                             

       

    Ο Γιευθυντής                                                       

 

 

 

 

  Ευάγγελος Ζώτος                               

             

 

 

                                                             

 

                                                                                                            

 

       



ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ                                                                                  ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ 

Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.                 

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υλικοφ.  

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 7 ςελίδεσ. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                          ΧΡΟΝΟ: 90 ΛΕΠΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
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ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από 2 ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με 2.5 μονάδεσ.Να 

απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ του μέρουσ Α’. 

1. Να απαντιςετε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, βάηοντασ ςε κφκλο τθ ςωςτι 

απάντθςθ. Για κάκε ερϊτθςθταιριάηει απόλυτα μόνον μια απάντθςθ.(μον. 2.5)  

 

α). Οι ςυμπλθρωματικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ παρζχουν ςτον οργανιςμό:  

Α) δομικά ςτοιχεία 

Β) ενζργεια 

Γ) Και τα 2 πιο πάνω 

Δ) ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ ςωςτι λειτουργία του οργανιςμοφ. 

Ε) βιταμίνεσ 

 

β) Οι οργανικζσ ουςίεσ μποροφν να ανιχνευτοφν με το εξισ χθμικό αντιδραςτιριο:  

Α) πυκνό κειϊκό οξφ 

Β) αραιό κειϊκό οξφ 

Γ) νιτρικό οξφ 

Δ) άνκρακα 

Ε) αικανόλθ 

γ) Οι κρεπτικζσ ουςίεσ που αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ πθγι ενζργειασ για το κφτταρο είναι: 

Α)  Σα λιπίδια 

Β) Οι πρωτεΐνεσ 

Γ) Οι υδατάνκρακεσ 

Δ) Οι βιταμίνεσ 

Ε) Σα νουκλεϊνικά οξζα 
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δ) Οι ςπουδαιότερεσ ενεργειακζσ αποταμιευτικζσ ουςίεσ για τουσ ηωικοφσοργανιςμοφσ είναι: 

Α) Σα νουκλεϊνικά οξζα 

Β) Οι υδατάνκρακεσ 

Γ) Οι πρωτεΐνεσ 

Δ) Σα λιπίδια 

Ε) Οι βιταμίνεσ 

ε) Σα απλά ςάκχαρα μποροφν να ανιχνευτοφν με το εξισ χθμικό αντιδραςτιριο. 

Α) διάλυμα υπερμαγγανικοφ καλλίου (KMnO4) 

Β) διάλυμακειϊκοφ χαλκοφ (CuSO4) 

Γ) αικανόλθ 

Δ) διάλυμα Βενεδιτίνθσ (Benedict) 

Ε) διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) 

 

2. Με βάςθ τθν πυραμίδα τθσ υγιεινισ διατροφισ να απαντιςετε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 
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α) Να γράψετε 2 κανόνεσ υγιεινισ διατροφισ (με βάςθ τθν πυραμίδα).(μον. 1)  

Ι. Να καταναλϊνουμε κακθμερινά φροφτα και λαχανικά. 

ΙΙ. Η βάςθ τθσ διατροφισ μασ να είναι  οι υδατάνκρακεσ 

β) Να γράψετε 4 τροφζσ που είναι πθγι φυτικϊν ινϊν.(μον. 1)    

δθμθτριακά, όςπρια, ψωμί ολικισ άλεςθσ, φροφτα 

γ) Να γράψετε 2 πακιςεισ που ςχετίηονται με τθν κακι διατροφι.                                              (μον. 0.5) 

παχυςαρκία, δυςκοιλιότθτα 

 

ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από 2 ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με 5 μονάδεσ.Να απαντήςετε 

ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ του μέρουσ Β’. 

3.Α. Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα.(μον.2.5) 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. .ιπαρ 

2. λεπτό ζντερο 

3. παχφ ζντερο. 

4. . ςτομάχι 

5. .πάγκρεασ 
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Β. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα ςχετικά με 2 πακιςεισ του παχζοσ εντζρου και τισ αιτίεσ 

που τισ προκαλοφν.                                                                                                                                       (μον. 1.) 

Αςκζνεια παχζοσ εντζρου Αιτία 

1. Καρκίνοσ παχζοσ εντζρου Κατανάλωςθ τροφϊν με ςυντθρθτικά 

2. δυςκοιλιότθτα Μθ πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν 

 

Γ. Να γράψετε 3 τρόπουσ πρόλθψθσ των πακιςεων του παχζοσ εντζρου.(μον. 1.5) 

Ι. Να τρϊμε φροφτα και λαχανικά 

ΙΙ. .Να μθν καταναλϊνουμε πολφ κόκκινο κρζασ 

ΙΙΙ. Να αποφεφγουμε τισ ζτοιμεσ τροφζσ με ςυντθρθτικά 

 

4. Με βάςθ το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα, ςτο οποίο απεικονίηεται το αναπνευςτικό ςφςτθμα, να 

απαντιςετε τα πιο κάτω ερωτιματα: 

Α. Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.       (μον. 2) 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
1. τραχεία 

2. πνεφμονεσ 

3. βρόγχοι 

4. βρογχίδια 
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Β. Να γράψετε 4 επιπτϊςεισ του καπνίςματοσ για τθν υγεία μασ.                                                     (μον. 2) 

1) καρκίνο των πνευμόνων 

2) ελάττωςθ αντοχισ 

3) μείωςθ δράςθσ ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

4) κακθμερινόσ βιχασ 

 

Γ. Να περιγράψετε τισ μεταβολζσ που ςυμβαίνουν κατά τθν ειςπνοι χρθςιμοποιϊντασ τουσ εξισ 

όρουσ:                                                                                                                                                 (μον. 1) 

i. Κίνθςθ πλευρών κώρακα 

ii. Κίνθςθ διαφράγματοσ 

iii. Χωρθτικότθτα κωρακικισ κοιλότθτασ και πνευμόνων 

iv. Κίνθςθ αζρα 

Άνοδοσ πλευρϊν και διάταςθ πνευμόνων=> κάκοδοσ διαφράγματοσ=> αφξθςθ τθσ 

χωρθτικότθτασ τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ=> είςοδοσ αζρα ςτουσ πνεφμονεσ 

 

ΜΕΡΟ Γ: Αποτελείται από 1 ερϊτθςθ. Η ερϊτθςθ βακμολογείται με10 μονάδεσ. 

5. Σα καρδιοαγγειακά προβλιματα είναι θ υπ’ αρικμόν ζνα αιτία κανάτων παγκοςμίωσ.  

Να απαντιςτε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ. 

Α. Να γράψετε το ρόλο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ.(μον. 1) 

Ι. Μεταφορά του οξυγόνου ςτουσ ιςτοφσ και αποβολι διοξειδίου του άνκρακα 

ΙΙ. Μεταφορά κρεπτικϊν ουςιϊν ςτουσ ιςτοφσ και απομάκρυνςθ των άχρθςτων ουςιϊν 
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Β. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ για τα μζρθ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ που φαίνονται ςτο πιο 

κάτω ςχιμα.                                                                                                                                                (μον. 1)  

 

 

 

Γ. Να γράψετε 4 διαφορζσ ανάμεςα ςτισ αρτθρίεσ και φλζβεσ.(μον. 2) 

ΑΡΣΗΡΙΕ ΦΛΕΒΕ 

1.δεν ζχουν βαλβίδεσ Ζχουν βαλβίδεσ 

2. ζχουν μικρότερθ διάμετρο Ζχουν μεγαλφτερθ διάμετρο 

3. ζχουν χοντρό τοίχωμα Ζχουν λεπτό τοίχωμα 

4. ζχουν ςφιγμό 
Δεν ζχουν ςφιγμό 

 

Δ. Να γράψετε 2 τρόπουσ πρόλθψθσ των πακιςεων του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ.(μον. 1) 

Α) Να γυμναηόμαςτε ςυχνά  

Β) Χαμθλι πρόςλθψθ λιπαρϊν ουςιϊν ςτθ διατροφι 

Ε. Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πιο κάτω πίνακα τα ςυςτατικά του αίματοσ και το ρόλο τουσ.            (μον. 2) 

ΤΣΑΣΙΚΑ ΡΟΛΟ 

1. ερυκρά αιμοςφαίρια Μεταφορά οξυγόνου 

2. λευκά αιμόςφαίρια Άμυνα οργανιςμοφ 

3. αιμοπετάλια Πιξθ αίματοσ 

4. πλάςμα Μεταφορά διαλυμζνων ουςιϊν 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. .φλζβα 

2. αρτθρία. 

3. τριχοειδι 

4. καρδιά 
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τ. Να γράψετε τον ςκοπό τθσ μεγάλθσ και τθσ μικρισ κυκλοφορίασ του αίματοσ.(μον. 1) 

Μικρι κυκλοφορία:  

Μεταφορά του αίματοσ ςτουσ πνεφμονεσ για ανταλλαγι των αερίων 

 

Μεγάλθ κυκλοφορία:  

Μεταφορά κρεπτικϊν ουςιϊν ςτουσ ιςτοφσ και απομάκρυνςθ των άχρθςτων ουςιϊν. 

  

Η. Να εξθγιςετε με απλά λόγια πϊσ το κυκλοφορικό ςυνεργάηεται με το αναπνευςτικό ςφςτθμα.           

                                                                                                                                                             (μον. 2) 

Σο αναπνευςτικό ςφςτθμα προςλαμβάνει το οξυγόνο που μεταφζρεται με το κυκλοφορικό (αίμα) 

ςτουσ ιςτοφσ για καφςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν και παραγωγι ενζργειασ ςτα κφτταρα. Από τα κφτταρα 

το αίμα παραλαμβάνει το διοξείδιο του άνκρακα και το μεταφζρει ςτουσ πνεφμονεσ για αποβολι. 

 

Ο διευκυντισ 

 

Παναγιϊτθσ Λαμπίτςθσ 
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ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: .........  

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 
Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex) 

Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 8 ζελίδερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  

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

                     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

Ερώτηση 1 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. 

 

α) Σι ισχύει για τις οργανικές ουσίες:                                     (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο 

β. περιλαμβάνουν τις βιταμίνες, τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά οξέα και τα 

νουκλεϊνικά οξέα 

γ. είναι δομικές, λειτουργικές και αποταμιευτικές μόνο 

δ. το α και το β 

 

β) Σι ισχύει για το λεπτό έντερο;                                                                    (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Εκεί γίνεται η πέψη μόνο των πρωτεΐνών 

β. Παράγει την πεψίνη 

γ. Απορροφούνται τα μεγαλομόρια. 

δ. Απορροφούνται τα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα και οι μονοσακχαρίτες (γλυκόζη). 

 

γ) Είναι καλύτερο να αναπνέουμε από τη μύτη και όχι από το στόμα γιατί:  

                                                                                                                              (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

α. Η βλέννα υγραίνει τον αέρα 

β. Σα τριχίδια θερμαίνουν τον αέρα 

γ. Σα τριχίδια απομακρύνουν μικρόβια και σκόνη 

δ. το α και το γ 
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δ)     Σα αιμοφόρα αγγεία:                  (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Είναι οι φλέβες, οι αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία  

β. Είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια  

γ. Μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο  

δ. Περιέχουν βαλβίδες 

 

ε) Σα έμμορφα συστατικά του αίματος παράγονται από:    (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

α. Σον ερυθρό μυελό των οστών 

β. Σην καρδιά 

γ. Σο συκώτι 

δ. Σους πνεύμονες 

 

Ερώτηση 2 

α) Να συμπληρώσετε τα όργανα Α-Δ στο πιο κάτω σχήμα.         (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

β) Να γράψετε δύο (2) λειτουργίες του της ένδειξης Δ  από το πιο πάνω σχήμα.              

                                                                                                                                  (2 X 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

 Προσωρινή αποθήκη άπεπτων υλικών, απορρόφηση νερού, σχηματισμός κοπράνων, 

παραγωγή βιταμινών 

 

Α Οισοφάγος 

Β τομάχι 

Γ Λεπτό έντερο 

Δ Παχύ έντερο 
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γ) Να συμπληρώσετε το πιο κάτω σχεδιάγραμμα που συνοψίζει την αερόβια κυτταρική 

αναπνοή.                    (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

 

 

 

 

 

Μέρος Β΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις 

       Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

       Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 3 

α) i. ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου παράγεται η ενέργεια; μιτοχόνδριο. 

 

ii. Ποια οργανική ουσία χρησιμοποιείται από το κύτταρο, ως καύσιμο πρώτης επιλογής; 

υδατάνθρακες/γλυκόζη.                                      (2 Χ 0, 5 μ = 1 μ)   μ: __ 

 

β) Να συμπληρώσετε τα κενά που αφορούν τα δόντια στον άνθρωπο.  

(6 Χ 0, 25 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

Ένας ενήλικας έχει 32 δόντια. Αυτά χωρίζονται σε 8 τομείς, 8 προγόμφιους, 12 γομφίους και 

4 κυνόδοντες. 

Σα οξέα μπορούν να καταστρέψουν την αδαμαντίνη, που περιβάλλει εξωτερικά τα δόντια, 

προκαλώντας την τερηδόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο2 
Θρεπτικέσ 

ουςίεσ 
Νερό CO2 Ενέργεια 
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γ) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά τα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος 

στην πέψη των τροφών.          (10 Χ 0,25 μ = 2,5 μ)   μ: __ 

 

  

Ερώτηση 4  

α) Να αντιστοιχίσετε στον πιο κάτω πίνακα τους όρους της τήλης Α με τη τήλη Β 

βάζοντας το σωστό γράμμα στη μεσαία στήλη.                                          (4 Χ 0, 5 μ = 2 μ)   μ: __ 

 

τήλη Α Αντιστ.  

τήλης Α & Β 

τήλη Β 

1. υκώτι Δ α. Γίνεται η ανταλλαγή αερίων 

2. Σραχεία Γ β. Παράγει το ηπατικό υγρό 

3. τομάχι τ γ. Αποτελείται από χόνδρινους 

δακτύλιους και συνδετικό ιστό. 

4. Κυψελίδες Α δ. Παράγει τη χολή που 

γαλακτοματοποιεί τα λίπη. 

 ε. Αποθηκεύει τη χολή 

στ. Περιορισμένη πέψη πρωτεϊνών 

 

 

Ένζυμο Όργανο παραγωγής Μακρομόρια Μικρομόρια 

Αμυλάση ιελογόνοι αδένες Άμυλο γλυκόζη 

πεψίνη τομάχι Πρωτεΐνες αμινοξέα 

Παγκρεατική 

λιπάση 

πάγκρεας Λιπαρές ουσίες Γλυκερόλη + λιπαρά 

οξέα 

Θρυψίνη Πάγκρεας Πρωτεΐνες  Αμινοξέα 
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β) Να εξηγήσετε τι πρέπει να αποφεύγει κάποιος που έχει αφαιρέσει τη χοληδόχο κύστη.                                     

(1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __                                            

Σροφές πλούσιες σε λιπαρά 

γ) i. Ποιο οργανίδιο απουσιάζει από τα ερυθρά αιμοσφαίρια; Πυρήνα 

ii. Με τι έχει αντικατασταθεί; Αιμοσφαιρίνη   (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

iii. Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων;    (1 Χ 1 μ = 1 μ)   μ: __ 

Μεταφορά οξυγόνου/διοξείδιο του άνθρακα 

Μέρος Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτηση των 10 μονάδων  

Ερώτηση 5 

α) Να συμπληρώσετε τι αντιπροσωπεύουν οι ενδείξεις 1 – 6 στο πιο κάτω σχήμα.  

  (6 Χ 0,5 μ = 3 μ)   μ: __ 

 

  

1. Δεξιός κόλπος 

2. Αορτή 

3. Πνευμονική φλέβα 

4. Αριστερός κόλπος 

5. Αριστερή κοιλία 

6.  Πνευμονική αρτηρία 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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β)  Να συμπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω διάγραμμα που περιγράφει τη μεγάλη ή 

συστηματική κυκλοφορία του αίματος. 

αριστερή κοιλία            αορτή           Αρτηρίες.        Σρι. αγγεία (ιστών)  

φλέβες                  άνω /κάτω κοίλη φλέβα                                                    δεξιός κόλπος 

                                                                                                                          (4 Χ 0,25 μ = 1 μ)   μ: __ 

γ) Κατά τη μετάγγιση αίματος ελέγχουν το αίμα του δότη και το αίμα του δέκτη για 

συμβατότητα. Σα συστατικά που ελέγχουν είναι τα αντιγόνα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και 

τα αντισώματα στο πλάσμα.      (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ)   μ: __ 

i. Από ποια συστατικά του αίματος παράγονται τα αντισώματα; λευκοκύτταρα 

ii. Ποια ομάδα αίματος (συμπεριλαμβανομένου του ρέζους) είναι καλύτερο να έχει κάποιος 

για δικό του όφελος; 

Ομάδα αίματος: ΑΒ   Παράγοντας Ρέζους: Θετικό 

iii.Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                             (2Χ 0,5μ = 1μ)   μ: __ 

Σο ΑΒ είναι ο πανδέκτης έτσι μπορεί να πάρει αίμα από όλες τις ομάδες 

Σο ρέζους θετικό μπορεί να δεκτή και από ρέζους θετικό και αρνητικό 

δ) το πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο αιμοφόρα αγγεία. (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ)   μ: __ 

    ι. Να γράψετε τι είδους αιμοφόρο αγγείο είναι το Α και τι είδους το Β.  

 

 

        

        

 

Αιμοφόρο Αγγείο Α: Αρτηρία           Αιμοφόρο Αγγείο Β: φλέβα 
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    ιι. Να γράψετε δύο διαφορές μεταξύ των πιο πάνω αιμοφόρων αγγείων.    

                                                                                                                           (2 Χ 1 μ = 2 μ)   μ: __ 

Οι αρτηρίες έχουν πιο χοντρά τοιχώματα από τις φλέβες 

Οι φλέβες έχουν βαλβίδες 

Οι αρτηρίες έχουν μικρότερη διάμετρο αυλού από τις φλέβες 

     γ. Από το σχήμα της προηγούμενης σελίδας απουσιάζει η τρίτη κατηγορία αιμοφόρων 

αγγείων.                                                                                                          (2 Χ 0,5 μ = 1 μ)   μ: __ 

   i. Πως ονομάζονται αυτά; Αιμοφόρα αγγεία  

ii. Για ποιο λόγο τα τοιχώματα αυτών των αιμοφόρων αγγείων είναι πολύ λεπτά;    

Για να γίνεται γρήγορα η ανταλλαγή ουσιών 

 

 

 

Οι Εισηγητές                                                                                          Η Διευθύνουσα 

 

Ποταμός Μυριάνθης                                                                                           Ανδρούλα Αντωνίου 

 

 

Γενεθλίου Νικόλας 
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                                            ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ:  ................................. 
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ΠΡΟΟΥΗ 
 
 

ΟΓΗΓΙΔ:  Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν ζηπιό. 

                   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex).  
  
                   Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο          

                    θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: Α, Β θαη Γ. 
 
  
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

 
Δξώηεζε 1 
 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν 

έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.         ). 

                                                                                                             (5 x 0.5 κ = 2.5 κ) 
 
(α)  Η ηξνθή ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νξγαληζκνύο: 
        
        Α. γηα ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο 
        Β. γηα ηε δόκεζε λέσλ θπηηάξσλ 
        Γ. γηα ηελ επηδηόξζσζε θζνξώλ 
        Γ. γηα όια ηα πην πάλσ 
 
(β)  Απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηεο πέςεο γίλεηαη: 
 
        Α. ζην ιεπηό έληεξν 
        Β. ζην παρύ έληεξν 
        Γ. ζην ζηνκάρη 
        Γ. ζηνλ νηζνθάγν 
 
(γ)  Τν έλδπκν ακπιάζε βξίζθεηαη: 
 
        Α. ζην γαζηξηθό πγξό 
        Β. ζην ζάιην 
        Γ. ζηε ρνιή 
        Γ. ζην ρπιό ηνπ ζηνκαρηνύ 
 
(δ)  Η ρνιή παξάγεηαη: 
 
        Α. ζην ζηνκάρη 
        Β. ζην πάγθξεαο 
        Γ. ζην ζπθώηη 
        Γ. ζην ιεπηό έληεξν 
 
(ε)  Η θαιή πγεία ηνπ νξγαληζκνύ καο ΓΔΝ εμαζθαιίδεηαη όηαλ: 
 
       Α. ηξώκε αξγά, καζώληαο θαιά ηελ ηξνθή καο 
       Β. ζηα γεύκαηά καο ππάξρεη πνηθηιία ηξνθώλ 
       Γ. ηξώκε θξνύηα θαη ιαραληθά 
       Γ. πίλνπκε αλαςπθηηθά όπνηε δηςάκε 
 
 
 
 

Α 
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Δξώηεζε 2 
 
(α)  Σηελ εηθόλα παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να     
      γξάςεηε πην θάησ ην όλνκα ηνπ νξγάλνπ ή ησλ πξνζαξηεκέλσλ αδέλσλ 

      (1, 2, 3 θαη 4).  
                                                                                                                (4 x 0.5 κ = 2 κ) 

 

                                                                             
                 
                 
                                                    

                                                                                     
 
 
 

 
 
 
(β)  Να απαληήζεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:                                  (2 x 0.2 5 κ = 0.5 κ) 
 

i.  Πώο νλνκάδνληαη νη αλαδηπιώζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο ηνπ ιεπηνύ 

εληέξνπ, κέζα από ηηο νπνίεο πεξλνύλ νη ζξεπηηθέο νπζίεο ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο, γηα λα νδεγεζνύλ ζε όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο;  

 

          __Πηπρέο, ιάρλεο θαη κηθξνιάρλεο_________________ 
 

 
ii. Σε πνην κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζσιήλα γίλεηαη απνξξόθεζε λεξνύ ώζηε λα κελ 

απνβιεζεί απηό καδί κε ηα θόπξαλα;  

          ____Παρύ έληεξν______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΟΡΓΑΝΟ  /   

ΠΡΟΑΡΣΗΜΔΝΟΙ ΑΓΔΝΔ 

 

1. Στομάχι 

2. Πάγκρεασ 

3. Παχφ/Χοντρό ζντερο 

4. Πρωκτόσ 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

 
 
Δξώηεζε 3 
 
(α)  Να βάιεηε ηηο ιέμεηο ζην θαηάιιειν επίπεδν ηεο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο (παηάηεο,    

       ιαραληθά, γιπθά, θξέαο, θξνύηα, γαιαθηνθνκηθά, βνύηπξν, ςσκί, ξύδη, απγά).                                                                                               

                                                                                                        (10 x 0.25 κ = 2.5 κ) 
          
γιπθά 
βνύηπξν 
 
 
 
θξέαο 
απγά 
 
 
γαιαθηνθν
κηθά 
θξνύηα 
ιαραληθά 
ςσκί 
ξύδη 
παηάηεο 
 

 (β) Να γξάςεηε ζηα παξαθάησ θνπηάθηα ηξία (3) γλσζηά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ  
      κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ιόγσ ιαλζαζκέλεο δηαηξνθήο. Να αηηηνινγήζεηε ηηο  

      απαληήζεηο ζαο.   
                                                                                                                              (3 x 0.25 κ = 0.75 κ) 
    Γπζθνηιηόηεηα, παρπζαξθία, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, λεπξηθή αλνξεμία, αξηεξηαθή 
πίεζε, νζηενπόξσζε, θίξξσζε ηνπ ήπαηνο, θαξθίλνο ζηνκάρνπ θαη ρνληξνύ εληέξνπ.                                                                                     
 
 
 
 
Αηηηνιόγεζε:                                                                                  (1 x 0.75 κ = 0.75 κ) 

 Γπζθνηιηόηεηα: έιιεηςε θπηηθώλ ηλώλ θαη λεξνύ 

 Παρπζαξθία: ππεξθαηαλάισζε αλζπγηεηλώλ θαγεηώλ  

 θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο: θαθή, κε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή 

 λεπξηθή αλνξεμία: δηαηξνθηθή ςπρνινγηθή δηαηαξαρή από άξλεζε πξόζιεςεο 

ηξνθήο 
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(γ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηελ θαηάιιειε ιέμε:                     (4 x 0.25 κ = 1 κ) 
 

    - Τα δόληηα βνεζνύλ ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηελ νκηιία θαη ζηελ αηζζεηηθή   

      εκθάληζε. Η θαηαζηξνθή ησλ δνληηώλ πξνθαιείηαη από κηθξόβηα/νδνληηθή 

κηθξνβηαθή πιάθα   πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο θαη νη νπνίνη ηξέθνληαη κε 

δάραξε/ππνιείκκαηα ηξνθώλ πνπ παξακέλνπλ ζηα δόληηα καο κεηά από θάζε γεύκα. 

Σηε ζπλέρεηα απηνί παξάγνπλ νμέα ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ ηελ αδακαληίλε, ε νπνία 

θαιύπηεη εμσηεξηθά ηα δόληηα καο, πξνθαιώληαο ηεξεδόλα. 

 
 
Δξώηεζε 4 
 
(α)  Να ζπκπιεξώζεηε ην δηάγξακκα όπνπ ππάξρνπλ αξηζκνί κε ηελ θαηάιιειε ιέμε  

       ή θξάζε έηζη ώζηε λα ζπκπιεξσζεί ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ  

       νξγαληζκνύ:                                                                                     (6 x 0.5 κ = 3 κ) 

 

 

1. Αξηεξίεο 2. Φιέβεο 3. Σξηρνεηδή αγγεία      1. Δξπζξνθύηηαξα 2. ιεπθνθύηηαξα 
                                                                              3. αηκνπεηάιηα 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο.  

                                                                                                                (5 x 0.4 κ = 2 κ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 

   

ΜΔΡΗ ΚΑΡΓΙΑ 

 

1. Δεξιόσ κόλποσ 

2. Δεξιά κοιλία 

3. Αριςτερόσ κόλποσ 

4. Αριςτερή κοιλία 

5. Διγλώχινη και τριγλώχινη βαλβίδα 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ.  
 
 
Δξώηεζε 5 

 
(α)  Η Άλλα θαη ν Γξεγόξεο είλαη καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ. Σην εξγαζηήξην ηεο     

      Βηνινγίαο εθηέιεζαλ έλα πείξακα κε ην νπνίν πξνζπάζεζαλ λα αληρλεύζνπλ  

      νξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο ζηηο ηξνθέο. Δηνίκαζαλ ηέζζεξηο (4) δνθηκαζηηθνύο  

      ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζέηεζαλ ίζε πνζόηεηα από ηηο εμήο ηξνθέο, σο  

      αθνινύζσο: ρπκό ζηαθπιηνύ ζην ζσιήλα Α, αζπξάδη απγνύ ζην ζσιήλα Β,  

      ειαηόιαδν ζην ζσιήλα Γ θαη θξέζθν ρπκό ιεκνληνύ ζην ζσιήλα Γ.  

      Σε θάζε ζσιήλα έβαιαλ έλα δηαθνξεηηθό αληηδξαζηήξην. Γηα ηελ θάζε ηξνθή  

      ρξεζηκνπνίεζαλ θαη έλα ζεηηθό κάξηπξα. 

 

i) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ αθόινπζν πίλαθα ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην πην 

πάλσ πείξακα.                                                                             (8 x 0.5 κ = 4 κ) 

 
 

 
 
 
 

Γνθηκαζηηθόο 
ζσιήλαο 

Σξνθή Αληηδξαζηήξην Υξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
πξηλ ηελ επαθή 

ηνπ κε ηελ 
ηξνθή 

Υξώκα 
αληηδξαζηεξίνπ 
κεηά ηελ επαθή 

ηνπ κε ηελ 
ηξνθή 

Α 
 

Χπκόο 

ζηαθπιηνύ 

 
Γηάιπκα 

Βελεδηθηίλεο 
 

γαιάδην  
θεξακηδί 

 

Β Αζπξάδη 

απγνύ 

Γηάιπκα ζεητθνύ 
ραιθνύ(CuSO4) 
θαη παξνπζία 

πδξνμεηδίνπ ηνπ 
λαηξίνπ (NaOH) 

 

γαιάδην  
Κπαλνύλ κνβ 

 

Γ Διαηόιαδν  
Παγσκέλε 
αηζαλόιε 

(νηλόπλεπκα) 
 

 
Άρξσκν/δηαπγέο 

 

ιεπθό ίδεκα 

Γ Φξέζθνο 

ρπκόο 

ιεκνληνύ 

 

 
Γηάιπκα 
ππεξκαγγαληθνύ 
θαιίνπ 

 
ηώδεο 

 
Απνρξσκαηίδεηαη 
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ii) Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλίρλεπζαλ ε Άλλα θαη ν Γξεγόξεο εθηειώληαο ην πην 
πάλσ πείξακα ζηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο Α – Γ;  
                                                                                                 (4 x 0.5 κ = 2 κ) 

 

Γνθηκαζηηθόο 

ζσιήλαο 

Σξνθή Θξεπηηθή νπζία 

Α Χπκόο ζηαθπιηνύ              Απιά 

ζάθραξα/πδαηάλζξαθεο 

Β Αζπξάδη απγνύ πξσηεΐλεο 

Γ Διαηόιαδν ιίπε 

Γ Φξέζθνο ρπκόο ιεκνληνύ Βηηακίλε C 

 
 

iii) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ 
πείξακα.                                

                                                                                                 (4 x 0.5 κ = 2 κ) 
 

 
 

   Α/Α 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 
 

Παξάγνληεο 
πνπ θξάηεζαλ  

ζηαζεξνύο 

Παξάγνληα 
πνπ άιιαμαλ 

Παξάγνληα 
πνπ κέηξεζαλ 

1.  
Ποςότητα τροφήσ, 
Θετικόσ μάρτυρασ 

 
 
Αντιδραςτήριο, 
Είδοσ τροφήσ 

 
 
Αλλαγή ςτο χρώμα του 
αντιδραςτηρίου 2. Ποςότητα αντιδραςτηρίου, 

Θερμοκραςία, χρόνοσ 
 
 

 

 
iv) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα ζην πην πάλσ 

                 πείξακα.                                                                         ( 1 x 0.25 κ = 0.25 κ) 
 
       Ο ζεηηθόο κάξηπξαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζύγθξηζε θαη έιεγρν ηνπ πεηξάκαηνο. 

 
 

v)       Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή 

αληίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο. 

                                                                                                         (5 x 0.25 κ = 1.25 κ) 
Γιπθόδε + νμπγόλν → δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + λεξό + ελέξγεηα 
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(β)  Να παξαηεξήζεηε ηηο εηθόλεο παξαθάησ θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ  

      αθνινπζνύλ:                                                                                (2 x 0.25 κ = 0.5 κ) 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Γηαηί ν πλεύκνλαο είλαη πην κηθξόο ζηελ Δηθόλα Β; 

 Σηελ εηθόλα Β γίλεηαη εθπλνή γη απηό κεηώλεηαη ε ρσξεηηθόηεηα ηεο ζσξαθηθήο 

θνηιόηεηαο θαη έηζη ν πλεύκνλαο θαίλεηαη πην κηθξόο, ελώ ζηελ εηθόλα Α γίλεηαη 

εηζπλνή θαη απμάλεηαη ν όγθνο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο. 

 
 

II. Τη ζπκβαίλεη ζην δηάθξαγκα θαηά ηελ εηζπλνή ηνπ αέξα; 
 

    Τν δηάθξαγκα θαηά ηελ εηζπλνή πάεη πξνο ηα θάησ γηαηί γεκίδνπλ νη πλεύκνλεο 
κε αέξα θαη απμάλεηαη ν όγθνο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο. 

 
 
 
 
 

                      ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 
 
 
Οη Δηζεγήηξηεο                                                              Ο Γηεπζπληήο 
 
Σηέιια Αλησληάδνπ-Μάνπεξ Β.Γ.  
 
Άληξε – Σύιβηα Νηθνιάνπ 
                                                                                           Παξαζθεπάο Σακάξαο 
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       ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ                                ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015-2016 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΓΙΩΝ 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ-ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016                                                                ΒΑΘΜΟ: …………/25 

ΣΑΞΗ: Β´                                                                              ΤΠ.ΚΑΘΗΓΗΣΗ: …………..…… 

ΥΡΟΝΟ: 1 ώπα και 30 λεπηά 

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

ΠΡΟΟΥΗ 

Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να γπάτεηε με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού (Tipp-Ex). 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ. 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ. 

                     Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

                     Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Δπώηηζη 1 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα μακπομόπια κε ηα μικπομόπια πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηάζπαζε ηνπο.  

 Μακπομόπια Μικπομόπια Ανηιζηοίσιζη 

(Απιθμόρ + Γπάμμα) 

1. Πξσηεΐλεο 

 

Α. Γιπθόδεο  

1+ ….….Β……… 

2. Τδαηάλζξαθεο 

(Άκπιν) 

Β. Ακηλνμέα   

2+………Α…… 

3. Ληπίδηα 

(Ληπαξέο νπζίεο) 

Γ. Ννπθιενηίδηα  

3+………Γ…… 

4. Ννπθιετληθά νμέα 

(DNA, RNA) 

Γ. Γιπθεξόιε θαη ιηπαξά 

νμέα  
 

4+………Γ…… 

                                    (4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ: ….. 

β) ηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο λα θπθιώζεηε ηε κηα (1) ζσζηή απάληεζε. 

Οι πιο κάηυ σημικέρ οςζίερ είναι όλερ οπγανικέρ θπεπηικέρ οςζίερ: 

Α. λεξό, ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο 

Β. άιαηα, βηηακίλεο, πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο 

Γ. πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο, πδαηάλζξαθεο, βηηακίλεο 

Γ. λεξό, βηηακίλεο, πδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο                                           (1 Υ 0.5 κ =0.5 κ)   κ: ….. 
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Δπώηηζη 2 

α) ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ.   

Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ   δηπιαλό 

πίλαθα.  

  

 

(6 Υ 0.25 κ = 1.5 κ)   κ: …  

 

β) Να γξάςεηε έλα ιόγν γηα ηνλ  νπνίν πξέπεη λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα. 

…Γηαηί ν αέξαο θαζαξίδεηαη ζηε κύηε από ηε βιέλλα θαη ηηο ηξίρεο ελώ από ην ζηόκα όρη. 

                                                                                                                      (1× 0.5κ= 0.5κ) κ: … 

γ) Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ηεο επηγισηηίδαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα. 

Η επηγισηηίδα θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα έηζη ώζηε λα κελ κπαίλεη θαγεηό κέζα ζην ιάξπγγα 

θαη λα πξνθιεζεί αζθπμία. 

                                                     (1× 0.5κ= 0.5κ) κ: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α  Όπγανο  

1.  πλεύκνλαο  

2.  ιάξπγγαο  

3.  ξηληθή θνηιόηεηα  

4.  ηξαρεία  

5.  βξόγρνο  

6.  θπςειίδεο  
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ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ.   

          Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ.    

                    Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

Δπώηηζη 3          

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ αθνξνύλ ηηο ελδείμεηο 1-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                      (6 Υ 0.5 κ = 3 κ)   κ: …  

β) Να ζπγθξίλεηε ηηο θιέβεο κε ηηο αξηεξίεο θαη λα γξάςεηε ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ πην ρνληξά ηνηρώκαηα από ηηο θιέβεο. 

Οη θιέβεο έρνπλ βαιβίδεο ελώ νη αξηεξίεο όρη. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ ζθπγκό ελώ νη θιέβεο όρη. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν από ηηο θιέβεο. 

 (4 Υ 0.5 κ = 2 κ)   κ: …  

Δπώηηζη 4 

α) Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγείηαη ε πάζεζε ησλ δνληηώλ, πνπ νλνκάδεηαη ηεξεδόλα, από ηελ νπνία 

ππνθέξεη έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ. 

…Σα κηθξόβηα κεηαηξέπνπλ ηε δάραξε ζε νμέα θαη ηα νμέα θαηαζηξέθνπλ ηελ αδακαληίλε θαη 

νδνληίλε ησλ δνληηώλ..………………………………………………………………………………. 

 (1 Υ 1 κ = 1 κ)   κ: … 

 

 

 

1. …αριςτερόσ κόλποσ……………… 

2. …αριςτερή κοιλία………………… 

3. …δεξιά κοιλία………………………. 

4. …τριγλώχινη βαλβίδα……………… 

5. …δεξιόσ κόλποσ……………………. 

6. …αορτή………………………………. 
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β) ην παξαθάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ή ζπζηαηηθά ηνπ δνληηνύ, πνπ αθνξνύλ ηηο  ελδείμεηο 

1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα.  

  

    

     

  

  

  

  

  

  

(4 Υ 0.5 κ = 2 κ)   κ: …  

γ) Να νλνκάζεηε ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο αλζξώπηλσλ δνληηώλ. 

…ηνκείο, θπλόδνληεο, πξνγόκθηνη, γνκθίνη 

 (4 Υ 0.25 κ = 1 κ)   κ: …  

δ) Να γξάςεηε ηηο δύν (2) νπζίεο πνπ πεξηέρεη ην ζάιην θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινύλ. 

Η ακπιάζε ε νπνία δηαζπά ην άκπιν θαη ε ιπζνδύκε πνπ έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε                   

 (4 Υ 0.25 κ = 1 κ)   κ: …  

ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από ένα (1) επώηημα ηυν δέκα (10) μονάδυν.  

  

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

ην εξγαζηήξην όηαλ ζέινπκε λα αληρλεύζνπκε απλά ζάκσαπα ρξεζηκνπνηνύκε ην δηάιπκα Benedict      

 ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα αιιάδεη ρξώκα από γαιάδην ζε θεξακηδί θάζε θνξά πνπ ελώλεηαη κε απιά 

ζάθραξα. 

Όκσο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο βιηαμίνηρ C ρξεζηκνπνηνύκε ην ππεξκαγγαληθό θάιιην 

ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα αιιάδεη ρξώκα από κσβ….. ζε …άρξσκν…θάζε θνξά πνπ ελώλεηαη κε ηε 

βηηακίλε C. 

(6 Υ 0.25 κ = 1.5 κ)   κ: …  

 

 

β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-8. 

Α/Α  Μέπορ ή ςζηαηικό 

Γονηιού  

1.   αδακαληίλε 

2.   νδνληίλε 

3.   πνιθόο 

4.  νζηέηλε  
4   

3 

2 

1 

8 
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(8× 0.5κ= 4κ) κ :… 

γ) Nα γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο παζήζεσλ (αζζελεηώλ) ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

………σζηή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή 

……….Απνθπγή θαξκάθσλ θαη αιθνόι…………………………………… 

(2× 0.5κ= 1κ) κ :… 

δ) Να γξάςεηε  δύν (2) όξγαλα πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν ακπιάζε ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ. 

…ζηεινγόλνη αδέλεο θαη πάγθξεαο 

(2× 0.5κ= 1κ) κ :… 

ε) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

……Να γαιαθηνκαηνπνηεί (δηαιύεη) ηα ιίπε………………………………………………………. 

(1× 0.5κ= 0.5κ) κ :… 

ζη) Να γξάςεηε ζε πνην όξγαλν αξρίδεη θαη ζε πνην όξγαλν νινθιεξώλεηαη ε πέςε ησλ πξσηετλώλ. 

…Αξρίδεη ζην ζηνκάρη θαη ηειεηώλεη ζην δσδεθαδάθηπιν…………………………………………. 

(2× 0.5κ= 1κ) κ :… 

δ) Πώο νλνκάδνληαη ηα δύν (2) πεπηηθά έλδπκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ πέςε ησλ πξσηετλώλ. 

………πεςίλε θαη ζξπςίλε……………………………. 

(2× 0.5κ=1κ) κ :… 

 

  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

ΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ                                                                                                                                          

 

             1 …ζηνκάρη……………..… 

  2 ……πάγθξεαο…………….                                                                        

   3 …παρύ έληεξν………… 

   4 …πξσθηόο…………….  

   5 …ιεπηό έληεξν……… 

   6…ρνιεδόρνο θύζηε…...  

   7……ζπθώηη………………. 

   8 …νηζνθάγνο………………..                                                                   
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ    
     χολικι χρονιά 2015 - 2016 
 

 
 

 

 

ΛΤΕΙ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

   Ημερομθνία:  Παραςκευι  10/06/2016                                                          Διάρκεια: 90 λεπτά 
 

    Ονοματεπώνυμο: ____________________________________________Σμιμα: _____    Αρ.:____ 
 

 
Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρθ.  

Σο γραπτό αποτελείται από ζξι (6) ςελίδεσ.  

Να γράφετε με μπλε πζνα.  

      Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 

 

 
 

ΜΕΡΟ Α:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2,5) μονάδεσ.  
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

Ερώτθςθ 1  

 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αναφζρεται ςτισ κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχουν οι     

τροφζσ: 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                              (2Χ 0,5μ=1μ)  μ:……….…….  

     (β)   Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ.      

          Ο γαςτρεντερικόσ ςωλινασ αρχίηει από το ςτόμα και καταλιγει ςτον πρωκτό . 

             Τα  ζνηυμα  πχ πεψίνθ, κρυψίνθ είναι χθμικζσ ουςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθ γριγορθ               

διάςπαςθ των ςυςτατικϊν τθσ τροφισ. 

     (3Χ 0,5μ=1,5μ)  μ: …….….…… 

 

 

 

           Μακρομόρια                           Μικρομόρια  

           Υδατάνκρακεσ γλυκόηθ 

πρωτεΐνεσ                             Αμινοξζα 

  Βακμόσ :      ______________/ 25 

Ολογράφωσ :    ___________________ 

Τπογραφι :       ___________________ 
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Ερώτθςθ 2  

Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ που αφοροφν τθ διατροφι μασ και το 

πεπτικό ςφςτθμα βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

 

(α)  Οι οργανικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ των τροφϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

 

  Α. νερό – γλυκόηθ 

       Β. υδατάνκρακεσ – άλατα 

       Γ. λίπθ – υδατάνκρακεσ – άλατα 

       Δ. πρωτεΐνεσ – υδατάνκρακεσ – νουκλεϊνικά οξζα 

       Ε. πρωτεΐνεσ – άλατα – νουκλεϊνικά οξζα 

 

(β)  Η ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ των τροφϊν και θ απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν γίνεται : 

 

       Α. ςτο ςτόμα 

             Β. ςτο παχφ ζντερο 

       Γ. ςτο ςτομάχι 

       Δ. ςτο λεπτό ζντερο    

Ε. ςτο ςυκϊτι 

 

(γ) Στο ςτομάχι γίνεται θ διάςπαςθ :  

 

       Α. των λιπιδίων  

       Β. των υδατανκράκων 

       Γ. των πρωτεΐνών 

       Δ. των νουκλεϊνικϊν οξζων  

             Ε. των λιπιδίων και των υδατανκράκων  

  

(δ) Το ςάλιο ωσ χθμικι ουςία: 

 

       Α. δεν περιζχει κακόλου ζνηυμα 

       Β. λειτουργεί ςτο λεπτό ζντερο 

       Γ. βοθκά ςτθ διάςπαςθ του αμφλου  

       Δ. περιζχει το ζνηυμο κρυψίνθ 

       Ε. ςυμβάλλει ςτθν πζψθ των πρωτεϊνϊν 

 

(ε)  Η χολι παράγεται: 

 

      Α. ςτο λεπτό ζντερο  

      Β. ςτο ιπαρ (ςυκώτι) 

      Γ. ςτθ χολθδόχο κφςτθ 

      Δ. ςτο πάγκρεασ 

            Ε. ςτο παχφ ζντερο                                                                                        (5Χ 0,5μ=2,5μ)  μ: ……..…….…… 
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ΜΕΡΟ Β΄: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ των πζντε (5) μονάδων.  
 Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

Ερώτθςθ 3 

 

(α) Στθν τομι του δοντιοφ, που παρουςιάηεται ςτο πιο κάτω ςχιμα, να ονομάςετε τα μζρθ που 

ςθμειϊνονται με τουσ αρικμοφσ 1-4. 

              

                                                                                                                      (4Χ 0,5μ=2μ)  μ:……....….…... 

 

(β) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ. 

    ι. Το ψωμί, μετά τον κατατεμαχιςμό του με τα δόντια, αναμειγνφεται με το  ςάλιο  το οποίο 

παράγεται από τουσ ςιελλογόνουσ  αδζνεσ για τθ δθμιουργία του βλωμοφ. 

       ιι. Στθ ςτοματικι κοιλότθτα  επιδρά  ζνα ζνηυμο που ονομάηεται  αμυλάςθ  και το οποίο διαςπά τα 

μακρομόρια του ψωμιοφ ςε απλοφςτερα ςάκχαρα με γλυκιά γεφςθ.  

(μονάδεσ 2)                                                                                                                      (3Χ 0,5μ=1,5μ)  μ: .…..…….….. 

 

(γ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αναφζρεται ςτθν ανίχνευςθ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτισ  

τροφζσ.                                                                                                                         

                                                                                                                   2)        

                             (6Χ 0,25μ=1,5μ)  μ: …..………...                                                                                                    

 

 

 

Α/A  Μζρoσ ι υςτατικό Δοντιοφ 

1 αδαμαντίνθ 

2 οδοντίνθ 

3 πολφόσ 

4 ρίηα 

Θρεπτικι ουςία 
 

     Αντιδραςτιριο Χρώμα 
αντιδραςτθρίου πριν 
από τθν επαφι με τθν 

τροφι 

Χρώμα αντιδραςτθρίου 
μετά τθν επαφι με τον 

κετικό μάρτυρα 
 

   Απλά ςάκχαρα  βενεδικτίνθ γαλάηιο κεραμιδί 

Βιταμίνθ C 
Υπερμαγγανικό  κάλιο    

(KMnO4) 
ιώδεσ αποχρωματιςμόσ 

1

0 
2 

3 

4 
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Ερώτθςθ 4  

(α)  Να αντιςτοιχίςετε τισ βαςικζσ κυκλοφορίεσ (πορείεσ) του αίματοσ με τον ςκοπό που επιτελοφν. 

              

                    (3Χ 0,5μ=1,5μ)  μ: …..……..….. 

 

(β) Να αναφζρετε μια (1) δομικι  διαφορά μεταξφ των λευκϊν και των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων.                   

  

Λευκά αιμοςφαίρια Ερυκρά αιμοςφαίρια 

 

Ζχουν πυρινα 

Δεν ζχουν ςυγκεκριμζνο ςχιμα 

 

 

απφρθνα 

                                                                                                                                      (2Χ 0,5μ=1μ)  μ:…………....... 

 

 (γ) Να γράψετε τθν κυριότερθ λειτουργία που εκτελοφν τα λευκά, τα ερυκρά αιμοςφαίρια και τα 

αιμοπετάλια ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό:     

    

 Λευκά αιμοςφαίρια:  άμυνα οργανιςμοφ 

 Ερυκρά αιμοςφαίρια: μεταφορά οξυγόνου ςτουσ ιςτοφσ 

 Αιμοπετάλια: πιξθ αίματοσ 

         (3Χ 0,5μ=1,5μ)  μ:…………….... 

(δ) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των βαλβίδων τθσ καρδίασ; 

Μονόδρομθ ροι του αίματοσ ι δεν επιτρζπει τθν παλινδρόμθςθ του αίματοσ 

           (1Χ 1μ=1μ)  μ: ………………….. 

                                                                                                

 

                         (1Χ 1μ=1μ) 

Κυκλοφορίεσ αίματοσ Αντιςτοίχιςθ κοπόσ 

Α. Πνευμονικι κυκλοφορία 

Β. Στεφανιαία κυκλοφορία 

Γ. Συςτθματικι κυκλοφορία 

  Α – 2  

  Β – 4 

  Γ–  1  

1. Η μεταφορά οξυγόνου και κρεπτικϊν ουςιϊν ςε 
όλα τα κφτταρα του ςϊματοσ, κακϊσ και θ 
απομάκρυνςθ διοξειδίου του άνκρακα και άλλων 
άχρθςτων ουςιϊν. 

2. Η ανταλλαγι αερίων οφτωσ ϊςτε το αίμα να 
δϊςει το διοξείδιο του άνκρακα και να 
εμπλουτιςτεί με οξυγόνο. 

3. Η μεταφορά του διοξειδίου του άνκρακα από 
τθν καρδία ςε όλα τα μζρθ του ςϊματοσ. 

4. Η τροφοδότθςθ του καρδιακοφ μυ (μυοκάρδιο - 
τοίχωμα καρδίασ) με αίμα. 
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  μ: …………..                                                                               

ΜΕΡΟ Γ΄ : Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των 10 μονάδων. 

 

Eρώτθςθ 5 

 

(α) Στθν πιο κάτω εικόνα φαίνεται θ εςωτερικι καταςκευι τθσ καρδίασ μετά από επιμικθ τομι.             

Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-6. 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

(β) Να γράψετε τθν πορεία του αίματοσ κατά τθ μικρι ι πνευμονικι κυκλοφορία.   

Δεξιόσ κόλποσ  δεξιά κοιλία → πνευμονικι αρτθρία →   τριχοειδι αγγεία   (πνευμόνων) →  

πνευμονικζσ φλζβεσ →   αριςτερόσ  κόλποσ                                                                    

                             (3Χ 0,5μ=1,5μ)  μ: .………………....  

   

(γ) H ζνδειξθ 1  - ςτο πιο πάνω ςχιμα- ζχει αίμα πλοφςιο ςε οξυγόνο ι διοξείδιο του άνκρακα;                                     

 Διοξείδιο του άνκρακα 

 (δ) Tο αίμα που κυκλοφορεί ςτθν ζνδειξθ 3 - ςτο πιο πάνω ςχιμα- είναι πλοφςιο ςε οξυγόνο ι 

διοξείδιο του άνκρακα;  Διοξείδιο του άνκρακα 

                                                            (2Χ 0,5μ=1)  μ: …………….…….. 

(ε) Να εξθγιςετε πϊσ προκαλείται θ ακθροςκλιρωςθ.  

υςςώρευςθ λίπουσ  - ςυςςώρευςθ αςβεςτίου 

                       (1Χ 1μ=1μ)  μ: …..………….…….. 

(ςτ) Η πιο κάτω εικόνα παρουςιάηει τα ςυςτατικά του αίματοσ. Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ που ζχουν οι       

αρικμοί 1-4.  

      1 → ερυκρά αιμοςφαίρια 

               2→   πλάςμα                                                                       

               3→ λευκά αιμοςφαίρια 

               4→    αιμοπετάλια                                                                                                        (4Χ 0,5μ=2μ)  μ:……….….……..    

 

 

5 

3 

 

4 

2 

 

1. Άνω κοίλη θλέβα 

2. Αοπηή 

3. Δεξιόρ κόλπορ 

4. Δεξιά κοιλία 

5. Απιζηεπόρ κόλπορ 

6. Απιζηεπή κοιλία       (μονάδερ 2….           

μονάδερ       2(6Χ 0,25μ=1,5μ)  μ: ………….…….. 
6 

1

0 
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(η) Να ονομάςετε τα δφο είδθ αιμοφόρων αγγείων του ανκρϊπινου οργανιςμοφ που φαίνονται ςτο πιο    

κάτω ςχιμα. 

 

(θ) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά  (2) διαφορζσ μεταξφ αρτθριϊν και φλεβϊν. 

                                                   

 (4Χ 0,5μ=2μ)  μ: ..………………....……. 

 

 

 

 

          

 Καλι επιτυχία!             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Οι ειςθγθτζσ                                     Η Διευκφντρια   
                                     
   Σ. Μεταξάσ 

   Μ. Ανκοφςθ                                                                                                   Μαρία Χάλλα- Ζάρου                                                                                                                                         

           

1. αρτθρία 

 

2. φλζβα      

 

                                       (2Χ 0,5μ=1μ)  μ:……....…………...                                                                                                                                                    

 Αρτθρίεσ Φλζβεσ 

Σοίχωμα  παχφ   λεπτό 

 

Λειτουργία Μεταφορά αίματοσ πλοφςιο ςε διοξείδιο 

του άνκρακα ςτθν καρδία 

Ή ΔΗΜΙΟΤΡΓΚΑ ΦΤΓΜΟΤ 

Μεταφορά αίματοσ πλοφςιο ςε οξυγόνο  

ςτουσ ιςτοφσ 

                ΟΧΙ ΦΤΓΜΟ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015- 2016 

 
 
 ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016  

 

 
ΒΑΘΜΟ: ............................./ 25 

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

ΤΠΟΓΡ.: ....................................... 

 
 

 
ΣΑΞΗ: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

 

 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016  

 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
  

 
ΧΡΟΝΟ: 1 h 30 min (90΄ λεπτά)  

 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 
...................................................................................... 

 

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

 

ΠΡΟΟΧΗ 
Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 
Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 7 ςελίδεσ. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 
 

ΜΕΡΟ Α: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 

       Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 

       Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

 

1. (α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ ακόλουκεσ προτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.        (5 Χ 0,5μ) 

Α. Οι κρεπτικζσ ουςίεσ των τροφϊν χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ. Σισ ΟΡΓΑΝΙΚΕ 

κρεπτικζσ ουςίεσ όπωσ είναι για παράδειγμα οι υδατάνκρακεσ, οι πρωτεΐνεσ κ.ά και τισ 

ΑΝΟΡΓΑΝΕ κρεπτικζσ ουςίεσ όπωσ είναι για παράδειγμα το νερό και τα άλατα.  

Β. Οι πρωτεΐνεσ εξυπθρετοφν ΔΟΜΙΚΕ και λιγότερο ενεργειακζσ ανάγκεσ ςτον ανκρϊπινο 

ργανιςμό. 

Γ. Οι ΒΙΣΑΜΙΝΕ είναι οργανικζσ ουςίεσ τισ οποίεσ ο οργανιςμόσ μασ δε μπορεί να 
ςυνκζςει ι τισ ςυνκζτει ςε ποςά μικρότερα από τα απαραίτθτα. Σισ προςλαμβάνει μζςω 
των ηωικϊν και των φυτικϊν τροφϊν. Είναι ςυμπλθρωματικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ 
απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του οργανιςμοφ. 

Δ. Η ΟΣΕΠΟΡΩΗ είναι μια νόςοσ, θ οποία κάνει τα οςτά πιο εφκραυςτα και πιο δεκτικά 
ςτα κατάγματα.  
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2. (α) Να απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ που αφοροφν το κυκλοφορικό 
ςφςτθμα, βάηοντασ ςε κφκλο ζνα μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ ι Ε το οποίο αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι 
απάντθςθ.                                                (3 Χ 0,5μ) 

Ι. Η μικρι ι  πνευμονικι κυκλοφορία περιγράφεται ςτθν πιο κάτω πρόταςθ: 

Α. Αριςτερι κοιλία → αρτθρίεσ → αορτι → τριχοειδι αγγεία των ιςτϊν → φλζβεσ → κοίλεσ 

φλζβεσ → δεξιόσ κόλποσ. 

Β. Δεξιόσ κόλποσ → δεξιά κοιλία → πνευμονικι αρτθρία → τριχοειδι αγγεία των 

πνευμόνων → πνευμονικζσ φλζβεσ → αριςτερόσ κόλποσ. 

Γ. Αριςτερι κοιλία → αορτι → φλζβεσ → τριχοειδι αγγεία των ιςτϊν → αρτθρίεσ → κοίλεσ 

φλζβεσ → δεξιόσ κόλποσ. 

Δ. Δεξιά κοιλία → δεξιόσ κόλποσ → πνευμονικι αρτθρία → τριχοειδι αγγεία των 

πνευμόνων → πνευμονικζσ φλζβεσ → αριςτερόσ κόλποσ. 

Ε. Κανζνα από τα παραπάνω. 

ΙΙ. τθν εικόνα που ςασ δίνεται πιο κάτω φαίνεται θ εςωτερικι καταςκευι τθσ καρδιάσ. Να 

κυκλώςετε ποια από τισ δθλώςεισ Α-Ε ΔΕΝ είναι ορκι. 

 

Α. Σο γράμμα Ω δείχνει τθν πνευμονικι αρτθρία. 

Β. Σο γράμμα Ψ δείχνει τθν αριςτερι κοιλία. 

Γ. Σο γράμμα Χ δείχνει τισ πνευμονικζσ φλζβεσ. 

Δ. Σο γράμμα Θ δείχνει τθν διγλώχινθ βαλβίδα. 

Ε. Σο γράμμα Ζ δείχνει τθν αορτι. 



3 
 

ΙΙΙ. Η/Οι βαςικι/ζσ δομικι/ζσ διαφορά/ζσ των αρτθριών ςε ςχζςθ με τισ φλζβεσ είναι: 

Α. Οι αρτθρίεσ ζχουν πιο λεπτό μυϊκό ιςτό από τισ φλζβεσ. 

Β. Οι αρτθρίεσ δεν εμφανίηουν ςφυγμό ενϊ οι φλζβεσ εμφανίηουν. 

Γ. Οι αρτθρίεσ ζχουν πιο παχιά τοιχώματα από τισ φλζβεσ. 

Δ. Οι αρτθρίεσ προςάγουν το αίμα ςτθν καρδιά ενϊ οι φλζβεσ το απάγουν. 

Ε. Όλα τα παραπάνω. 

(β) Να αναφζρετε τουσ δφο (2) λόγουσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ πάκθςθ τθσ 

αρτθριοςκλιρυνςθσ.                                      (2 Χ 0,5μ) 

I. ΤΩΡΕΤΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ,ΚΤΡΙΩ ΧΟΛΗΣΕΡΟΛΗ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΙΧΩΜΑ ΣΩΝ 
ΑΡΣΗΡΙΩΝ 

II. ΤΩΡΕΤΗ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ ΑΒΕΣΙΟΤ ΠΟΤ ΟΔΗΓΕΙ Ε ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 
ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΜΕΡΟ Β: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 

       Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 

       Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

1. (α) Να αντιςτοιχίςετε τθ κρεπτικι ουςία που ςασ δίνεται (ΣΗΛΗ Α) με το αντιδραςτιριο που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ανίχνευςι τθσ (ΣΗΛΗ Β) και τθν μεταβολι που ςυμβαίνει ςε 

περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ (ΣΗΛΗ Γ).         (8 X 0,5μ) 

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β ΣΗΛΗ Γ  
 

Αντιςτοίχθςθ 
ΘΡΕΠΣΙΚΗ 

ΟΤΙΑ 
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΣΗ 
ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΙΝΕΙ 
Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΘΕΣΙΚΟΤ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 

1. Απλά 
ςάκχαρα 

Α. Διάλυμα κειϊκοφ χαλκοφ 
και υδροξειδίου του 
νατρίου 

 
Ι. Γαλάηιο ςε κεραμιδί 

 
1      Γ, I 

2. Βιταμίνθ C Β. Αικανόλθ 
 
ΙΙ. Μωβ ςε διαυγζσ/άχρωμο 
 

2     Δ, II 

3. Λιπαρζσ 
ουςίεσ 
 

 
Γ. Benedict 

 
ΙΙΙ. Λευκό ίηθμα 
 

 
3     B, ΙΙΙ 

4. Πρωτεΐνεσ Δ. Διάλυμα 
υπερμαγγανικοφ καλίου IV. Γαλάηιο ςε μωβ 

 
4     Α, IV 



4 
 

(β) ασ δίνονται τα πιο κάτω διαλφματα τροφισ. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ϊςτε να δείξετε ποιο 

δείγμα τροφισ παρουςίαςε τα αποτελζςματα που φαίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα μετά τθ 

διερευνθτικι διαδικαςία.                                                                                                  (4 X 0,25μ)

 φρζςκοσ χυμόσ λεμονιοφ, αςπράδι αβγοφ, χυμόσ λευκοφ ςταφυλιοφ, γάλα, βοφτυρο  

Α/Α Δείγμα 
διαλυμάτων 

τροφισ 
 

Απλά 
ςάκχαρα 

Πρωτεΐνεσ Λιπαρζσ 
ουςίεσ 

Βιταμίνθ C 

1.  ΑΠΡΑΔΙ ΑΤΓΟΤ 
 

_ 
+ 

_ _ 

2. ΦΡΕΚΟ ΧΤΜΟ 
ΛΕΜΟΝΙΟΤ  

+ _ _ + 

3. ΒΟΤΣΤΡΟ 
 

_ _ + _ 

4. ΓΑΛΑ 
 

+ + + 
_ 

 

 
2.  (α) To πιο κάτω ςχιμα δείχνει τθν παραγωγι των ζμμορφων ςυςτατικϊν του αίματοσ. Να 

ονομάςετε τισ ενδείξεισ 1 και 2 τθσ  πιο κάτω εικόνασ.                    (2 Χ 0,5μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ΕΡΤΘΡΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ 

 
B ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΑ 

 

 

(β) Να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα που ακολουκεί τθ μορφι και τθ λειτουργία των λευκϊν 
αιμοςφαιρίων.                                                                                                       (2 Χ 0,5μ) 

 
 
 

ΛΕΤΚΑ 
ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ 

χιμα/ με ι χωρίσ πυρινα Λειτουργία κυττάρου 

 
 

ΑΚΑΝΟΝΙΣΟ, 
ΕΜΠΤΡΗΝΑ 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΟΤΝ ΣΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

ΚΤΡΙΩ ΜΕ ΦΑΓΟΚΤΣΣΑΡΩΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΕΙΔΙΚΕ ΟΤΙΕ  

ΣΑ ΑΝΣΙΩΜΑΣΑ 
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          (γ) Ο Νικόλασ ζχει ομάδα αίματοσ Α.  Ποιο/α είδοσ/θ αντιγόνο/α κακορίηουν τθν ομάδα 
αίματόσ του;                                  (0,5μ) 

          ΑΝΣΙΓΟΝΟ Α 

        (δ) Ποια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ;                                                                             (0,5μ)                            

           Ο 

       (ε) Ο Νικόλασ μετά από δυςτφχθμα είχε ακατάςχετθ αιμορραγία. Οι γιατροί ζπρεπε να του 
κάνουν μετάγγιςθ αίματοσ. τθν τράπεηα αίματοσ οι ειδικοί βρικαν ότι ανικει ςτθν ομάδα 
αίματοσ Α Rh+ (Rhesus +). Από ποια/εσ ομάδα/εσ αίματοσ μπορεί να πάρει αίμα;               (1μ) 

             Παίρνει αίμα: Ο+, Ο-, Α+, Α- 

Μετά τθν ανάρρωςι του ο Νικόλασ, αφοφ κατάλαβε τθ ςθμαςία τθσ προςφοράσ αίματοσ 
αποφάςιςε να γίνει αιμοδότθσ. ε ποια/εσ ομάδα/εσ αίματοσ μπορεί να προςφζρει αίμα;          (1μ)
  

Προςφζρει αίμα: Α+, ΑΒ+ 

ΜΕΡΟ Γ: Αποτελείται από ζνα (1) ερώτθμα των δζκα (10) μονάδων. 

1. (α) ασ δίνεται το πιο κάτω μοντζλο ανκρϊπινου δοντιοφ. Να βάλετε τισ ενδείξεισ ώςτε να 

δείξετε τισ δφο (2) ζννοιεσ που ςασ δίνονται πιο κάτω:                                                      (2 Χ 0.5μ)                                                                                

αδαμαντίνθ, πολφόσ 

   

(β) I. Πϊσ ονομάηεται θ λεπτι μεμβράνθ από μικρόβια που ςχθματίηεται ςτθν επιφάνεια των 

δοντιϊν και αποτελεί το μεγαλφτερο εχκρό των δοντιϊν και των οφλων;                         (0,5μ) 

ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΛΑΚΑ 

II. Να γράψετε ζνα (1) τρόπο πρόλθψθσ τθσ πιο πάνω πάκθςθσ.                          (0,5μ) 

ΩΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΔΟΝΣΙΩΝ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΒΟΤΡΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΓΕΤΜΑ. 

ΑΔΑΜΑΝΣΙΝΗ 

ΠΟΛΦΟ 
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(γ)  Να ςυμπλθρϊςτε το πιο κάτω κείμενο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ.                    (4 Χ 0,5μ) 

Σα βρζφθ γεννιοφνται χωρίσ δόντια. τον ζκτο με ζβδομο μινα αρχίηουν να εκφφονται τα 

ΝΕΟΓΙΛΑ/ ΠΡΩΣΑ/ ΠΑΙΔΙΚΑ που είναι ςτον αρικμό 20 δόντια. Αυτά, ςταδιακά, μεταξφ του 6ου με 

13ου  ζτουσ αντικακίςτανται από τα ΜΟΝΙΜΑ δόντια που αρικμοφνται ςτον ενιλικα ςε 32. Σα είδθ 

των μόνιμων δοντιϊν είναι οι ΣΟΜΕΙ (8), οι κυνόδοντεσ (4), οι προγόμφιοι (8) και οι ΓΟΜΦΙΟΙ 

(12). 

(δ) Να αναγνωρίςετε ποια πάκθςθ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ περιγράφεται ςτισ προτάςεισ που 

ςασ δίνονται πιο κάτω.            (2 Χ 0,5μ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΘΕΝΕΙΑ ΑΘΕΝΕΙΑ 

Η δυςκολία ςτθν αφόδευςθ. Οφείλεται ςτθ ςυςςϊρευςθ 
κοπράνων εξαιτίασ κακυςτζρθςθσ ςτθν προϊκθςι τουσ. 
 

 
ΔΤΚΟΙΛΙΟΣΗΣΑ 

Είναι ζνα είδοσ φλεγμονισ του βλεννογόνου του ςτομάχου. 
Μπορεί όταν επιδεινωκεί να εξελιχτεί ςε ζλκοσ ςτομάχου.  
 

 
ΓΑΣΡΙΣΙΔΑ 

 
(ε) Να γράψετε μια (1) λειτουργία για το κάκε όργανο που ςασ δίνεται ςτον πιο κάτω πίνακα.  
                                         (2 Χ 1μ) 
 

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

1. 

 

I. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΡΟΦΗ,  
II. ΕΚΚΡΙΗ ΓΑΣΡΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΧΤΛΟΤ,  

III. ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΚΣΕΗ ΔΙΑΠΑΗ ΠΡΩΣΕΙΝΩΝ,  
IV. ΤΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΟΤ ΧΤΛΟΤ ΣΟ 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΣΤΛΟ. 

 
 

2. 

 

I. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΩΝ ΑΠΕΠΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ 
ΣΡΟΦΗ, 

II. ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΝΕΡΟΤ, ΑΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ, 
III. ΧΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, 
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΒΑΚΣΗΡΙΑ ΠΟΤ 

ΤΜΒΙΩΝΟΤΝ ΄ΑΤΣΟ 

 
(ςτ) Να εξθγιςετε ποφ οφείλεται θ μεγάλθ απορροφθτικι επιφάνεια του λεπτοφ εντζρου.     (0,5μ) 
ΟΦΕΙΛΕΣΑΙ ΣΙ ΠΣΤΧΕ, ΣΙ ΛΑΧΝΕ ΚΑΙ ΣΙ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΕ. 
 
(η) Ι. Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφν μια από τισ βαςικζσ δομικζσ κρεπτικζσ ουςίεσ του οργανιςμοφ μασ. 
Ποιο είναι το τελικό μικρομόριό τουσ μετά τθ διάςπαςι τουσ από τα πεπτικά ζνηυμα;              (0,5μ) 
ΑΜΙΝΟΞΕΑ 
 
ΙΙ. Με ποιο είδοσ πζψθσ, μθχανικι ι χθμικι, γίνεται θ διάςπαςθ των πρωτεϊνϊν ςε μικρομόρια; 

          (0,5μ) 

ΧΗΜΙΚΗ ΠΕΨΗ 
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(θ) Να αναγνωρίςετε το όργανο που ςασ δείχνει το βζλοσ ςτθν πιο κάτω εικόνα και ςτθ ςυνζχεια 
να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν.                               (3 Χ 0,5 μ) 

 

 

 
I. Πϊσ ονομάηεται το ζκκριμα Χ που παράγεται από το όργανο που δείχνει το βζλοσ; 

ΧΟΛΗ 

 

II. Ποια είναι θ δράςθ του εκκρίματοσ Χ;  

Η ΓΑΛΑΚΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΛΙΠΩΝ 

 

III. ε ποιο όργανο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ δρα το ζκκριμα Χ; 

ΣΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΣΤΛΟ, ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΛΕΠΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ 

 

 

Η ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ 
 
 
 
ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΒΡΑΑΜ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙO ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Βˊ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

 

  

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε πέλα. 

                    Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

                    Σν γξαπηό απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ:…………………………....... 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ:………………………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………… 

 

Ηκεξνκελία: Γεπηέξα, 06.06.2016                                                Ώξα: 7.45 π.κ. 

                                                                                         Γηάξθεηα: 2 ώξεο (Υεκεία- Βηνινγία) 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………Σκήκα:……..    Αξ:………. 
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ΜΔΡΟ Α˸ Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

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

κόλν γξάκκα Α, Β, Γ, Γ  ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε   (π.ρ.  Α). 

                                                                                                                        

(α) Σν πεπηηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πέςε αιιά θαη γηα ηελ : 

Α. θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην ζώκα. 

Β. απνξξόθεζε ησλ κηθξνκνξίσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο ηξνθέο. 

Γ. παξαγσγή ελέξγεηαο ζην ζώκα. 

Γ. παξαγσγή ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο. 

Δ. θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο. 

 

(β) Πνηό/ πνηά έλδπκν/α  δηαζπνύλ ηηο ιηπαξέο νπζίεο; 

     Α. Παγθξεαηηθή ιηπάζε. 

     Β. Παγθξεαηηθή ιηπάζε θαη ακπιάζε. 

     Γ. Παγθξεαηηθή ιηπάζε θαη ρνιή. 

     Γ. Όια ηα παγθξεαηηθά έλδπκα. 

     Δ. Μόλν ε ρνιή.  

 

(γ)  Ο ξόινο ηεο επηγισηηίδαο είλαη λα: 
     
     Α.      θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ νηζνθάγνπ. 

     Β.      θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα. 

     Γ.       παξάγεη ζάιην. 

     Γ.       θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ όηαλ κηιάκε. 

     Δ.       θιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ζηνκαρηνύ όηαλ δελ ππάξρεη θαγεηό. 
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  (δ) Η δπζθνηιηόηεηα πξνθαιείηαη από: 

      Α. ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο ( άγρνο). 

      Β. γελεηηθνύο παξάγνληεο. 

      Γ. κεησκέλε πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ θαη λεξνύ. 

      Γ. θαλέλα από ηα πην πάλσ. 

      Δ. όια ηα πην πάλσ. 

 

(ε) Σν δηάιπκα Benedict είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλίρλεπζε: 

    Α. νξγαληθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. 

    Β. ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. 

    Γ. ζαθράξσλ ζηηο ηξνθέο. 

    Γ. βηηακίλεο C ζηηο ηξνθέο. 

    Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ.                                                (5 Υ 0.5 κ = 2.5 κ) κ:…  

 

Δξώηεζε 2 

(α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο Ππξακίδαο Γηαηξνθήο θαη λα 

γξάςεηε ηξείο (3) βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο όπσο πξνθύπηνπλ από ην 

ζρεδηάγξακκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  (3 Υ 0.5 κ = 1.5 κ) κ…                                                                                                      

- Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά θξνύηα θαη 

ιαραληθά 

- Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά ηξνθέο όπσο ηα 

δεκεηξηαθά θαη ηα πξντόληα ηνπο (ςσκί, 

δπκαξηθά ξύδη 

- Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά γαιαθηνθνκηθά 

πξντόληα 

- Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά ειαηόιαδν θαη 

ειηέο ζε κηθξέο πνζόηεηεο. 

- 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα λα γίλεηαη θαηαλάισζε 

πνπιεξηθώλ, ςαξηώλ 

- Σν θόθθηλν θξέαο λα θαηαλαιώλεηαη 1- 2 θνξέο 

ηνλ κήλα.  
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(β) Να νλνκάζεηε: 

(i) ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ απνηεινύλ θαύζηκν πξώηεο επηινγήο γηα ηνλ 

νξγαληζκό.      

Τδαηάλζξαθεο  ή ζάθραξα 

(ii) ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο δνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνύ. 

πξσηεΐλεο 

 
                                                                                                   (2 Υ 0.5 κ = 1 κ) κ:…. 

 

ΜΔΡΟ Β:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 3  

   ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα δόληηα ελόο ελειίθνπ αηόκνπ. Αθνύ ην κειεηήζεηε, 

λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

(α) Να γξάςεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ, όπσο θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Υ 0.25 κ = 1 κ) κ: … 

(β) Να γξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ δνληηώλ κε ελδείμεηο 1 θαη 2 ζην ζρήκα. 

Λεηηνπξγία δνληηνύ κε έλδεημε 1 ˸ Κόβνπλ ή ηεκαρίδνπλ ηελ ηξνθή 

Λεηηνπξγία δνληηνύ κε έλδεημε 2 ˸ ρίδνπλ ηελ ηξνθή 

(2 Υ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

Α/Α Δίδε δνληηώλ 
1 Σνκείο ή θνπηήξεο 

2 θπλόδνληεο 

3 Πξνγόκθηνη 

4 Γνκθίνη 
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(γ) Να γξάςεηε δύν (2) βαζηθνύο θαλόλεο γηα θαιή πγηεηλή ησλ δνληηώλ. 

Γύν από ηνπο πην θάησ 

Να βνπξηζίδνπκε ηα δόληηα καο θαζεκεξηλά κεηά από θάζε γεύκα 

Να βνπξηζίδνπκε ζσζηά ηα δόληηα καο κε ρξήζε θαηάιιειεο 

νδνληόβνπξηζαο, νδνληόθξεκαο 

σζηή δηαηξνθή (απνθεύγνπκε γιπθά αλάκεζα ζηα γεύκαηα) 

Σαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν (θάζε έμη κήλεο) 

Υξήζε θζνξίνπ (πρ θζνξηνύρν ζηνκαηηθό δηάιπκα           (2 Υ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

(δ) Πόζα δόληηα έρεη έλαο ελήιηθαο 40 ρξνλώλ, λννπκέλνπ όηη δελ έρεη ράζεη θαλέλα 

δόληη;     32                                                                                               (0.5 κ) κ:..  

(ε) ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην ζάιην πνπ πεξηέρεη δύν (2) 

ζεκαληηθά έλδπκα. Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ ελδύκσλ θαζώο θαη έλα ξόιν γηα 

θάζε έλδπκν. 

Ακπιάζε ή πηπαιίλε: ζπκβάιιεη ζηε πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε 

ζάθραξα ή ζηε ρεκηθή πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

Λπζνδύκε: Καηαπνιεκά βαθηήξηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηόκα ή έρεη 

αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε.                                                       (2 Υ 0.75 κ = 1.5 κ) κ:  

 

Δξώηεζε 4   

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ηξία θύξηα είδε αηκνθόξσλ αγγείσλ 

ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  
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(α) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ Α, Β θαη Γ, ζπκπιεξώλνληαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Έλδεημε ζρήκαηνο Όλνκα αηκνθόξνπ αγγείνπ 
                                Α Αξηεξίεο 

Β Σξηρνεηδή αγγεία 

Γ Φιέβεο 

                                                                                                    (3 Υ 0.25 κ = 0.75 κ) κ…. 

(β) Να γξάςεηε ηέζζεξεηο (4) δηαθνξέο κεηαμύ αγγείνπ Α θαη αγγείνπ Γ. 

Αγγείν Α Αγγείν Γ 

1. έρνπλ παρηά ηνηρώκαηα 1.Έρνπλ ιεπηά ηνηρώκαηα 

2.Έρνπλ πεξηζζόηεξν κπτθό ηζηό 2. Έρνπλ ιηγόηεξν κπτθό ηζηό 

3. Έρνπλ κηθξή δηάκεηξν απινύ 3. Έρνπλ κεγάιε δηάκεηξν απινύ 

4.Γελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο 4. Γηαζέηνπλ βαιβίδεο 

 Δκθαλίδνπλ ζθπγκό Γελ εκθαλίδνπλ ζθπγκό 

Σν αίκα εκθαλίδεη  κεγάιε πίεζε Σν αίκα εκθαλίδεη  κηθξή εσο θαζόινπ 

πίεζε 

Απαγσγά αγγεία Πξνζαγσγά αγγεία 

                                                                                                   (4 Υ 0.5 κ = 2 κ) κ: … 

 

(γ) Αθνινπζεί ε εηθόλα από έλα δείγκα αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                                           

 

 

 

 

  

 

                                                                                                          (4 Υ 0.25 κ = 1 κ) κ: … 

1. Λεπθά αηκνζθαίξηα 

2.  Αηκνπεηάιηα 

3. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

4. Πιάζκα 
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(δ) Να γξάςεηε κία δνκηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ 1 θαη 3 ηεο 

πην πάλσ εηθόλαο. 

Μία από ηηο πην θάησ 

- Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα δελ έρνπλ ππξήλα ελώ ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα 

έρνπλ 

- Σα εξπζξά έρνπλ ζρήκα ακθίθνηινπ δίζθνπ ελώ ηα ιεπθά αθαλόληζην 

ζρήκα 

- Σα ιεπθά είλαη κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο ζε ζρέζε κε ηα εξπζξά(0.25 κ) κ:  

(ε) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο 2 θαη 3 όπσο 

θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 

Ρόινο έκκνξθνπ ζπζηαηηθνύ 2 ˸ Πήμε αίκαηνο 

Ρόινο έκκνξθνπ ζπζηαηηθνύ 3˸ Άκπλα νξγαληζκνύ ( θαηαπνιεκνύλ κηθξόβηα 

κε θαγνθπηηάξσζε ε κε δεκηνπξγία αληηζσκάησλ  

(2 Υ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

Δξώηεζε 5 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ.  

(α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                            

                                                                                                                       

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            (6 Υ 0.5 κ = 3 κ) κ: … 

Α/Α Όξγαλν 

1  
ζπθώηη 

2 ζηνκάρη 
 

3  
πάγθξεαο 

4  
δσδεθαδάθηπινο 

5 Υνιεδόρνο πόξνο 
 

6 Υνιεδόρνο θύζηε 
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1. Ανξηή 

2. Αξηζηεξόο θόιπνο 

3. Αξηζηεξή θνηιία 

4. Γεμηά θνηιία 

5. Κνίιε θιέβα 

6. Πλεπκνληθή αξεξία 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) ξόινπο ηνπ ζηνκάρνπ. 

Γύν από ηα πην θάησ 

- Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο / Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία 

ρπινύ / Υεκηθή πέςε πξσηετλώλ  

- πζπάζεηο γηα πξνώζεζε ηνπ ρπινύ ζην δσδεθαδάθηπιν 

- Μεραληθή πέςε ηξνθήο  («δηαιύεη» ηηο ηξνθέο)             (2 Υ 0.5 κ = 1 κ) κ:  

(γ) Να γξάςεηε έλα ξόιν ηεο θάζε νπζίαο θαζώο θαη ην όξγαλν πνπ ηελ παξάγεη 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Όλνκα Οπζίαο Όξγαλν πνπ παξάγεη  
ηελ νπζία 

Ρόινο νπζίαο 

Υνιή  ήπαξ 
 

 

Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

Παγθξεαηηθό  
πγξό 

 
Πάγθξεαο 
 

Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πνπ 
πεξηέρεη έλδπκα γηα ρεκηθή δηάζπαζε 
 
Ή ξπζκίδεη ηελ νμύηεηα ηνπ ρπινύ 
από ην ζηνκάρη 

Δληεξηθό 
πγξό 

 
Λεπηό έληεξν 
 

Απμάλεη ηνλ όγθν θαη ηε ξεπζηόηεηα 
ηνπ εληεξηθνύ ρπινύ 

                                                                                                      (6 Υ 0.25 κ = 1.5 κ) κ: … 

(δ) Να γξάςεηε δύν αηηίεο πνπ πξνθαινύλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαζώο θαη 

έλα κέηξν πνπ πξνθπιάζζεη από απηό ηνλ ηύπν θαξθίλνπ. 

ΑΙΣΙΑ: πληεξεηηθά ζηα ηξόθηκα / Τπεξθαηαλάισζε θξέαηνο / Μεησκέλε 

πξόζιεςε θπηηθώλ ηλώλ 

ΜΔΣΡΟ: Καηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.            (3 Υ 0.5 κ = 1.5 κ) κ: … 

 (ε) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αλαηνκία κηαο θαξδίαο. 

  i. Να  ζπκπιεξώζεηε  ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο.                                              

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                 (6 Υ 0.25 κ = 1.5 κ) κ: …                                                        
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  ii.  Να θπθιώζεηε  ζε θάζε πξόηαζε ηελ νξζή απάληεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζρήκαηνο ηεο θαξδίαο.                                                          

       1) Tν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 1 έρεη Ο2  /  CO2.  

          2) Σν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 6 έρεη Ο2  /  CO2 

(2 Υ 0.5 κ = 1 κ) κ: … 

 

iii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ζηελ θαξδία;               

Ρπζκίδνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο από ηνπο θόιπνπο ζηηο θνηιίεο θαη  

Γελ επηηξέπνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο από ηηο θνηιίεο πίζσ ζηνπο 

θόιπνπο 

                                                                                                                   (0.5 κ) κ….. 

 

 

                         ______________  ΣΔΛΟ  Γ΄  ΜΔΡΟΤ ________________ 

------------- Κ Α Λ Η  Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α ----------- 

 

 

   Oη εηζεγεηέο:                                                                           Νηίζθνο Αιέμηνο                           

                                                                                                                      

   ηαύξνπ Νίθε                                                                                                                 

                                                                                                                

   Γξνπηίδεο Κσλζηαληίλνο                                                                Γηεπζπληήο 

 

 

 

 

 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΑΔΙΡΡΟΥ                                                                           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015-16 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΕΟΣ Α΄ 

1. α. Α, β. Β, γ. Γ, δ. Δ, ε. Α                  (5 x 0,5μ) 

2. 1- Β, 2- Γ, 3- Α, 4- Ε, 5- Δ                  (5 x 0,5μ) 

ΜΕΟΣ Β΄ 

3. α. i. Αιμοφόρο αγγείο 1: Φλζβα 

        Αιμοφόρο αγγείο 2: Αρτθρία 

        Αιμοφόρο αγγείο 3: Τριχοειδζσ αγγείο     (3 x 0,5μ) 

    ii. Δύο από τις πιο κάτω διαφορζς:              (2 x 0,5μ) 

ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΗΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ 

Α/Α ΑΤΗΙΕΣ ΦΛΕΒΕΣ 

1. Ζχουν χοντρά τοιχϊματα Ζχουν λεπτά τοιχϊματα 

2. Ζχουν παχφ μυϊκό ιςτό Ζχουν λεπτό μυϊκό ιςτό 

3. Ζχουν μεγαλφτερθ διάμετρο αυλοφ Ζχουν μικρότερθ διάμετρο αυλοφ 

4. Δεν διακζτουν βαλβίδεσ Διακζτουν βαλβίδεσ 

5. Εμφανίηουν ςφυγμό Δεν εμφανίηουν ςφυγμό 

6. Το αίμα εμφανίηει μεγαλφτερθ πίεςθ  Το αίμα εμφανίηει μικρότερθ πίεςθ 

7. Απαγωγά αγγεία Προςαγωγά αγγεία 

 

   iii. Το αγγείο που ζχει βαλβίδεσ είναι θ φλζβα.    (1 x 0,5μ) 

   iv. Οι βαλβίδεσ κατευκφνουν τθ μονόδρομθ ροι του αίματοσ. (1 x 0,5μ) 

 

β. 1. Ερυκρά αιμοςφαίρια 

     2. Λευκά αιμοςφαίρια 

     3. Αιμοπετάλια              (3x 0,5μ) 

 

4. α. 1. Στομάχι 

     2. Παχφ ζντερο 

     3. Λεπτό ζντερο            (3 x 0,5μ) 

       β. Πργανο 1:  

           Μία από τισ πιο κάτω λειτουργίεσ: 

           ι. Προςωρινι αποκικευςθ τθσ τροφισ. 

          ιι. Μερικι διάςπαςθ των πρωτεϊνϊν. 

          ιιι. Προϊκθςθ του χυλοφ ςτο λεπτό ζντερο. 

          iv. Ζκκριςθ γαςτρικοφ υγροφ και δθμιουργία χυλοφ. 

          



       Πργανο 2:  

       Μία από τισ πιο κάτω λειτουργίεσ: 

i. Σχθματιςμόσ κοπράνων. 

ii. Απορρόφθςθ νεροφ, αλάτων και βιταμινϊν. 

iii. Προςωρινι αποκικευςθ των άπεπτων υλικϊν των τροφϊν. 

iv. Κάποια βακτιρια που ςυμβιϊνουν μαηί μασ ςτο παχφ μασ ζντερο παράγουν 

βιταμίνεσ. Σθμαντικότερθ είναι θ βιταμίνθ Κ, θ οποία απορροφάται από τον 

οργανιςμό μασ και θ οποία ςυμβάλλει ςτθν πιξθ του αίματοσ.  

             

              Πργανο 3: 

              Μία από τισ πιο κάτω λειτουργίεσ: 

i. Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ των τροφϊν και απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ουςιϊν 

ii. Παραγωγι του εντερικοφ υγροφ                                                                  (3 x 0,5μ) 

 

             γ.                                                                                                                                  (2 x 0,5μ) 

 

 

 

 

     δ. Δφο από τουσ πιο κάτω τρόπουσ: 

i.             Nα ακολουκοφμε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι 

       ii.            Να απαλλαγοφμε από το άγχοσ 

iii. Να καταναλϊνουμε φρζςκα φροφτα και λαχανικά 
 

iv. Να αποφεφγουμε τον καφζ, το τςιγάρο και τα οινοπνευματϊδθ ποτά 
 

v. Να γυμναηόμαςτε 
vi. Να μθν καταςτζλλουμε τθν αφόδευςθ                                     (2 x 0,5μ) 

 

        ΜΕΟΣ Γ΄ 

5.α. i. To  Benedict             (1 x 0,5μ) 

 



     ii. 

 

 

 

 

(4 x 0,5μ) 

iii. To διάλυμα τθσ γλυκόηθσ είναι ο κετικόσ μάρτυρασ και μασ βοθκά να δοφμε αν 

λειτουργεί κανονικά το Benedict.                                                                                       (1 x 1μ) 

β.                                                                                                                                           (5 x 0,5μ) 

 
Θρεπηικές οσζίες 

 
Κύρια λειηοσργία 

Δύο ηροθές ποσ ηις 
περιέτοσν 

 
 
 
 

Υδαηάνθπακερ 

 
 
Μία από ηιρ πιο κάηω: 
Ι. Δξςπηπεηούν ενεπγειακέρ και δομικέρ 
ανάγκερ 
ΙΙ. Καύζιμα ππώηηρ επιλογήρ 
ΙΙΙ.Αποηαμιεςηικέρ ενεπγειακέρ οςζίερ για 
ηα θςηά 

 
Φπούηα 

Μία από ηιρ πιο κάηω: 
Λασανικά 
Όζππια 
Παηάηερ 

Γημηηπιακά 
Εάσαπη 

Μέλι 

 
 
 
 
 

Ππωηεΐνερ 
 
 

 
 
 
 
 

Δξςπηπεηούν δομικέρ ανάγκερ 
και λιγόηεπο ενεπγειακέρ 

 
Γάλα 

Μία από ηιρ πιο κάηω: 
Κπέαρ 
Αςγό 
Ψάπι 

Ξηποί καπποί 
Γαλακηοκομικά πποϊόνηα 

 
 

 
 
 
 
 

Λιπαπέρ οςζίερ 
 
 

 
 

Μία από ηιρ πιο κάηω: 
Ι. Δξςπηπεηούν ενεπγειακέρ και δομικέρ 
ανάγκερ  
ΙΙ. Αποηαμιεςηικέρ ενεπγειακέρ οςζίερ για 
ηα ζώα 
ΙΙΙ. Δίναι ηα πλοςζιόηεπα ενεπγειακά ςλικά 
IV. Αποηελούν θεπμομονωηικό ςλικό για ηο 
ζώμα ηων ζωικών οπγανιζμών 
 
 

 
 

Μία από ηιρ πιο κάηω: 
Βούηςπο 

Μαπγαπίνη 
Δλαιόλαδο 

Φςηικά έλαια 
 

Λάδι 

 

 

Χρώμα 

ανηιδραζηηρίοσ Χ 

Χσμός λεσκού ζηαθσλιού Διάλσμα γλσκόζης 

Πριν ηη τημική 

ανηίδραζη 

 

γαλάζιο 

 

γαλάζιο 

Μεηά ηη τημική 

ανηίδραζη 

 

κεραμιδί 

 

κεραμιδί 



γ. ι. 1: δθμθτριακά ι ηυμαρικά ι πατάτεσ ι ψωμί ι ρφηι ι πλιγοφρι 

       2: Λιπαρά, κόκκινο κρζασ, ςνακσ                         (2 x 0,5μ) 

 

ιι. Ζναν από τουσ πιο κάτω: 

 Να ζχουμε ποικιλία τροφϊν ςτθ διατροφι μασ και να βάηουμε μζτρο ςτισ 

ποςότθτεσ. 

 Να αποφεφγουμε τισ λιπαρζσ τροφζσ, τα γλυκά και τα ςνακσ. 

 Να τρϊμε κακθμερινά φρζςκα φροφτα και λαχανικά. 

 Να τρϊμε όςπρια 2-3 φορζσ τθ βδομάδα. 

 Να τρϊμε γαλακτοκομικά προϊόντα κακθμερινά. 

 Να τρϊμε ψάρια, πουλερικά, αβγά και γλυκά μερικζσ φορζσ τθ βδομάδα. 

 Να τρϊμε κόκκινο κρζασ λίγεσ φορζσ το μινα ι ςυχνότερα ςε μικρζσ 

ποςότθτεσ.                                                            (2 x 0,5μ) 

 

 

δ. 1. Τομείσ ι κοπτιρεσ 

    2. Κυνόδοντεσ ι ςκυλόδοντα 

    3. Προγόμφιοι 

    4. Γομφίοι                                                         (4 x 0,5μ) 
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ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ 

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 
 
 
 

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 

Μάζεκα: Βηνινγία  Σάμε: Β΄ 

Υξόλνο: 1 ΧΡΑ θαη 30 ιεπηά (Βηνινγία+Υεκεία) Ηκεξνκελία: 06 Ηνπλίνπ 2016 

 

Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Σκήκα: ……  Αξηζκόο: …… 

 
 

 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από  6 (έμη) ζειίδεο. 
 
ΟΓΖΓΗΔ:  
 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tippex). 
  Σν παξόλ δνθίκην απνηειείηαη από ηα κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε. 
 Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε εξώηεζε. 

 
 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από δπν (2) εξσηήζεηο ησλ 2.5 κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε 
ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε, θαζεκεξηλά, ππάξρνπλ δηάθνξεο ζξεπηηθέο νπζίεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. Να 

ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζξεπηηθέο 

νπζίεο ησλ ηξνθώλ.                                                                                     (κνλάδεο 2.5) 

 

α. Οη πδαηάλζξαθεο ή ζάθραξα απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή 

…ΔΝΔΡΓΔΙΑ……….. γηα ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο. Δμππεξεηνύλ, επίζεο ηηο  

…ΓΟΜΙΚΔ……………..  ηνπ αλάγθεο.  

β. Οη ………ΠΡΧΣΔΙΝΔ………… εμππεξεηνύλ, θπξίσο, δνκηθέο  θαη ιηγόηεξν 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ καο.  

γ. Οη ιηπαξέο νπζίεο απνηεινύλ ζεκαληηθέο …ΑΠΟΣΑΜΙΔΤΣΙΚΔ………………. 

ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνλ νξγαληζκό καο. 

δ. Σα λνπθιετληθά νμέα  θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή 

…ΠΡΧΣΔΙΝΧΝ………………………. 

 

 

 
 

 

Βαζκόο ………………… 

Οινγξάθσο ………………… 

Τπνγξαθή ………………… 
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2. Να αληηζηνηρίζεηε, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα, ηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηα ζηνηρεία 

ηεο δεύηεξεο ζηήιεο, πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                           (κνλάδεο 2.5)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1- …Β…….., 2- …Γ…….., 3- ……Α……, 4- ……Δ……, 5- ……Γ…… 

    
 
 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από δπν (2) εξσηήζεηο ησλ πέληε (5) κνλάδσλ. Να απαληήζεηε ζε 
ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πγηεηλή 
ησλ δνληηώλ καο. 
   

α. ην παξαθάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ή ζπζηαηηθά ζην ζηόκα πνπ αθνξνύλ ζηηο  ελδείμεηο 

1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα.                                                             (κνλάδεο 2) 
 

 

  

Α/Α   Μέξνο ή ζπζηαηηθό ζην 
ζηόκα   

1.     ΤΠΔΡΧΑ-ΟΤΡΑΝΙΚΟο 

2.     ΣΑΦΤΛΗ 

3.     ΑΜΤΓΓΑΛΗ 

4.     ΒΛΧΜΟ 

 

  

 
   

 Α/Α     ηήιε Β 

Α Πέςε θαη απνξξόθεζε 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Β Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

ηξνθήο θαη πέςε πξσηετλώλ 

Γ Μάζεζε, πέςε πδαηαλζξάθσλ 

     θαη θαηάπνζε ηεο ηξνθήο 

Γ Έθθξηζε ηεο ρνιήο 

Δ Απνξξόθεζε λεξνύ θαη 

ζρεκαηηζκόο θνπξάλσλ 

η Έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ 

Α/Α ηήιε Α  

1 ηνκάρη 

 

2 πθώηη 

 

3             Λεπηό έληεξν 

 

4 Παρύ έληεξν 

 

5 ηνκαηηθή θνηιόηεηα 
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β. ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα ηέζζεξα είδε δνληηώλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε   ζηαγόλα 
ελόο ελήιηθα. Να αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε ιεηηνπξγία / ρξεζηκόηεηα ηνπ θάζε είδνπο. 

                                                                                                                                    (κνλάδεο 3)   

   

  

   

   

Α/Α   

   

   

Λεηηνπξγία / Υξεζηκόηεηα   

   

 
Όλνκα 

 

 

1.   

 
…………ΣΔΜΑΥΙΜΟ 
ΣΡΟΦΗ………………………………………………….   

…………………………………………………………….   

…………………………………………………………….   

ΚΟΠΣΗΡΔ  

2.   

 

…………ΥΙΙΜΟ 
ΣΡΟΦΗ………………………………………………….   

…………………………………………………………….   

…………………………………………………………….   

ΚΤΝΟΓΟΝΣΔ  

3.   

   

…………ΑΛΔΜΑ 
ΣΡΟΦΗ………………………………………………….   

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

   

ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ  

4.   

  

   

……………ΑΛΔΜΑ 
ΣΡΟΦΗ……………………………………………….   

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

   

ΓΟΜΦΙΟΙ  

 

 
 
 
 
 
2. Σν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ.  

 
 α. Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηεο  θαξδίαο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο  1  θαη 2,  

   ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                               (κνλάδεο 0,5) 

 

Α/Α Μέξνο ηεο Καξδίαο 

1. ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ 

2. ΑΟΡΣΗ 

 
 
 

 

1
. 2

. 



ει. 4/6 

 
 

 

 

 

 

 

β. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                                          (κνλάδεο 2) 

 

Γηαθνξέο 

Α/Α Αξηεξίεο Φιέβεο 

1. 
 
ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΦΤΓΜΟ 

ΓΔΝ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΦΤΓΜΟ 

2. 
ΓΔΝ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΒΑΛΒΗΓΔ 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΒΑΛΒΗΓΔ 

 

 

γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ θελά ώζηε λα αλαθέξνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κηθξή ή 

πλεπκνληθή θπθινθνξία:                                                                                            (κνλάδεο 0,75) 

 

Γεμηόο θόιπνο → ....ΓΔΞΙΑ...........  .ΚΟΙΛΙΑ............. → .ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ................  

ΑΡΣΗΡΙΑ……......... → .ΣΡΙΥΟΔΙΓΗ..............  .ΑΓΓΔΙΑ..............  (πλεπκόλσλ) → 

.ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΔο....................  ...ΦΛΔΒΔ.......... →  Αξηζηεξόο θόιπνο. 

 

δ.  Να ονομάςετε τα κφτταρα του αίματοσ που βλέπετε πιο κάτω.                                  (κνλάδεο 0,75)                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

      ε. Να εξηγήςετε το ρόλο των πιο πάνω (μερών) κυττάρων του αίματοσ.                       (κνλάδα 1)                                             

Α: Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο. Απηό γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζηδεξνύραο (Fe) πξσηεΐλεο 

αηκνζθαηξίλε, πνπ πεξηέρνπλ. 

Β Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

 

 
 

Α 

Β 

Γ 

Α. …ΔΡΤΘΡΟ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΟ 
 

Β.ΛΔΤΚΟ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΟ…… 
 

Γ. ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑ……… 
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 ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από κία (1) εξώηεζε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

 

1. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 

 νξγαληζκνύ.                                                                                                   (κνλάδεο 3) 

 
α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο 
ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 
 1ΠΝΔΤΜΟΝΑ.. 
 
                                                                                                            2 ΛΑΡΤΓΓΑ 
 
                                                                                                            3…ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ..       
 
                                                                                                            4… ΣΡΑΥΔΙΑ …….. 
 
                                                                                                            5…… ΒΡΟΓΥΟ 
……………………… 
 
                                                                                                            6…ΚΤΦΔΛΙΓΔ…… 
 

 

 

 

 

 
 

 

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) 

…................................ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟ-ΠΔΠΣΙΚΟ-ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ.......................                                                                                                            

γ. Να νλνκάζεηε ηα αέξηα Α θαη Β.                                                                          (κνλάδεο 0.5)                                                                                                                               

  

   αέξην Α: …ΓΙΟΞΔΙΓΙΟ…ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ……….     

    αέξην Β: ΟΞΤΓΟΝΟ….. 

   

 

  

 

 

 δ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε δηαπίδπζε ησλ αεξίσλ.                                                        (κνλάδεο 1)   

Η παζεηηθή θίλεζε κηαο δηαιπκέλεο νπζίαο (π.ρ. νμπγόλν, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) δηακέζνπ ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο από πεξηνρή ςειήο ζπγθέληξσζεο πξνο πεξηνρή ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο 

ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο νλνκάδεηαη δηαπίδπζε. 

            

Α 

Β 

1 

4 

2 

5 

3 

6 
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ε. ε έλα απηνθηλεηηζηηθό δπζηήρεκα ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ν νδεγόο. Όηαλ κεηαθέξζεθε ζην 

λνζνθνκείν, νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ζα πξέπεη άμεσα λα γίλεη ζε απηόλ κεηάγγηζε αίκαηνο. Η 

νκάδα αίκαηνο ηνπ νδεγνύ είλαη ε Β ξέδνπο ζεηηθό.  

η. Από πνηεο  νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερζεί αίκα ν νδεγόο;                              (κνλάδα 1)  

……………Β+, Ο+……Β-  Ο-…………………………………………………………………….……. 

ηη. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδέθηεο θαη γηαηί;                                                (κνλάδα 1) 

ΑΒ ΑΦΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΔΥΣΔΙ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΑΙΜΑΣΟ…………………….. 

 
ζη. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πεηξάκαηα γηα 

ηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο ηξνθέο.                                                             (κνλάδεο 2) 

α.  Σν δηάιπκα Βελεδηθηίλεο είλαη έλα αληηδξαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε 

……………   ……………………ΑΠΛΧΝ ΑΚΥΑΡΧΝ 

β. Σν δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ, ζηελ παξνπζία δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ……………………ΠΡΧΣΔΙΝΧΝ…. 

γ. Η αηζαλόιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ……………ΛΙΠΑΡΧΝ….  

…………ΟΤΙΧΝ…… ζηηο ηξνθέο. 

δ. Σν ππεξκαγγαληθό θάιην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ΒΙΣΑΜΙΝΗ  ..C…… ζηηο 

ηξνθέο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Γηεπζπληήο 

 
 
Γηώξγνο Αλησλίνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΔΝΟΤ  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ)            

ΣΑΞΗ: Β΄                                                                              ΒΑΘΜΟ: ..................  / 25 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08.06.2016        ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................. 

                                                                                      ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ............................ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ): 1 ώπα και 30΄ (90 λεπηά)    

 

 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................................Σμήμα: .........  Απ. ....... 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

          Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

         Σν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από επηά (7) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: A, Β, Γ. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ. 

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

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

(α) Να ονομάζεηε ηηο νκάδεο αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν.                                                            (1 κ.) 

      Οκάδεο αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν: Α,  Β,  ΑΒ,  Ο 

 

 

(β) i. Ποια ομάδα αίμαηορ ζεσξείηαη παλδόηεο;                                                                   (0,5 κ.) 

         Παλδόηεο ζεσξείηαη ε νκάδα αίκαηνο Ο. 

Κ Α Λ Η    Ε Π Ι Τ Υ Φ Ι Α ! ! ! 
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     ii. Από ποια ή ποιερ ομάδερ αίκαηνο κπνξεί λα πάξεη αίκα άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Α; (0,5 κ.) 

        Μπνξεί λα πάξεη αίκα από ηηο νκάδεο Α θαη Ο. 

 

(γ)   Ποιοι παπάγονηερ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε κεηάγγηζε αίκαηνο;       (0,5 κ.) 

        Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ε νκάδα αίκαηνο θαη ν παξάγνληαο ξέδνπο. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: 

(α) Να βάλεηε ζε κύκλο ην γξάκκα πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε πνπ   

     αθνινπζεί:                                                                                                             (0,25 κ.) 

      Η ειζπνοή επιηςγσάνεηαι 

Α. κε ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ. 

Β. κε ηελ θάζνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ. 

Γ. κε ηελ θάζνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ. 

Γ. κε ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ. 

 

(β)       Να γπάτεηε ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα 

κέρξη ηηο θπςειίδεο.                                                                              (5 x 0,25 κ. = 1,25 κ.) 

 

            Ρηληθή θνηιόηεηα           θάξπγγαο            ιάξπγγαο                

              ηξαρεία                  βξόγρνη                .βξνγρίδηα                   θπςειίδεο. 

(γ)     Πού βπίζκεηαι ε επηγισηηίδα θαη πνηνο είλαη ο πόλορ ηηρ θαηά ηελ θαηάπνζε; 

                                                                                                                        (2 x 0,5 κ. = 1 κ.) 

         Η επηγισηηίδα βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαη ν ξόινο ηεο είλαη λα θιείλεη  

         ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε ηεο ηξνθήο γηα λα απνθεύγεηαη ε είζνδνο 

         ηξνθήο ζ’ απηόλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο πλεύκνλεο.  
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ΜΔΡΟ Β΄ 

Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήζειρ. 

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με πένηε (5) μονάδερ. 

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

(α) Να ζςμπληπώζεηε ζυζηά ηιρ ενδείξειρ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζηα 

δηάθνξα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.          (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

(β)  Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαο δύν (2)  ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα.                                                     (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 

1. πθώηη 

1.   Έθθξηζε ρνιήο 

2.  Απνζήθεπζε  πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ 

2. ηνκάρη 

1. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο 

2. Πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε (πέςε) πξσηετλώλ 

πάγθξεαο 

παρύ έληεξν 

ζπθώηη 

πξσθηόο 
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      (γ) Να απανηήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα 

κόλν γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.                             (2 x 0,5 κ. = 1 κ.) 

 

            i.  Οη νξγαληθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ είλαη νη αθόινπζεο: 

                  Α. πδαηάλζξαθεο,  ιηπαξέο νπζίεο,  άιαηα,  λεξό 

                  Β. πδαηάλζξαθεο,  ιηπαξέο νπζίεο,  πξσηετλεο,  άιαηα,  λεξό 

                  Γ. πδαηάλζξαθεο,  ιηπαξέο νπζίεο,  πξσηετλεο,  άιαηα,  λεξό, λνπθιετληθά νμέα 

                  Γ. πδαηάλζξαθεο,  ιηπαξέο νπζίεο,  πξσηετλεο,  λνπθιετληθά νμέα,  βηηακίλεο 

 

          ii. Η  πέςε ησλ ιηπώλ γίλεηαη 

            Α. ζην ζηόκα 

            Β. ζην ιεπηό έληεξν 

            Γ. κόλν ζην ζηνκάρη 

                   Γ. ζην ιεπηό θαη ζην παρύ έληεξν 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: 

1. (α) Να ζςμπληπώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζρήκαηνο.                                 (4 x 0, 5 κ. = 2 κ.) 

 

 

 

  
 
 

(είδνο δνληηνύ) 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                    

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

(είδνο δνληηνύ) 

γνκθίνο ππεξώα

 

ακπγδαιή

θπλόδνληαο
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 (β) Να ζςμπληπώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, πνπ αθνξά ζηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζηε ιεηηνπξγία / ρξεζηκόηεηα ηνπ θάζε είδνπο.                     (5 x 0, 5 κ. = 2, 5 κ.) 

 

Α/Α Είδη δονηιών Λειηοσργία / Χρηζιμόηηηα 

1. Τνκείο Τεκαρηζκόο ηξνθήο 

2. Κπλόδνληεο Σρίζηκν ηξνθήο 

3. Πξνγόκθηνη Άιεζκα ηξνθήο 

4. 
 

Γνκθίνη 
Άιεζκα ηξνθήο 

 
   (γ) Σι είναι ε ηεξεδόλα;                                                                                                    (0,5 κ.) 

        Σεξεδόλα είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο αδακαληίλεο θαη ηεο νδνληίλεο ησλ δνληηώλ από ηα νμέα  

        πνπ παξάγνπλ ηα δηάθνξα βαθηήξηα (κηθξόβηα) πνπ δνπλ ζην ζηόκα θαη ηξέθνληαη κε  

        ππνιείκκαηα ηξνθήο, θπξίσο δαραξνύρσλ. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Αποηελείηαι από μία (1) επώηηζη ηυν  δέκα (10) μονάδυν. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

(α) Να ζςμπληπώζεηε ζυζηά ηιρ ενδείξειρ ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, πνπ αθνξά ηελ 

εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο.                                                            (5 x 0,5 κ. = 2,5 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ανξηή 

πλεπκνληθέο θιέβεο 
δεμηόο θόιπνο 

θάησ θνίιε θιέβα 

αξηζηεξή θνηιία 
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(β) Να ζςμπληπώζεηε ηα πην θάησ θελά, ώζηε λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο θαηά 

      ηε κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.                                                                 (4 x 0,5 κ. = 2 κ.) 

 

     Γεμηόο θόιπνο             δεμηά θνηιία                  πλεπκνληθή αξηεξία 

     ηξηρνεηδή αγγεία (πλεπκόλσλ)               πλεπκνληθέο θιέβεο              αξηζηεξόο θόιπνο                                    

 

 

 

(γ) Να γπάτεηε πνην από ηα αγγεία Α θαη Β παξηζηάλεη αξηεξία θαη πνην θιέβα .(2 x 0,5 κ. = 1 

κ.)                Α                                                                               Β 

 

 

 

 

 

       Α: θιέβα                                                                 Β: …αξηεξία. 

 

 

(δ)  Να αναθέπεηε ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.             (4 x 0,5κ. = 2 κ.) 

     i. Οη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα από ηηο θιέβεο. 

 

   ii. Οη αξηεξίεο είλαη απαγσγά αγγεία ελώ νη θιέβεο είλαη πξνζαγσγά αγγεία. 

 

  iii. Οη αξηεξίεο εκθαλίδνπλ ζθπγκό ελώ νη θιέβεο δελ εκθαλίδνπλ ζθπγκό. 

 

   iv. Οη αξηεξίεο δελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπο ελώ νη θιέβεο δηαζέηνπλ βαιβίδεο 

 

 

 

(ε) Πού οθείλεηαι ε αξηεξηνζθιήξπλζε;                                                                               (1 κ.) 

Η αξηεξηνζθιήξπλζε νθείιεηαη:  

(α) ηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ, θπξίσο ηεο νπζίαο ρνιεζηεξόιεο, θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα 

ησλ αξηεξηώλ   

(β) ηε ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπο ηα αγγεία.. 
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(ζη) Να ζςμπληπώζεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. 

                                                                                                                                (3 x 0,5 κ.= 1,5κ.) 

 

 

Κύηηαρα 

ηοσ 

αίμαηος 

      Λειηοσργία 

 

Α. Εξπζξά 

αηκνζθαίξηα 

 

  

Μεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο  κε ηε βνήζεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο 

(ζηδεξνύρα πξωηεϊλε), πνπ πεξηέρνπλ. 

 

 
Β. Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 

  

Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα θαη παξάγνπλ αληηζώκαηα. 

 

 

Γ. Αηκνπεηάιηα 

            

Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία πήμεο ηνπ αίκαηνο. 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

                      

                  Οι ειζηγηηέρ                                                                     Ο Γιεςθςνηήρ 

Μαξία θνπξή – Αδάκνπ 

Αληξέαο θνπξνππάηεο                                                        Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ          ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ  (ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                    ΒΑΘΜΟ: ........................  / 25 

ΣΑΞΗ:   Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                ΟΛΟΓΡ: .................................. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  10 /06/2016                                        ΤΠΟΓΡ: ..................................                                                                                                                                                  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  1.30 ( 90΄ ιεπηά) 

 

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

 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

 Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο. 

 Nα γξάςεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ ( πγξνύ ή ηαηλίαο). 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην βαζκνινγείηαη κε 25 κνλάδεο. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από επηά (7) ζειίδεο. 

 Να απαληεζνύλ θαη ηα ηξία κέξε Α’, Β’, Γ’ ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ.  
 

ΜΔΡΟ Α’:  Απνηειείηαη από δύν  (2) εξωηήζεηο. 

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

  Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1 

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

                                                                                                             (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…                                                                                                                                                                                                             

I. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή πξσηετλώλ Ννπθιετληθά Ομέα. 
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II. πκπιεξσκαηηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ Βηηακίλεο, λεξό 

θαη άιαηα. 

IΙΙ.  Δμππεξεηνύλ δνκηθέο θαη ιηγόηεξν ελεξγεηαθέο αλάγθεο Πξσηετλεο . 

(β)  ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 

αξηζκνύο 1κέρξη 4                                                                              (4 ρ 0,25 = 1κ)  κ…. 

 

 

 

(γ)  ε πνην από ηα πην πάλσ όξγαλα γίλνληαη  νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο;  

                                                                                                            (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…                                                                                                              

Ι. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο : ηνκάρη (1). 

ΙΙ. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ρνιήο: Υνιεδόρνο θύζηε (2) .  

ΙΙΙ. Aπνζήθεπζε πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ, βηηακηλώλ, ζηδήξνπ:  /   ( πθώηη)    .   

 

Δξώηεζε 2 

(α)  Να γξάςεηε ηε δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεη πην νξζά ηελ θίλεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα από ηελ θάησ θνίιε θιέβα πξνο ηνλ πλεύκνλα.                (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…. 

Γεμηόο θόιπνο                     Γεμηά θνηιία                          Πλεπκνληθέο Αξηεξίεο    

                  Σξηρνεηδή αγγεία   (πλεπκόλσλ)                                       θπςειίδεο.  

(β)  Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζπζηεκαηηθήο ( κεγάιεο θπθινθνξίαο);  (2 ρ 0,5 = 1κ)  κ…    

Δίλαη ε κεηαθνξά νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο θαη ε 
απνκάθξπλζε άρξεζησλ νπζηώλ απ’απηά ( π.ρ Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα ) 

1 

1. ηνκάρη 
2. Υνιεδόρνο  

    θύζηε 

4. Γωδεθαδάθηπινο 3. Πάγθξεαο 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancreas_nih-el.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancreas_nih-el.png
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 (γ)  Η αξηεξηνζθιήξπλζε νθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε  ιηπηδίσλ  θαη  αζβεζηίνπ κε 
απνηέιεζκα ηα αγγεία λα έρνπλ κεησκέλε  ειαζηηθόηεηα .          (3 ρ 0,25 = 0,75 κ)  κ…. 

ΜΔΡΟ Β’:  Απνηειείηαη από δύν εξωηήζεηο. 

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε ( 5 ) κνλάδεο. 

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 3 

 Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ηελ πέςε 
ησλ ηξνθώλ, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην 
ζσζηή απάληεζε.                                                                                 (5 ρ 1 = 5κ)  κ….. 

Ι. Σν ζάιην πεξηέρεη  δύν ζεκαληηθά έλδπκα:  

Α.  ηελ πεςίλε θαη ηελ ακπιάζε 

Β.  ηελ ζξπςίλε θαη ηελ ακπιάζε 

Γ.  ηελ ακπιάζε θαη ηε ιηπάζε 

Γ.  ηελ ακπιάζε θαη ηε ιπζνδύκε. 

 

ΙΙ. Η ρξήζε απιώλ νπζηώλ γηα λα θηηάμεη ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο νλνκάδεηαη: 

Α.  απνξξόθεζε 

Β.  πέςε 

Γ.  αθόδεπζε 

Γ.  αθνκνίσζε. 

 

ΙΙΙ. Η ζξπςίλε είλαη  έλδπκν ζεκαληηθό γηα ηελ πέςε ησλ πξσηετλώλ ζε:  

Α.  ιηπαξά νμέα πνπ γίλεηαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν 

Β.  ακηλνμέα πνπ γίλεηαη ζην ζηνκάρη 

Γ.  ακηλνμέα πνπ γίλεηαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν 

Γ.  γιπθεξόιε πνπ γίλεηαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν. 

 

ΙV.  Η ρεκηθή πέςε ηνπ ακύινπ αξρίδεη από ην:  
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Α.  ζηόκα θαη νινθιεξώλεηαη ζην ζηνκάρη 

Β.  ζηόκα θαη νινθιεξώλεηαη ζην παρύ έληεξν 

Γ.  ζηόκα θαη νινθιεξώλεηαη ζην ιεπηό έληεξν 

Γ. ιεπηό έληεξν θαη νινθιεξώλεηαη ζην παρύ έληεξν. 

 

V. Η κεραληθή πέςε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία: 

Α.  ε ηξνθή δηαζπάηαη ζε καθξνκόξηα 

Β.   ηα θύηηαξα δηαζπώληαη ζε δνκέο ή νξγαλίδηα 

Γ.   νη ηζηνί ηεο ηξνθήο δηαζπώληαη ζε θύηηαξα 

Γ.  όια ηα πην πάλσ. 

 

Δξώηεζε 4 

(α)  ην παξαθάηω ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο πνπ αθνξνύλ ηηο 
ελδείμεηο 1 κέρξη  4.                                                                            (4 x 0, 25 = 1κ) κ.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Άλω θνίιε θιέβα 

2  Αξηεξίεο 

3.  Πλεπκνληθέο αξηεξίεο 

4. Πλεπκνληθέο θιέβεο 

 

 

3 

4 

2 

1 
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(β)  ην λνζνθνκείν Λάξλαθαο κεηαθέξζεθαλ 3 ηξαπκαηίεο κε αθαηάζρεηε αηκνξξαγία. 
ηελ ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ππάξρνπλ κόλν δύν(2) θηάιεο αίκαηνο ηεο 
νκάδαο   Ο- (Ο αξλεηηθό)  θαη δύν (2) θηάιεο  αίκαηνο ηεο νκάδαο  Α+ ( Α ζεηηθό).  Οη 
νκάδεο  αίκαηνο ησλ ηξαπκαηηώλ είλαη  ΑΒ+, Ο+ θαη Β+. 

Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηελ  νκάδα αίκαηνο κε ηελ νπνία ζα κεηαγγηζηεί ν 
θάζε ηξαπκαηίαο. ηελ ηξάπεδα αίκαηνο ζα πξέπεη λα κείλεη  κία θηάιε αίκα. 

Σξαπκαηίαο 
νκάδαο ΑΒ+ 

Σξαπκαηίαο 
νκάδαο Ο+ 

Σξαπκαηίαο 
νκάδαο Β+ 

Οκάδα αίκαηνο πνπ ζα παξακείλεη 
ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο 

Α+ Ο- Ο- Α+ 

/ / / / 

 

                                                                                                                 (4 x 0,25 = 1κ) κ.... 

(γ)  Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ σο πξνο ηε δνκή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο.                                                                                       (3 ρ 0,5 = 1,5κ)  κ…. 

Αξηεξίεο Φιέβεο 

Έρνπλ παρύηεξα ηνηρώκαηα Έρνπλ ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα 

Δκθαλίδνπλ ζθπγκό Γελ εκθαλίδνπλ ζθπγκό 

Απαγσγά αγγεία Πξνζαγσγά αγγεία 

Γελ δηαζέηνπλ βαιβίδεο  Γηαζέηνπλ βαιβίδεο 

 

(δ)    Η πην θάηω εηθόλα δείρλεη ην δηαρωξηζκό ηνπ αίκαηνο.    

Ι.  Να νλνκάζεηε ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ αθνξνύλ ηηο ελδείμεηο 1 θαη 2. 

                                                                                                            (2 x 0,25 = 0,5κ)  κ… 

 

                                                                                        1. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

                                                                                         2. Λεπθά αηκνζθαίξηα 

 

 

 

 

1 

2 
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ΙΙ.  Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ησλ ζπζηαηηθώλ κε ηελ έλδεημε 1 θαη 2.         (2 ρ 0,5 = 1κ)  κ…. 

1.Δίλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά νμπγόλνπ πξνο ηνπο ηζηνύο θαη απνκάθξπλζε 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απ’απηνύο. (Με ηε βνήζεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο)  

2. Δίλαη ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ. (Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα κε 
θαγνθπηηάξσζε θαη παξαγσγή αληηζσκάησλ)  

ΜΔΡΟ Γ’ : Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ. 

Δξώηεζε 5 

(α)  Κάπνηνη καζεηέο ηεο Β ηάμεο, όηαλ έξημαλ δηάιπκα ησδίνπ ζηνλ θξέζθν ρπκό 

άζπξνπ ζηαθπιηνύ, δελ παξαηήξεζαλ θακία  αιιαγή ζην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο 

ησδίνπ. 

Ι. Σo ζπκπέξαζκα πνπ έβγαιαλ από ην πην πάλσ πείξακα ήηαλ:   

Ο θξέζθνο ρπκόο άζπξνπ ζηαθπιηνύ δελ πεξηέρεη ηελ νπζία άκπιν.  

ΙΙ.  Αθνύ ν ρπκόο ζηαθπιηνύ έρεη γιπθηά γεύζε  νη καζεηέο ππέζεζαλ όηη πεξηέρεη άιιεο 

ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο απιά ζάθραξα ( κνλνζαθραξίηεο).  

Σν επόκελν βήκα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ είλαη: Πείξακα. 

ΙΙΙ. Tν αληηδξαζηήξην πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ απιώλ 

ζαθράξσλ είλαη ην δηάιπκα Βελεδηθηίλεο  ην νπνίν, όηαλ έξζεη ζε επαθή κε απιά 

ζάθραξα, αιιάδεη ρξώκα από   γαιάδην  ζε  θεξακηδί.                           (5 ρ 0,5 = 2,5 κ)  κ…. 

(β)  Σα δείγκαηα ηξνθήο ηα νπνία δίλνπλ ζεηηθό  απνηέιεζκα κε ην δηάιπκα ζεητθνύ 

ραιθνύ θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ πεξηέρνπλ  πξσηετλεο .                     (3 ρ 0,5 = 1,5 κ)  κ…. 

                                                                                                                                                                                                

(γ)  Η παγθξεαηηθή ακπιάζε δηαζπά ην άκπιν (καθξνκόξην) ζε γιπθόδεο ζην  ιεπηό 

έληεξν - δσδεθαδάθηπιν. ( όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο). ηε ζπλέρεηα κόξηα 

γιπθόδεο απνξξνθνύληαη από ην ιεπηό έληεξν.                                          (3 ρ 0,5 = 1,5 κ)  κ…. 

(δ)  Η γιπθόδε θαη ην νμπγόλν κεηαθέξνληαη κε ην αίκα. Από ηα ηξηρνεηδή αγγεία 

δηαρένληαη πξνο ηα θύηηαξα.  

Ι.  Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ αληίδξαζε :                                   (4 ρ 0,5 = 2 κ)  κ…. 

Γιπθόδε  +  Ομπγόλν                    Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα  + Η2Ο + ελέξγεηα 

ΙΙ.  Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο πην πάλσ αληίδξαζεο;                           (1 ρ 0.5 = 0,5 κ)  κ….           
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Απειεπζέξσζε ελέξγεηαο απαξαίηεηε γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηηάξσλ. 

ΙΙΙ.  ε πνην νξγαλίδην γίλεηαη ε πην πάλσ αληίδξαζε;                               

ηα κηηνρόλδξηα                                                                                     (1 ρ 0.5 = 0,5 κ)  κ….  

IV. Να αληηζηνηρήζεηε ηα νξγαλίδηα ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ζηήιε Β. Να 
γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ                                              (3ρ 0,5 = 1,5 κ) κ……                                                    

Α 

Οξγαλίδην 

Γ 

Αληηζηνίρεζε 

Β 

Λεηηνπξγία 

 

1. Ππξήλαο 

 

1. Β 

 

Α. Δπηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζε νξηζκέλεο 
νπζίεο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη 
από ην θύηηαξν. 

 

2. Ρηβόζσκα 

 

2. Γ 

 

Β. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό. Διέγρεη ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

 

3. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

 

3. Α 

 

Γ. ε απηό γίλεηαη ε πξσηετλνζύλζεζε 

 

                                                                                                                 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ο Γηεπζπληήο 

                                                                                    

                                                                                       Αλδξέαο Μαηζάγθνο 
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IV. Να αληηζηνηρήζεηε ηα νξγαλίδηα ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ζηήιε Β. Να 
γξάςεηε ηελ απάληεζε ζαο ζηε ζηήιε Γ                                            (3ρ 0,5 = 1,5 κ) κ……                                                    

Α 

Οξγαλίδην 

Γ 

Αληηζηνίρεζε 

Β 

Λεηηνπξγία 

 

1. Ππξήλαο 

 

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

 

Α. Δπηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζε νξηζκέλεο 
νπζίεο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη 
από ην θύηηαξν. 

 

2. Ρηβόζσκα 

 

2…………. 

 

Β. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό. Διέγρεη ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

 

3. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

 

3………….. 

 

Γ. ε απηό γίλεηαη ε πξσηετλνζύλζεζε 

 

                                                                                                                 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Οη εηζεγήηξηεο                                                                               Ο Γηεπζπληήο 

Άλλα Παλαγή 

Καηεξίλα Γεκεηξίνπ Γηαλλάθε                                                 Αλδξέαο Μαηζάγθνο 
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    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

 
 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015 / 2016  

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2016  

 

ΒΑΘ.: ............................... / 25  

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

 

ΤΠΟΓΡ.: ..................................  

ΣΑΞΗ: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016  

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ 

( ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ )  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ:  

1 h 30 min  (90΄ ιεπηά)  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:  

 

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

 

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

 
 

 
 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 

Να πξνζέμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνύ ζαο 

θαη λα γξάςεηε κε κειάλη κπιε ή καύξν πνπ δε ζβήλεηαη. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp-Ex) θαη δηνξζσηηθήο ηαηλίαο. 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο. 

 

 

 

 Κ Α Λ Η   Δ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  ! 
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ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 1ε  

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο θάζε θνξά ζε 

θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α  ). 

 

(α)  Η ηξνθή ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νξγαληζκνύο: 

 

Α.  γηα ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο  

Β.  γηα ηε δόκεζε λέσλ θπηηάξσλ  

Γ.  γηα λα επηδηνξζσζνύλ νη θζνξέο  

Γ.  γηα όια ηα παξαπάλσ 

 

(β) Σηηο αλόξγαλεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλήθεη/νπλ: 

 

Α.  νη πξσηεΐλεο   

Β.  ηα ιίπε    

Γ.  ηα άιαηα 

Γ.  νη βηηακίλεο 

 

(γ) Οη νξγαληθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο απνζήθεο ελέξγεηαο θαη σο ζεξκνκνλσηηθό 

πιηθό γηα ην ζώκα ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ είλαη: 

 

Α.  νη πδαηάλζξαθεο  

Β.  νη πξσηεΐλεο 

Γ.  ηα λνπθιετληθά νμέα    

Γ.  ηα ιίπε 

 

(δ) Οη νξγαληθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε κηθξέο πνζόηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνύ είλαη: 

 

Α.  ηα ιίπε 

Β.  νη βηηακίλεο  

Γ.  ηα λνπθιετληθά νμέα    

Γ.  νη πδαηάλζξαθεο 

 

(ε) Οη νξγαληθέο νπζίεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ είλαη: 

Α.  ηα λνπθιετληθά νμέα  

Β.  ηα ιίπε  

Γ.  νη πξσηεΐλεο  

     Γ.  νη πδαηάλζξαθεο 

 

        

5 X 0,5 κ. = 2,5 κ. 
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Δξώηεζε 2ε  

Να αληηζηνηρίζεηε ηε δξαζηηθή νπζία ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ ξόιν ηεο 

ζηε ζηήιε Β. 

 

ηήιε Α: 

Γξαζηηθή νπζία 
Αληηζηνίρηζε ηήιε Β: Γξάζε (ξόινο) δξαζηηθήο νπζίαο 

1.  Λπζνδύκε 

2. Υδξνρισξηθό 

νμύ γαζηξηθνύ 

πγξνύ  

 

3.  Φνιή 

 

4.  Πηπαιίλε  

5.  Πεςίλε  

 

1 - Α 

 

2 - Γ 

 

3 - η 

        

4 - Δ 

 

5 - Γ 

 

Α. Καηαπνιεκά ηα παζνγόλα κηθξόβηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην ζηόκα. 

 

Β. Πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ. 

Γ. Πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ. 

Γ. Πξνθαιεί θαηαζηξνθή κηθξνβίσλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζην ζηνκάρη κε ηελ ηξνθή. 

 

Δ. Πξνθαιεί πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε 

απιά ζάθραξα. 

 

η. Πξνθαιεί γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπαξώλ 

νπζηώλ.  

 

 

ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

Δξώηεζε 3ε 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα πνπ αθνξά ηα 

πεηξάκαηα αλίρλεπζεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ.  

 
 
 
    
 

5 X 0,5 κ. = 2,5 κ. 
 
       

 6 X 0,25 κ. = 1,5 κ. 
 
       

Θξεπηηθή νπζία 

πνπ αληρλεύζακε 

 

Αληηδξαζηήξην 

Φξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

ηελ επαθή κε ηελ 

ηξνθή 

Φξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ κεηά 

ηελ επαθή κε ηνλ 

ζεηηθό κάξηπξα 

(i) Απιά άθραξα Benedict Γαιάδην Κεξακηδί  

(ii) Βηηακίλε-C 
Τπεξκαγγαληθό Κάιην  

( K2MnO4 ) 
Μσβ Άρξσκν 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηα είδε 
ησλ κόληκσλ δνληηώλ, ηνλ αξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 

 Δίδνο δνληηώλ 
πλνιηθόο αξηζκόο 
κόληκσλ δνληηώλ 

Λεηηνπξγία  (Υξεζηκόηεηα) 

I Σνκείο ή Κνπηήξεο 8 
 
               Σεκαρηζκόο     ηξνθήο 

Ii Κπλόδνληεο 4 
 
                    ρίζηκν       ηξνθήο 

Iii Πξνγόκθηνη 8 
 
                      Άιεζε        ηξνθήο     

iv 
Γνκθίνη 
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                      Άιεζε        ηξνθήο 

 

 

(γ) Να γξάςεηε κία (1) ιεηηνπξγία, ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πέςεο, δίπια από ην θάζε όξγαλν πνπ θαίλεηαη ζηελ πξώηε 

ζηήιε.  

 

Δξώηεζε 4ε  

(α) Να αλαθέξεηε κία (1) ιεηηνπξγηθή θαη κία (1) δνκηθή  δηαθνξά 

κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                          

  
 
 
 
 
 
 

10 X 0,25 κ. = 2,5 κ. 
 
       

2 X 0,5 κ. = 1 κ.  

          

 

Παρύ έληεξν 

1. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ άπεπησλ πιηθώλ ησλ 

ηξνθώλ ή 

2. Απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ θαη βηηακηλώλ ή 

3. ρεκαηηζκόο θνπξάλσλ. 

Σηνκάρη 

1. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο ή 

2. Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία ρπινύ ή 

3. Πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δηάζπαζε (πέςε) πξσηετλώλ ή 

4. πζπάζεηο γηα πξνώζεζε ηνπ ρπινύ ζην δσδεθαδάθηπιν 

ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. 

2 X 1 κ. = 2 κ. 
 
       

Α/Α Γηαθνξά Αξηεξίεο Φιέβεο 

1. 
 

Λεηηνπξγηθή 
 

 Έρνπλ ζθπγκό 

 Έρνπλ πίεζε 

 Δίλαη απαγσγά αγγεία 

 Γελ έρνπλ ζθπγκό 

 Γελ έρνπλ πίεζε 

 Δίλαη πξνζαγσγά αγγεία 

2. Γνκηθή 

 Έρνπλ παρύηεξν ηνίρσκα 
(ή κπτθό ηνίρσκα)  

 Έρνπλ κηθξόηεξε 
εζσηεξηθή δηάκεηξν απινύ  

 Γελ έρνπλ εζσηεξηθέο 
βαιβίδεο 

 Έρνπλ ιεπηόηεξν ηνίρσκα 
(ή κπτθό ηνίρσκα) 

 Έρνπλ κεγαιύηεξε 
εζσηεξηθή δηάκεηξν απινύ 

 Έρνπλ εζσηεξηθέο βαιβίδεο 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:              
 
Τν θαηλόκελν κε ην νπνίν νη δσληαλνί νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ζηα θύηηαξά ηνπο ηελ απαξαίηεηε 

Δλέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθηειέζνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, νλνκάδεηαη Αλαπλνή . Οη 

πεξηζζόηεξνη νξγαληζκνί, πξνζιακβάλνπλ ην αέξην Ομπγόλν από ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν καδί 

κε ηηο Οξγαληθέο (ή/θαη) Θξεπηηθέο    Οπζίεο ησλ ηξνθώλ, κεηά ηελ πέςε θαη ηελ απνξξόθεζε, 

θηάλνπλ ζηα θύηηαξα κε ην αίκα θαη θαίγνληαη ζηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη 

Μηηνρόλδξηα . 

ΜΔΡΟ Γ΄:   Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

 

Δξώηεζε 5ε 

(α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 

1 , 2 θαη 3 .  

 

 

 1 Δξπζξά αηκνζθαίξηα ή Δξπζξνθύηηαξα 

 2 Λεπθά αηκνζθαίξηα ή Λεπθνθύηηαξα  

  3 Αηκνπεηάιηα 

 

(β) Να αλαθέξεηε κηα (1) ιεηηνπξγία, ηελ νπνία εθηειεί θαζέλα από 

ηα θύηηαξα 1 , 2 θαη 3.  

Κύηηαξν 1 Μεηαθέξεη ην Ομπγόλν θαη κέξνο ηνπ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα 

Κύηηαξν 2 πκκεηέρνπλ ζηελ Άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

Κύηηαξν 3 πκκεηέρνπλ ζηε πήμε ηνπ αίκαηνο 

 

(γ) Να παξαηεξήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα, θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ 

ηνκή ηεο αξηεξίαο Α θαη ηεο αξηεξίαο Β. 

 

(i) Σε πνηα αξηεξία ην αίκα ΓΔΝ θπθινθνξεί εύθνια θαη γηαηί; 

ηε Β γηαηί έρεη θξάμεη (θιείζεη) ιόγσ δεκηνπξγίαο αζεξνκαηηθήο 
πιάθαο, δειαδή ζπζζώξεπζεο ιηπηδίσλ, θπξίσο ηεο νπζίαο 
ρνιεζηεξόιεο (ή ρνιεζηεξίλεο), θάησ από ην εζσηεξηθό ηεο 
ηνίρσκα. 
 
(ii) Πώο νλνκάδεηαη απηή ε πάζεζε;      

     Αζεξνζθιήξσζε ή Αξηεξηνζθιήξπλζε 

 

6 X 0,5 κ. = 3 κ. 
 
       

3 X 0,5 κ. = 1,5 κ. 
 
       

3 X 0,5 κ. = 1,5 κ. 
 
       

 

2 X 0,5 κ. = 1 κ. 
 
       

1 

2 

3 
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(δ) Έλαο άλζξσπνο είρε αηύρεκα θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Έρεη νκάδα 

αίκαηνο Άιθα ξέδνπο αξλεηηθό (Α
-
 ). Να νλνκάζεηε δύν (2) νκάδεο αίκαηνο κε ην θαηάιιειν 

ξέδνπο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν γηαηξόο γηα λα ηνπ κεηαγγίζεη αίκα.                                   

 

 

 

(ε) Τν αθόινπζν ζρήκα δείρλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε όια ηα κέξε πνπ δείρλνπλ ηα βέιε, γξάθνληαο ην όλνκά ηνπο ζηα 

αληί

ζηνη

ρα 

θνπη

άθηα

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ζη) Να αλαθέξεηε, ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη 

από ην ζηόκα. 

(i) Καζαξίδεηαη. (Ο εηζπλεόκελνο αέξαο θηιηξάξεηαη από ηηο ηξίρεο θαη ηε βιέλλα ηεο ξηληθήο 
θνηιόηεηαο). 
(ii) Τγξαίλεηαη. (Από ηε βιέλλα πνπ παξάγεη ν βιελλνγόλνο ηεο ξηληθήο θνηιόηεηαο). 
(iii) Θεξκαίλεηαη. (Από ην αίκα πνπ ξέη ζηα επηθαλεηαθά αηκνθόξα αγγεία ηεο ξηληθήο 
θνηιόηεηαο). 
 

(δ) Μέζα από πνηεο δνκέο ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη ε 

κεγάιε επηθάλεηά ηνπο (100 m2);     Κπςειίδεο  

 

(ε) Να αλαθέξεηε κία (1) αιιαγή πνπ παξαηεξνύκε ζην 

βιελλνγόλν ησλ βξόγρσλ ελόο θαπληζηή ν νπνίνο θαπλίδεη γηα 

πάξα πνιιά ρξόληα.    

4 X 0,25 κ. = 1 κ. 
 
       

7 X 0,5 κ. = 3,5 κ. 
 
       

3 X 0,25 κ. = 0,75 κ. 
 
       

1 X 0,25 κ. = 0,25 κ. 
 
       

1 X 0,5 κ. = 0,5 κ. 
 
       

Α
-
 

 

Ο
-
 

 

 

  

 

Ρηληθή Κνηιόηεηα 

Δπηγισηηίδα 

Φάξπγγαο 

Πλεύκνλαο 

Γηάθξαγκα 

 

Σξαρεία 

Κπςειίδεο 



Σειίδα 7 από 6 
 

Καηαζηξνθή ησλ βιεθαξίδσλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγόλνπ ησλ βξόγρσλ. 

ΤΔΛΟΣ  ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ  ΓΟΚΙΜΙΟΥ 

               Ο  ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ 

         Νενθιένπο Λεσλίδαο 
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ΠΡΟΟΥΗ 

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

             Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

           Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 07 ζειίδεο. 
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο.  

 Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο.  

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

Δξώηεζε 1 

Να γξάςεηε γηα θάζε νπζία πνπ ζαο δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη πνπ αθνξά ζην 
πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ηε ιεηηνπξγία ηεο. 
 

Α/Α Οπζία Λεηηνπξγία  

1. Υδξνρισξηθό νμύ 
Έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη θαηαζηξέθεη ηα 

πεξηζζόηεξα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηνκάρη. 

2. Λπζνδύκε 
Καηαπνιεκά ηα παζεγόλα βαθηήξηα πνπ εηζέξρνληαη 

ζην ζηόκα. 

3. Ακπιάζε Γηαζπά ην άκπιν ζε απιά ζάθραξα. 

4. Πεςίλε Γηάζπαζε (πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο) πξσηετλώλ. 

5. Φνιή Γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε  

 

 (5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: … 

Δξώηεζε 2 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζην αίκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να βάιεηε  √  ζην θαηάιιειν 
νξζνγώλην αλ ε ιεηηνπξγία είλαη νξζή θαη  Υ  αλ ε ιεηηνπξγία δελ είλαη ε νξζή. Σαο 
δίλεηαη έλα παξάδεηγκα νξζήο απάληεζεο. 

 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: … 

Α/Α Υαξαθηεξηζηηθό Κπηηάξωλ 
Δξπζξά 

αηκνζθαίξηα 

Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 
Αηκνπεηάιηα 

1. Μεηαθέξνπλ νμπγόλν. √ Φ Φ 

2. Μεηαθέξνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. √ Φ Φ 

3. Δίλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πήμε ηνπ 

αίκαηνο. 
Φ Φ √ 

4. Δίλαη ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ 

νξγαληζκνύ. 
Φ √ Φ 

5. Έρνπλ ππξήλα. Φ √ Φ 

6. Πεξηέρνπλ ηε ζηδεξνύρα πξσηεΐλε, 

αηκνζθαηξίλε. 
√ Φ Φ 
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο.  

 Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  

 Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 

Δξώηεζε 3 

 

Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε δνκή ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην 

θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο. Σαο δίλεηαη έλα 

παξάδεηγκα νξζήο απάληεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Ο αξηζηεξόο θόιπνο αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό  2  θαη είλαη ε θνηιόηεηα όπνπ  

θηάλεη από ηνπο πλεύκνλεο αίκα πινύζην ζε νμπγόλν. 

 

(β) Ζ πλεπκνληθή αξηεξία αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό 4 θαη είλαη ην αγγείν πνπ κεηαθέξεη 

αίκα από ηε δεμηά θνηιία ζηνπο πλεύκνλεο. 

 

(γ) Ζ δηγιώρηλε βαιβίδα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό  3 θαη είλαη ε βαιβίδα κέζσ ηεο 

νπνίαο ην αίκα πεξλά από ηνλ αξηζηεξό θόιπν ζηελ αξηζηεξή θνηιία. 

 

(δ) Ζ θάησ θνίιε θιέβα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό 6  θαη είλαη αγγείν πνπ κεηαθέξεη αίκα 

από ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηνο  ζηνλ δεμηό θόιπν. 
 

(ε) Ζ δεμηά θνηιία αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό 5 θαη δέρεηαη αίκα από ηνλ δεμηό θόιπν. 

 

(5 Χ 1μ = 5 μ)   μ: …  

Παξάδεηγκα:  

Ζ ανξηή αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό 1 

θαη είλαη ην αγγείν πνπ κεηαθέξεη 

νμπγνλσκέλν αίκα καθξηά από ηελ 

θαξδία. 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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Δξώηεζε 4 

 

Τν πην θάησ ζρήκα απνηειεί έλα απινπζηεπκέλν κνληέιν ελόο νξγαληδίνπ ησλ 
θπηηάξσλ καο.  
 
(α) Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην απηό, θαζώο θαη ηα κέξε ηνπ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νη 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Α/Α Οξγαλίδην: Μηηνρόλδξην 

1. Δζσηεξηθή κεκβξάλε 

2. Δμσηεξηθή κεκβξάλε 

3. Μεζνκεκβξαληθόο ρώξνο 

4. Μήηξα 

 

(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: … 

(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: Κπηηαξηθή αλαπλνή 

 

 
(5 Χ 0.5 μ = 2.5 μ)   μ: … 

Γιπθόδε     +    Ομπγόλν   Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό   + Δλέξγεηα  

Ενέργεια

α 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ 10 κνλάδωλ. 

 

Δξώηεζε 5 

 

Σην εξγαζηήξην Βηνινγίαο ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Νηθόια πξνζπαζεί λα νξγαλώζεη ηε 

δηεμαγσγή κηαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ ζηηο ηξνθέο. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ ζρεηηθά εξσηήκαηα: 

 

(α) Σην ζπγθεθξηκέλν πείξακα πνην είδνο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζα πξνζπαζήζεη λα 

αληρλεύζεη ε νκάδα ηνπ Νηθόια ζηα δηάθνξα δείγκαηα ηξνθώλ πνπ εηνίκαζε;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

 

 

 

 

 

Δίδνο ζξεπηηθώλ νπζηώλ: Απιά ζάθραξα 

Αηηηνιόγεζε: Γηόηη ν ζεηηθόο κάξηπξαο είλαη δηάιπκα γιπθόδεο (απιό ζάθγραξν).  

(2Χ 1 μ = 2 μ)   μ: … 

(β) Πόζεο ρηιηνζεξκίδεο (Kcal) απνδίδνπλ θαηά ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή νη αθόινπζεο 

ζξεπηηθέο νπζίεο; 

Τξία (3) γξακκάξηα ιίπνπο: 27 ρηιηνζεξκίδεο (Kcal) 

Γύν (2) γξακκάξηα πδαηαλζξάθσλ:  8 ρηιηνζεξκίδεο (Kcal) 

Τέζζεξα (4) γξακκάξηα πξσηετλώλ: 16 ρηιηνζεξκίδεο (Kcal) 

          (3Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: … 

(γ) Να γξάςεηε ηξία (3) νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ηα νπνία 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα επηηεπρζεί ε απειεπζέξσζε ελέξγεηαο ζηα θύηηαξα. 

i. Πεπηηθό ζύζηεκα  

ii. Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 iii. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

           (3Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: …
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(δ) Μηα νκάδα επηζηεκόλσλ πξαγκαηνπνίεζε έλα πείξακα γηα λα δηαπηζηώζεη ηελ 

επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηνπ νδνληηθνύ λήκαηνο ζηελ εκθάληζε ηεξεδόλαο ζηα δόληηα 

παηδηώλ ειηθίαο 12 ρξόλσλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ηα κηζά παηδηά κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο βνύξηζηδαλ θαζεκεξηλά ηα δόληηά ηνπο κε θζνξηνύρα νδνληόθξεκα θαη 

ρξεζηκνπνηνύζαλ δύν (2) θνξέο ηε βδνκάδα νδνληηθό λήκα, ελώ ηα άιια κηζά παηδηά 

απιά βνύξηζηδαλ θαζεκεξηλά ηα δόληηά ηνπο κε θζνξηνύρα νδνληόθξεκα, ρσξίο ρξήζε 

νδνληηθνύ λήκαηνο. Έλα ρξόλν κεηά, νη επηζηήκνλεο έιεγμαλ ηα δόληηα ησλ παηδηώλ αλ 

είραλ ηεξεδόλα. 

 

Να γξάςεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δύν (2) παξάγνληεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ νη 

επηζηήκνλεο θξάηεζαλ ζηαζεξνύο, έλαλ (1) παξάγνληα πνπ άιιαμαλ θαη έλαλ (1) 

παξάγνληα πνπ κέηξεζαλ.     

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  
πνπ νη επηζηήκνλεο  

θξάηεζαλ 
ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο  
πνπ νη επηζηήκνλεο 

άιιαμαλ  

Παξάγνληαο  
πνπ νη επηζηήκνλεο 

κέηξεζαλ 

1. Παηδηά από ηελ ίδηα 

πεξηνρή 

Υξήζε νδνληηθνύ 
λήκαηνο  

Ύπαξμε ηεξεδόλαο 
ζηα δόληηα ηωλ 

παηδηώλ 

2. Καζεκεξηλή ρξήζε 

θζνξηνύραο 

νδνληόθξεκαο 

 

     (4Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

(ε) Τα δηάθνξα βαθηήξηα (κηθξόβηα) πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο θαη ηξέθνληαη κε 

ππνιείκκαηα ηξνθώλ, θπξίσο δαραξνύρσλ, παξάγνπλ νμέα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ 

αδακαληίλε θαη ηελ νδνληίλε ησλ δνληηώλ. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θαηαλάισζε ζε γιπθά, 

ηζίριεο, θαξακέιεο, ζνθνιάηεο θ.ιπ., ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έιιεηςε ζπρλνύ 

βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ, κπνξνύλ λα επηδεηλώζνπλ ηελ πγεία ηνπ ζηόκαηόο καο. 

 

Ζ θαηαλάισζε ζε γιπθά, ηζίριεο, θαξακέιεο, ζνθνιάηεο θ.ιπ., ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

έιιεηςε ζπρλνύ βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ, κπνξνύλ λα επηδεηλώζνπλ ηελ πγεία ηνπ 

ζηόκαηόο καο, δηόηη ηα βαθηήξηα ηνπ ζηόκαηόο καο ηξέθνληαη από ηε δάραξε ησλ γιπθώλ 

θιπ., αλαπηύζζνληαη πνιύ, παξάγνπλ νμέα θαη θαηαζηξέθνπλ ηελ αδακαληίλε θαη 

νδνληίλε ησλ δνληηώλ, δεκηνπξγώληαο ηεξεδόλα.  

______________________________________________________________________ 

           (1Χ 1 μ = 1 μ)   μ: … 
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(ζη) Σην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

άλζξσπν. Πνηεο από ηηο παξαθάησ ελδείμεηο αθνξνύλ ζηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο, ζην 

πάγθξεαο, ζην ζπθώηη θαη ζην ζηνκάρη; 

 

          

Όξγαλν Έλδεημε 

Σηεινγόλνη 

αδέλεο 
1 

Πάγθξεαο 6 

Σπθώηη 4 

Σηνκάρη 3 

 

 

 

           (4Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

  

 

 

ΣΔΛΟ  ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ  ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                   Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ, Β.Γ.Α΄                   Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ   

Αλδξεαλή Μπάηηεικαλ 

Εαραξνύια Κίξγηα                               Αλδξεαλή Μπάηηεικαλ     Σνθία Ησάλλνπ 

Τεξςηζέα  Λαΐθε        
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 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ                               ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΕ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ   2016 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                  ΣΑΞΗ: Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  06 / 06 / 2016   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 1 ϊρα και 30 λεπτά  
                                         (90ϋ λεπτά) 

Βακμόσ/Αρικμθτικϊσ: …………..…/25 

Βακμόσ/Ολογράφωσ: …………………………………… 

Τπογραφι Κακθγθτι/τριασ: ………………………… 

Ονοματεπϊνυμο:  ................................................................................................................  

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

 

Οδθγίεσ: 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μζρθ. 

- Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) αρικμθμζνεσ ςελίδεσ. 

- Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ ι ταινίασ (tipp-Ex). 

- Τα ερωτιματα να απαντθκοφν με μπλε ςτυλό ςτα φφλλα εξζταςθσ. 

 

Να απαντιςετε ςε ΟΛΑ τα μζρθ και ςε ΟΛΑ τα ερωτιματα. 

 

 

Κ Α Λ Η    Ε Π Ι Σ Τ Χ Ι Α 
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Ερϊτθςθ 1 

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 (π.χ. Α  ). 

 

(α) Οι υδατάνκρακεσ ονομάηονται αλλιϊσ και: 

Α. Λιπίδια 

Β. Σάκχαρα 

Γ. Πρωτεΐνεσ 

Δ. Βιταμίνεσ. 

 

(β) Οι υδατάνκρακεσ: 

Α. εξυπθρετοφν ενεργειακζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ 

Β. εξυπθρετοφν ενεργειακζσ και δομικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ 

Γ. επιταχφνουν χθμικζσ αντιδράςεισ 

Δ. όλα τα πιο πάνω. 

 

(γ) Κάκε ζνα (1) γραμμάριο πρωτεΐνθσ παρζχει: 

Α. τζςςερα (4) Kcal ενζργειασ 

Β. εννζα (9) Kcal ενζργειασ 

Γ. δεκαεπτά (17) Kcal ενζργειασ 

Δ. τριάντα εννζα (39) Kcal ενζργειασ. 

 

(δ) Το κρζασ, το ψάρι, οι ξθροί καρποί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλοφςια ςε: 

Α. υδατάνκρακεσ 

Β. λίπθ 

Γ. πρωτεΐνεσ 

Δ. άλατα. 

 

(ε) Τα άλατα, το νερό και τα νουκλεϊνικά οξζα είναι: 

Α. οργανικζσ ουςίεσ 

Β. ανόργανεσ ουςίεσ 

Γ. αποταμιευτικζσ ενεργειακζσ ουςίεσ 

Δ. κανζνα από τα πιο πάνω. 

 
 

(5 X 0.5 μ. = 2.5 μ.) μ.: …… 

ΜΕΡ   ΜΕΡΟ Αϋ:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ.  
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με δυόμιςθ (2.5) μονάδεσ. 
                                   Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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Ερϊτθςθ 2 

(α) Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει μζροσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου.  

      Να ονομάςετε τα όργανα με τισ ενδείξεισ 1 – 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8 X 0.25 μ. = 2 μ.)  μ: ……. 
 
 
(β) Να αναφζρετε δφο (2) διεργαςίεσ/ενζργειεσ που γίνονται κατά τθν εκπνοι. 

Να αναφζρονται δφο από τα ακόλουκα: 

Ζξοδοσ αζρα, κάκοδοσ πλευρϊν-κϊρακα, άνοδοσ διαφράγματοσ, μείωςθ όγκου κωρακικισ 

κοιλότθτασ. 

(2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 
 

 
 
 
 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Αϋ 
 
 
 
 
 

 

   (ακολουκεί το Μζροσ Βϋ του εξεταςτικοφ δοκιμίου) 
 

 

φνολο βακμολογίασ Mζρουσ Αϋ: ........./5 

1. Ρινικι κοιλότθτα 
 

2. Φάρυγγασ 
 

3. Λάρυγγασ 
 

4. Σραχεία 
 

5. Βρόγχοι 
 

6. Βρογχίδια 

    
7. Διάφραγμα 

 
8. Κυψελίδεσ 
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Ερϊτθςθ 3 

(α) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αφορά ςτθν ανίχνευςθ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτισ τροφζσ.  

 Θρεπτική 
ουςία 

Δείγμα  
τροφήσ 

Αντιδραςτήριο για  
ανίχνευςη ουςίασ 

Χρώμα  
αντιδραςτηρίου 

πριν την επαφή με 
το δείγμα τροφήσ 

Χρώμα 
αντιδραςτηρίου 

μετά την επαφή με 
το δείγμα τροφήσ 

 

1 

Απλοί 

Υδατάνκρακεσ 

Αςπράδι αυγοφ   

Γαλάηιο 

Γαλάηιο 

Χυμόσ ςταφυλιοφ Κεραμιδί 

 

2 

 

Πρωτεϊνεσ 

Γάλα Διάλυμα Θειικοφ 
χαλκοφ (CuSO4) και 

υδροξειδίου του 
νατρίου (ΝαΟΗ) 

 

Γαλάηιο 

Μωβ (κυανό) 

Αςπράδι αυγοφ Μωβ (κυανό) 

 
(8 X 0.25 μ. = 2 μ.)  μ: ……. 

 

(β) Να αναφζρετε: 

  Σε ποιο όργανο παράγεται θ χολι: ςτο ςυκϊτι/ ιπαρ 

 Σε ποιο όργανο αποκθκεφεται θ χολι: ςτθ χολθδόχο κφςτθ 

 Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ χολισ: Η χολι γαλακτοματοποιεί τα λίπθ δθλαδι μετατρζπει τθ μεγάλθ 

μάηα λίπουσ τθσ τροφισ που φτάνει ςτο λεπτό ζντερο, ςε μικρά ςφαιρίδια. 

(3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 
 

 

(γ) Να αναφζρετε τθ λειτουργία των πιο κάτω δραςτικϊν ουςιϊν του ςτομάχου. 

Δραςτικι ουςία Λειτουργία 

Υδροχλωρικό οξφ 
Αντιμικροβιακι δράςθ (καταςτρζφει τα περιςςότερα μικρόβια που ειςζρχονται 

ςτο ςτομάχι με τθν τροφι). 

Πεψίνθ 
 

Διάςπαςθ πρωτεϊνϊν 

Γαςτρίνθ 
 

Ρφκμιςθ τθσ ζκκριςθσ του γαςτρικοφ υγροφ από το ςτομάχι 

(3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 

 

Ερϊτθςθ 4 

ΜΕΡΟ Βϋ:  Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. 
                                   Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με πζντε (5) μονάδεσ. 

                     Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Γιάλςμα 
Βενεδικηίνηρ  
(Benedict) 
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(α) Να αναφζρετε τρεισ (3) λειτουργίεσ του ςυκωτιοφ/ιπατοσ. 

 Να αναφερκοφν τρία από τα ακόλουκα:  

 Αποκικευςθ υδατανκράκων, λιπϊν, βιταμινϊν, ςιδιρου 

 φνκεςθ πρωτεϊνϊν, παραγόντων για τθν πιξθ του αίματοσ 

 Ζκκριςθ χολισ 

 Αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ από τοξικζσ ουςίεσ. 

    (3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 

 

(β) Να αναφζρετε μια (1) αςκζνεια που ςχετίηεται με: 

- το πάγκρεασ: διαβιτθσ 

- το ςυκϊτι: κίρρωςθ ιπατοσ/θπατίτιδα 

   (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

 

(γ) Να παρατθριςετε προςεκτικά το πιο κάτω ςχιμα και να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ με τουσ 

αρικμοφσ 1-3. 

 

 

 

 

 

 

           (3 X 0.5 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 

 

(δ) Να γράψετε ποια είναι τα μικρομόρια των ακόλουκων μακρομορίων. 

    Μακρομόριο                                       Μικρομόριο 

Λιπίδια Γλυκερόλθ και (3) λιπαρά οξζα 

Πρωτεΐνεσ αμινοξζα 

Υδατάνκρακεσ Απλά ςάκχαρα (γλυκόηεσ) 

Νουκλεϊνικά οξζα νουκλεοτίδια 

    (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

(ε) Το ςάλιο περιζχει δφο ςθμαντικά ζνηυμα. Τθν αμυλάςθ και τθ λυςοηφμθ. Να γράψετε το ρόλο των δφο 

αυτϊν ενηφμων. 

- ρόλοσ αμυλάςθσ: ςυμβάλλει ςτθν περιοριςμζνθ διάςπαςθ του αμφλου ςε απλά ςάκχαρα. 

- ρόλοσ λυςοηφμθσ: καταπολεμά τα πακογόνα βακτιρια που ειςζρχονται ςτο ςτόμα 

    (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

                                                         ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Βϋ 

 

     (ακολουκεί το Μζροσ Γϋ του εξεταςτικοφ δοκιμίου) 
 

 
     ΜΕΡΟ Γϋ:  Αποτελείται από ζνα (1) ερϊτθμα των δζκα (10) μονάδων. 

1. Σςκώηι/ήπαπ 

2. Χοληδόσορ κύζηη 

3. Χοληδόσορ πόπορ 

φνολο βακμολογίασ Mζρουσ Bϋ: ........./10 
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Ερϊτθςθ 5 

(α) Στο παρακάτω διάγραμμα να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ με τισ ενδείξεισ 1-8. 

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

(β)  Σηον πιο κάηω πίνακα να γπάψεηε ηέζζεπειρ (4) διαθοπέρ μεηαξύ ηων απηηπιών και ηων θλεβών. 

Να αναφερκοφν τζςςερισ διαφορζσ από τισ πιο κάτω: 

 Αρηερίες  Φιέβες 

1.  Έτοσλ πατηά ηοητώκαηα Έτοσλ ιεπηόηερα ηοητώκαηα 

2.  Έτοσλ ειαζηηθόηερο κσϊθό ηζηό Έτοσλ ιηγόηερο ειαζηηθό κσϊθό ηζηό 

3.  Έτοσλ κηθρή δηάκεηρο ασιού Έτοσλ κεγαιύηερε δηάκεηρο ασιού 

4.  Δελ δηαζέηοσλ βαιβίδες ζηο 

εζωηερηθό ηοσς 

Δηαζέηοσλ βαιβίδες ζηο εζωηερηθό ηοσς 

5.  Εκθαλίδοσλ ζθσγκό Δελ εκθαλίδοσλ ζθσγκό 

6.  Απαγωγά αγγεία Προζαγωγά αγγεία 

       (8 X 0.25 μ. = 2 μ.)  μ: ……. 

(γ) Τι εκφράηει (τι είναι) θ αρτθριακι πίεςθ; 

Η αρτθριακι πίεςθ είναι θ πίεςθ (υδροςτατικι) που αςκείται ςτο τοίχωμα μιασ αρτθρίασ από το αίμα. 

       (1 X 0.5 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

(δ) Ο κφριοσ Φωκάσ τισ τελευταίεσ μζρεσ νιϊκει ζνα ζντονο πόνο ςτο ςτικοσ. Οι εξετάςεισ του ζδειξαν 

ότι πάςχει από αρτθριοςκλιρυνςθ.  

      (i) Να γράψετε (αναφζροντασ τισ δυο αιτίεσ) πωσ μπορεί να δθμιουργθκεί θ αςκζνεια αυτι. 

Η αρτθριοςκλιρυνςθ οφείλεται: 

τθ ςυςςϊρευςθ λιπιδίων κυρίωσ χολθςτερόλθσ (χολθςτερίνθσ) κάτω από το εςωτερικό τοίχωμα των 

αρτθριϊν (ακθροςκλιρωςθ) και ςτθ ςυςςϊρευςθ αςβεςτίου, με αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ 

ελαςτικότθτα των αγγείων αυτϊν. 

        (2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

1. Άνω κοίλη θλέβα 

2. Γεξιόρ κόλπορ 

3. Κάηω κοίλη θλέβα 

4. Αοπηή 

5. Πνεςμονική Απηηπία 

6. Πνεςμονική/έρ Φλέβα/ερ 

7. Γιγλώσινη/ μηηποειδήρ βαλβίδα 

8. Απιζηεπή κοιλία 



-7- 
 

     (ii) Δυςτυχϊσ ο κφριοσ Φωκάσ κα χρειαςτεί να υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ. Με ποιουσ δφο 

(2) τρόπουσ μπορεί να αντιμετωπιςτεί χειρουργικά θ αρτθριοςκλιρυνςθ; Να αναφζρετε τα πλιρθ 

ονόματα των χειρουργικϊν επεμβάςεων. 

 Αγγειοπλαςτικι με μπαλονάκι 

 Παρακαμπτιρια επζμβαςθ (bypass) 

   (2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

(iii) Ο κφριοσ Φωκάσ κατά τθ διάρκεια τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ είχε επιπλοκζσ και χρειάςτθκε να 

του χορθγθκεί αίμα. Να αναφζρετε από ποιεσ ομάδεσ αίματοσ μποροφςαν οι γιατροί να του χορθγιςουν 

αίμα αν γνωρίηετε ότι ο ίδιοσ είναι ομάδα αίματοσ Α
+ (να αναφζρετε ομάδα αίματοσ και ρζηουσ). 

 

Μποροφςαν να του χορθγιςουν αίμα από τισ ομάδεσ αίματοσ: Α+,  Α-,  O+,  O- 

   (4 X 0.25 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

(ε) (i) Να αναφζρετε τθν πορεία ενόσ ερυκροφ αιμοςφαιρίου από τον δεξιό κόλπο μζχρι και τον αριςτερό 

κόλπο (μικρι κυκλοφορία). 

Δεξιόσ κόλποσ                   Δεξιά κοιλία            …    Πνευμονικι αρτθρία    

τριχοειδι αγγεία (πνευμόνων)               αριςτερόσ κόλποσ.  

(6 X 0.25 μ. = 1.5 μ.)  μ: ……. 

(ii) Να αναφζρετε το ςκοπό τθσ πνευμονικισ κυκλοφορίασ. 

κοπόσ τθσ πνευμονικισ κυκλοφορίασ είναι θ ανταλλαγι αερίων οφτωσ ϊςτε το αίμα να δϊςει το 

διοξείδιο του άνκρακα (CO2) και να εμπλουτιςτεί με οξυγόνο (O2). 

(2 X 0.25 μ. = 0.5 μ.)  μ: ……. 

 

(ςτ) (i) Ποιο ζμμορφο ςυςτατικό του αίματοσ είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά του οξυγόνου προσ και 

από τουσ ιςτοφσ; 

Σα ερυκρά αιμοςφαίρια /ερυκροκφτταρα. 

(ii) Ποιο ζμμορφο ςυςτατικό του αίματοσ είναι υπεφκυνο για τθν άμυνα του οργανιςμοφ; 

Σα λευκά αιμοςφαίρια /λευκοκφτταρα. 

(2 X 0.5 μ. = 1 μ.)  μ: ……. 

 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Γϋ 

 

 

Σ Ε Λ Ο      Ε Ξ Ε Σ Α  Σ Ι Κ Ο Τ     Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Τ 

 

Οι Ειςθγθτζσ                                                                               Η Διευκφντρια 

Άννα Σεργίου                             

Θεράπων Θεράποντοσ                                                              Χρυςτάλλα Κουτςόφτα 

φνολο βακμολογίασ Mζρουσ Γϋ: ........./10 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

 

 

 
 
ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
ΒΑΘ.: …………...…………..…. / 25 

ΟΛΟΓΡ.: ………………………………….. 

ΤΠΟΓΡ.: ………………………………….. 

 
ΣΑΞΗ :                         Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ: 

1 ΩΡΑ και 30 ϋ (90ϋ λεπτά) 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………… 
 
 

 
 
ΣΜΗΜΑ: …………………. ΑΡ.: ………… 

 

ΠΡΟΟΧΗ 

Να προςζξετε την εμφάνιςη του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαφρο. 

Απαγορεφεται η χρήςη διορθωτικοφ (Tipp-Ex) 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από οκτϊ (8) ςελίδεσ. 

 

 

 

 

 

 

Κ Α Λ Η   Ε Π Ι Σ Τ Χ Ι Α 
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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

 

Δξώηεζε 1 

 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε πνηεο είλαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ: 

    i. Απνηεινύλ ηα πινπζηόηεξα ελεξγεηαθά πιηθά: ………………………………………… 

    ii. Δθηεινύλ έλα κεγάιν αξηζκό ιεηηνπξγηώλ ζηνλ νξγαληζκό (π.ρ. κεηαθνξά νπζηώλ, 

        άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ, επηηάρπλζε ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ:  

        ………………………………………………………….. 

    iii. Απνηεινύλ απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο γηα ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο:  

        ………………………………………………………….. 

    iv. Απνηεινύλ βαζηθά δνκηθά πιηθά πνιιώλ βηνινγηθώλ δνκώλ (νζηά, δόληηα) θαη  

        εκπιέθνληαη ζε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ:  

        ………………………………………………………….. 

    v. Απνηεινύλ ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο νπζίεο γηα ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο:  

        ………………………………………………………….. 

(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

Β) ύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηελ Ππξακίδα Γηαηξνθήο λα 

γξάςεηε πνηεο από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ΩΣΔ θαη πνηεο ΛΑΘΟ.                                                                                           

    i. Πξέπεη λα ηξώκε θαζεκεξηλά θόθθηλν θξέαο …………………………………   

    ii. Μπνξνύκε λα ηξώκε θνηόπνπιν ιίγεο θνξέο ηε βδνκάδα ……………………………… 

    iii. Σα πινύζηα ζε πδαηάλζξαθεο θαγεηά πξέπεη λα ηα ηξώκε ιίγεο θνξέο ην κήλα  

         (π.ρ. κηα θνξά ηε βδνκάδα) ………………………………. 

    iv. Πξέπεη λα ηξώκε θαζεκεξηλά θξνύηα θαη ιαραληθά………………………………  

    v. Μπνξνύκε λα ηξώκε γιπθά θαζεκεξηλά. ………………………………………. 

(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

 

 

 

Ληπαξέο νπζίεο 

Πξσηεΐλεο 

Τδαηάλζξαθεο 

Άιαηα 

Ληπαξέο νπζίεο 

ΛΑΘΟ 

ΛΑΘΟ 

ΛΑΘΟ 

ΩΣΟ 

ΩΣΟ 
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Δξώηεζε 2 

 

Α) i. Πόζα δόληηα έρεη ζπλνιηθά έλαο ελήιηθαο θαη ζηηο δπν ζηαγόλεο; ……………………… 

 (0.25 μ)   μ: …… 

 

    ii. Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα είδε δνληηώλ ηνπ αλζξώπνπ: 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

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

(4 X 0.25 = 1 μ)   μ: …… 

 

B) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ κεξώλ ηνπ δνληηνύ 1 κέρξη 4 πνπ είλαη ζεκεησκέλα ζην πην 

θάησ ζρήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 X 0.25 =1 μ)   μ: …… 

 

Γ) Πνηα νπζία ηνπ δνληηνύ απνηειεί ην ζθιεξόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

θαη ην πινπζηόηεξν ζε αζβέζηην (95%); 

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

(0.25 μ)   μ: …… 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Ρίδα 

1. ………………………………….. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

32 

Κνπηήξεο (Σνκείο) 

Κπλόδνληεο 

Πξνγόκθηνη 

Γνκθίνη 

Μύιε 

Αδακαληίλε νπζία 

Οδνληίλε νπζία 

Πνιθόο 

Η Αδακαληίλε νπζία 
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

                   Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε 3 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα όξγαλα ηνπ Πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ζεκεησκέλα κε ηηο 

ελδείμεηο 1 κέρξη 7 ζην πην θάησ ζρήκα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 X 0.25 = 1.75 μ)   μ: …… 

 
Β) Να εμεγήζεηε πνπ νθείιεηαη ε κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ.                       
………………………………………………………………………………………………………… 

(0.75 μ)   μ: …… 

Γ) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγία νξγάλσλ ηνπ 

πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

ε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο:  

    i. γίλεηαη ε απνξξόθεζε λεξνύ, αιάησλ θαη βηηακηλώλ; 

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

    ii. αξρίδεη ε πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ; 

………………………………………………………………………………………………………… 
(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

Γ) ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ππάξρνπλ νη ζηεινγόλνη αδέλεο πνπ απειεπζεξώλνπλ έλα 

πγξό. Πώο ιέγεηαη απηό ην πγξό;  

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

Σν πγξό απηό πεξηέρεη δπν ζεκαληηθά έλδπκα.  

- Σν έλα έλδπκν νλνκάδεηαη …………………………………………….. θαη ν ξόινο ηνπ είλαη  

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

- Σν άιιν έλδπκν νλνκάδεηαη …………………………………………… θαη ν ξόινο ηνπ είλαη 

…………………………………………………………………………………………………………  
(5 X 0.25 = 1.25 μ)   μ: …… 

Δ) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο (ε δξάζε) ηεο ρνιήο. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
 (0.25 μ)   μ: …… 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

πθώηη 

Οηζνθάγνο 

ηνκάρη 

Πάγθξεαο 

Παρύ έληεξν 

Λεπηό έληεξν 

Πξσθηόο 

ηηο πηπρέο, ηηο ιάρλεο θαη ηηο κηθξνιάρλεο πνπ παξνπζηάδεη ν βιελλνγόλνο ηνπ. 

ην παρύ έληεξν 

ην ζηνκάρη 

άιην 

Ακπιάζε ή Πηπαιίλε 

Η πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα. 

Λπζνδύκε 

Η θαηαπνιέκεζε ησλ παζνγόλσλ κηθξνβίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηόκα 

Η γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ (ε κεηαηξνπή ηεο κεγάιεο 

κάδαο ιίπνπο ηεο ηξνθήο ζε κηθξά ζθαηξίδηα) 
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1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

 

 

Δξώηεζε 4 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηα κέξε ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη 

ζεκεησκέλα ζην πην θάησ ζρήκα κε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6 X 0.25 = 1.5 μ)   μ: …… 

 

Β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο, ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ησλ ηξηρώλ 

ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο. 

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

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

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

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

(3 X 0.5 = 1.5 μ)   μ: …… 

Γ) Ζ ηξαρεία είλαη έλα από ηα όξγαλα ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να απαληήζεηε 

ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο. 

    i. Γηαηί απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο;  

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

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

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

    ii. Γηαηί νη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ;  

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

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

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

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

 

Γ) i.  Με πνηεο δνκέο ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ηνπο (100m2 );                                                        

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

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

     ii. ε ηη εμππεξεηεί ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                                                                                               

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

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

…………………………………………………………………………………………………………
(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

3 

4 
2 

1 
5 

6 

Πλεύκνλεο 

Λάξπγγαο 

Ρηληθέο θνηιόηεηεο 

Σξαρεία 

Βξόγρνη 

Γηάθξαγκα 

Η βιέλλα πγξαίλεη ηνλ εηζπλεόκελν αέξα θαη ηνλ θαζαξίδεη από ζθόλεο θαη 

κηθξόβηα. 

Σα αηκνθόξα αγγεία πεξηέρνπλ αίκα πνπ ζεξκαίλεη ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. 

Οη ηξίρεο θαζαξίδνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα από ζθόλεο θαη κηθξόβηα.  

Γηα λα παξακέλεη πάληα αλνηθηή θαη λα κπνξεί λα πεξλά ν αέξαο. 

Γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ θαηά ηελ θαηάπνζε ηεο 

ηξνθήο. 

ηε γξήγνξε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ (πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη απνβνιή 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) 

Με ηηο θπςειίδεο 
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ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ.  

 

Δξώηεζε 5 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα πέληε (5) δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη 

ηηο θιέβεο. 

 ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1. Έρνπλ … παρύηεξα …….. ηνηρώκαηα Έρνπλ …ιεπηόηεξα . ηνηρώκαηα 

2. Έρνπλ … κηθξή .. δηάκεηξν απινύ Έρνπλ … κεγάιε ... δηάκεηξν απινύ 

3. Έρνπλ … κεγάιε ... πίεζε Έρνπλ … κηθξή … πίεζε 

4. Δκθαλίδνπλ …. ζθπγκό  Γελ εκθαλίδνπλ ….. ζθπγκό 

5. Έρνπλ … πεξηζζόηεξν … κπτθό ηζηό Έρνπλ … ιηγόηεξν … κπτθό ηζηό 

 
(5 X 0.5 = 2.5 μ)   μ: …… 

 

Β ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 7 πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (7 X 0.25 = 1.75 μ)   μ: …… 

 

Σα κέξε ηεο θαξδηάο 1 θαη 2 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

Σα αηκνθόξα αγγεία 3, 4 θαη 5 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

Σα αέξηα 6 θαη 7 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

 

3 

1 

6 7 

4 

2 

Πλεύκνλεο 

5 

Γεμηόο θόιπνο 

Αξηζηεξή θνηιία 

Πλεπκνληθή αξηεξία 

Πλεπκνληθή θιέβα 

Ανξηή 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Ομπγόλν 
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Γ) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. 

    i. Πώο νλνκάδεηαη ε βαιβίδα πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ αξηζηεξό θόιπν θαη ηελ 

αξηζηεξή θνηιία; 

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

    ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο πην πάλσ βαιβίδαο;  

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

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

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

 

Γ) i. Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία.                                     

Αξηζηεξή θνηιία →   …………………………….   →   …..……………………………….. →     

Σξηρνεηδή αγγεία ηζηώλ ζώκαηνο → ………………………………………..   →       

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

 (4 X 0.25 =1 μ)   μ: …… 

   ii. Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο.  

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

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

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

(0.5 μ)   μ: …… 

 

Δ)  Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ ν θ. Γεκήηξεο επηζθέθηεθε ην γηαηξό, απηόο ηνπ κέηξεζε ηελ 

πίεζε θαη ηνπ είπε όηη έρεη ππέξηαζε. Πνηα από ηηο πην θάησ ηηκέο είλαη πηζαλόλ λα ηνπ 

βξήθε;  

(Να βάιεηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο ζσζηήο απάληεζεο).      

       1) 90 κε 60                              2) 120 κε 80                               3) 160 κε 110  

(0.25 μ)   μ: …… 

η) i. Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα νλόκαηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο κε ηνπο 

αξηζκνύο 1 κέρξη 3 πνπ βιέπεηε ζεκεησκέλα ζην πην θάησ ζρήκα.  

    

 

 

 

 

 

 

ii. Πώο νλνκάδεηαη ην πγξό ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο 

κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα πην πάλσ θύηηαξα;  

………………………………………………………… 

(4 X 0.5 = 2 μ)   μ: …… 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

 

2 

1 

3 

Γηγιώρηλε ή Μηηξνεηδήο βαιβίδα 

Να επηηξέπεη ζην αίκα λα θηλείηαη κόλν πξνο ηε κηα θαηεύζπλζε, δειαδή από 

ηνλ αξηζηεξό θόιπν πξνο ηελ αξηζηεξή θνηιία θαη λα κελ κπνξεί λα 

επηζηξέςεη πίζσ.  

Ανξηή Αξηεξίεο 

Φιέβεο 

Άλσ θαη Κάησ                θνίιε θιέβα 

Να πξνκεζεύεη ην κπνθάξδην κε αίκα (λα ηνπ δίλεη νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο 

νπζίεο θαη λα απνκαθξύλεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιιεο άρξεζηεο 

νπζίεο). 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

Λεπθά αηκνζθαίξηα 

Αηκνπεηάιηα 

Πιάζκα 
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Ε) Ο θ. Χξύζαλζνο αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο Α.  

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο ρσξίο λα ιάβεηε ππ’ όςηλ ηνλ παξάγνληα Ρέδνπο.  

Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα; 

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

ε πνηεο νκάδεο κπνξεί λα δώζεη αίκα; …………………………………………………………. 

(2 X 0.5 = 1 μ)   μ: …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ                                        Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ                                    
Α. Θωμά                                              Αδάμος Αδάμου Β.Δ.                           
Π. Καλλής 
Θ. Θεράποντος                                                                                               Η ΔΙΕΘΤΝΣΡΙΑ 
                                                                                                                         Άννα Προξζνου 
 

Από ηηο νκάδεο Α θαη Ο. 

ηηο νκάδεο Α θαη ΑΒ. 
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ΓΤΜΝΑΙΟ Α΄ΑΓΙΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΠΑΦΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ： 2015-2016 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

ΒΑΘ. ：……………… /25 

ΟΛΟΓΡ. ：………………… 

ΤΠΟΓΡ. ：……………… 

 

ΣΑΞΗ：  Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ：

06/06/2016 

 

ΜΑΘΗΜΑ：ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ- ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ： 

1 ΧΡΑ 30 ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ：……………………………………… 

 

 

ΣΜΗΜΑ：…...  ΑΡ. ： ….. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α： Αποηειείηαη από δύο (2) ερφηήζεης. 

Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2.5) κολάδες. 

Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερφηήζεης. 
 
 

Δρώηεζε 1 

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

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

(α)   Σν παρύ έληεξν: 

Α.    απνζεθεύεη πξνζσξηλά άπεπηεο ηξνθέο , απνξξνθά λεξό θαη ζρεκαηίδεη ηα θόπξαλα. 

Β.    έρεη δύν εζσηεξηθέο θνηιόηεηεο 

Γ.    ιεηηνπξγεί σο δηπιή αληιία 

Γ.    είλαη όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Δ.     Όια ηα πην πάλσ. 

 

(β) Η θαξδία ραξαθηεξίδεηαη σο δηπιή αληιία. Οη θνηιόηεηεο πνπ απνηεινύλ ηε  δεμηά αληιία είλαη： 

Α.     αξηζηεξόο θόιπνο κε ηε δεμηά θνηιία   

Β.     αξηζηεξόο θόιπνο   κε ηελ αξηζηεξή θνηιία   

Γ.     δεμηά θνηιία  κε ηελ αξηζηεξή θνηιία  

Γ.     δεμηόο θόιπνο κε ηνλ αξηζηεξό θόιπν  

Δ.     δεμηόο θόιπνο κε ηε δεμηά θνηιία   

 

(γ)    Σν ζηνκάρη παξάγεη έλα ζεκαληηθό έλδπκν ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε πέςε ησλ πξσηετλώλ.  

         Απηό είλαη： 

 Α. ε πεςίλε 

 Β. ε ακπιάζε 

 Γ.   ε ιπζνδύκε 

 Γ.   ην πδξνρισξηθό νμύ 

 Δ.   ε ρνιή 
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(δ)Σα κηηνρόλδξηα ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ： 

Α.κεηά από θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ πξνκεζεύνπλ  κε ελέξγεηα νιόθιεξν ην θύηηαξν 

 Β. πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε 

Γ.δεζκεύνπλ ειηαθή ελέξγεηα 

Γ. είλαη απνζήθεο λεξνύ κε δηαιπκέλεο νπζίεο 

Δ.  όια ηα πην πάλσ 

 

(ε)     Σν αίκα κέζα ζηηο θνηιόηεηεο ηεο θαξδηάο θηλείηαη ： 

            Α.    από ηηο θνηιίεο πξνο ηηο θνηιίεο 

           Β.     από ηηο θνηιίεο πξνο ηνπο θόιπνπο 

           Γ.     από ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο 

           Γ.    από ηνπο θόιπνπο πξνο ηνπο θόιπνπο 

           Δ.    από ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο θαη πίζσ πξνο ηνπο θόιπνπο 

                                               (5ρ0,5κ=2,5 κ)  κ：………………. 

Δρώηεζε 2 
 
ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα κοληέιο αλζρώπηλφλ δοληηώλ(ζηαγόλα ελήιηθα). 

(α) Να  νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ , κε βάζε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4 πνπ θαίλνληαη.  

 

( 4 × 0,25κ = 1 κ) κ：……… 

 

 

Α/Α 

 

Δίδεδοληηώλ 

1. ΣΟΜΔΙ 

2. ΚΤΝΟΓΟΝΣΔ 

3. ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ 

4. ΓΟΜΦΙΟΙ 

1 

2 

3 

1 
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β.Να  γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ δνληηώλ κε ηνλ αρηζκό 1 ζην πην πάλσ ζρήκα.  

Σεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο. 

( 1 × 0,5κ = 0,5 κ) κ：… 

γ. Να γξάςεηε δύο (2) βαζηθούς ηρόποσς πρόιευες πνπ ζαο έρεη ζπζηήζεη ν νδνληίαηξνο ζαο, 
γηα λα αληηκεησπίζεηε ηελ νδνληηθή κηθξνβηαθή πιάθα θαηηελ ηεξεδόλα ησλ δνληηώλ. 
 
Μπνξνύλ λα επηιέμνπλ δύν από ηα πην θάησ:  

 σζηόο θαζαξηζκόο ησλ δνληηώλ 

 Απνθπγή γιπθώλ αλάκεζα ζηα γεύκαηα 

 Σαθηηθέο πξνιεπηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν θάζε έμη κήλεο 

 Υξήζε θζνξίνπ γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο. 
 

( 2 × 0,5κ = 1 κ) κ：………… 

ΜΔΡΟ Β： Αποηειείηαη από δύο (2) ερφηήζεης. 

                      Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 
Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερφηήζεης. 
Δρώηεζε 3  

Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. 

(α)   ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα  ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο . Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 

 

 
Α/Α 
 

 
σζηαηηθά ηοσ 
αίκαηος 

 

1. 
 

ΠΛΑΜΑ  

 
2. 
 

ΛΔΤΚΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ 

 
3. 
 

ΔΡΤΘΡΑ 
ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ 

 
4. 
 

ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑ 

 

(4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ ： ………. 

1 

 

3 

 2 

 

4 
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(β) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε αξηζκό  

2 θαη 3όπσο θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα.  

σζηαηηθό  

  αίκαηος 

 

Λεηηοσργία 

 

2. 

 

Καηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα , κε θαγνθπηηάξσζε ή κε παξαγσγή αληηζσκάησλ. 

 

3. 

 

Μεηαθέξνπλ νμπγόλν πξνο ηνπο ηζηνύο θαη απνκαθξύλνπλ από απηνύο δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. 

 

(2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ ： ………. 

(γ) ηε πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη έλα αηκνθόξν αγγείν κε αξηεξηνζθιήξπλζε. Να αλαθέξεηε 

δύο(2) ιόγοσς ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε παζνινγηθή απηή θαηάζηαζε. 

 

  
1. ηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ , θπξίσο ηεο 

ρνιεζηεξόιεο , θάησ από ην εζσηεξηθό 

ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ. 

 

 
2. ηε ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ. 

Αγγείν κε αξηεξηνζθιήξπλζε 

(2Υ0,5κ=1 κ)  κ：………………. 

(δ)Να γξάςεηε δύο (2) ζπλήζεηεο (ηξόπνπο πξόιεςεο) πνπ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ 
θαζεκεξηλή ζαο δσή , έηζη ώζηε λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο. 

Μπνξνύλ λα επηιέμνπλ δύν από ηα πην θάησ:  

 Γηαθοπή θαπλίζκαηος 

 φζηή δηαηροθή κε ιίγα ιηπαρά 

 Μείφζε θαηαλάιφζες αιθοόι 

 Καζεκερηλή άζθεζε θαη σγηεηλός 

ηρόπος δφής 

(2Υ0,5κ=1 κ)  κ：……………….



6 

 

Δρώηεζε 4 

(α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην πεπηηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1 κέρξη 4 , 
ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 
 

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ 

1. ΟΙΟΦΑΓΟ 

2. ΣΟΜΑΥΙ 

3. ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 

4. ΤΚΧΣΙ 

 

 

(4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ ： ………. 

 

(β)    Να γξάςεηε από κηα (1)ιεηηοσργίαπνπ επηηεινύλ ηα όξγαλα κε αρηζκό 2 θαη 4 πνπ 

θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 

 

ΟΡΓΑΝΟ 

 

                                          ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

2. 

Μπνξνύλ λα επηιέμνπλ κία ιεηηνπξγία  από ηηο πην θάησ: 

 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο 

 Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία ρπινύ 

 Μεξηθή πέςε πξσηετλώλ 

 πζπάζεηο γηα πξνώζεζε ηνπ ρπινύ ζην δσδεθαδάθηπιν. 

1 

2 

4 

3 
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4. 

Μπνξνύλ λα επηιέμνπλ κία ιεηηνπξγία  από ηηο πην θάησ: 

 Απνζήθεπζε πδαηαλζξάθσλ , ιηπώλ, βηηακηλώλ  θαη ζηδήξνπ. 

 ύλζεζε παξαγόλησλ γηα ηε πήμε ηνπ αίκαηνο. 

 Έθθξηζε ρνιήο. 

 Απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ από ηνμηθέο νπζίεο.  

(2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ ： ………. 

(γ) Να νλνκάζεηε δύο(2) όργαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην ζηνκάρη. 

 

ΌργαλοI ΌργαλοII 

 

ΟΙΟΦΑΓΟ 

 

 

ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 

(2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ ： ………. 

 

 

 

(δ)    Να γξάςεηε ηε δράζε  ησλ πην θάησ νπζηώλ , ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

Όλοκα οσζίας 

 

Γράζε οσζίας 

 

Υοιή 

 

γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε.  

 

Ακσιάζε ηοσ ζάιηοσ 

 

Γηαζπά ην άκπιν κέζα ζην ζηόκα. 

(2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ ： ………. 
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ΜΔΡΟ Γ： Αποηειείηαη από έλα (1)  ερώηεκα ηφλ (10) δέθα κολάδφλ. 

Δρώηεζε 5 

(α) Η Ισάλλα ζέιεη λα κάζεη εάλ ν ρπκόο ζηαθπιηνύ πεξηέρεη γιπθόδε ( απιό ζάθραξν ).  Γηα ην 

ζθνπό απηό έθαλε ζην εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο ην αθόινπζν πείξακα σο εμήο： 

1. ε ηξεηο(3) δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο έβαιε 2 ml από ηα αθόινπζα δείγκαηα ： 

 

Γείγκα ηροθής 

 

Θεηηθόςκάρησρας 

 

 

Αρλεηηθόςκάρησρας 

 

Γοθηκαζηηθός 

ζφιήλας  1 

 

Γοθηκαζηηθός 

ζφιήλας  2 

 

Γοθηκαζηηθός 

ζφιήλας  3 

 

Υσκόςζηαθσιηού 

 

Γηάισκα γισθόδες 

 

Γηάισκα αιαηηού 

 

2. Με ην ζηαγνλόκεηξν πξόζζεζε ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα  2ml δηαιύκαηνο Benedict θαη 

αλάδεπζε. 

3. Σνπνζέηεζε ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ζε έλα πνηήξη δέζεσο κε δεζηό λεξό γηα 2-5 

ιεπηά. 

 

Ι)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαο , γηα θάζε έλα από ηα δείγκαηα ηο 

ηειηθό τρώκα ηνπ δηαιύκαηνο  Benedictπξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο. 

 

Υρώκα δηαιύκαηος 

Benedict 

 

Υσκόςζηαθσιηού 

 

Γηάισκα γισθόδες 

 

Γηάισκα αιαηηού 

Πξηληερεκηθή 

        αληίδξαζε 

 

γαιάδην 

 

γαιάδην 

 

γαιάδην 

    Μεηά ηε ρεκηθή    

      αληίδξαζε 

(επαθή δηαιύκαηνο 

κεηνδείγκα) 

 

Κεξακηδί 

 

Κεξακηδί 

 

γαιάδην 

 

(6Υ 0.5 κ =3 κ)   κ ： ………. 
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ΙΙ)  Γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε αρηζκό 2 νλνκάζηεθε ζεηηθόο κάξηπξαο； 

Γηόηη πεξηέρεη απιά ζάθραξα , άξα πξέπεη λα δώζεη ζεηηθό απνηέιεζκα. 

(1 Υ 0.5 κ =0.5 κ)   κ ： ………. 

ΙΙΙ)  Γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε αρηζκό 3 νλνκάζηεθε αξλεηηθόο  κάξηπξαο； 

Γηόηη  δελ πεξηέρεη απιά ζάθραξα , άξα πξέπεη λα δώζεη αξλεηηθό απνηέιεζκα. 

(1 Υ 0.5 κ =0.5 κ)   κ ： ………. 

ΙV) Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πεηξάκαηνο  πνπ έθαλε ε Ισάλλα ζε πνην ζπκπέξαζκα  έρεη 

θαηαιήμεη； Ο ρπκόο ηνπ ζηαθπιηνύ πεξηέρεη ή δελ πεξηέρεηγιπθόδε ( απιό ζάθραξν )；Να 

αηηηνινγήζεηε  ηελ απάληεζε ζαο. 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πεηξάκαηνο ν ρπκόο ηνπ ζηαθπιηνύ πεξηέρεη απιά ζάθραξα . 

Απηό ην ζπκπεξαίλνπκε  από ην ζεηηθό απνηέιεζκα  ηεο αληίδξαζεο.  Σν ηειηθό ρξώκα ηνπ 

δηαιύκαηνο Benedict  ζην ηέινο ηεο αληίδξαζεο από γαιάδην έγηλε θεξακηδί, ην ίδην απνηέιεζκα 

πνπ έδσζε ν ζεηηθόο κάξηπξαο. 

(2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ ：……. 

(β) ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ 
νξγαληζκνύ. 
Ι) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 , ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.(4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ ： ………. 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ 

1. ΣΡΑΥΔΙΑ 

2. ΒΡΟΓΥΟ 

3. ΚΤΦΔΛΙΓΑ 

4. ΠΝΔΤΜΟΝΑ 

1 

2 

4 

3 
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ΙΙ) Πνπ αθξηβώο βξίζθεηαη ε επηγισηηίδα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο； 

 ηελ αξρή ηνπ ιάξπγγα 

 Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα όηαλ θαηαπίλνπκε , γηα λα κελ πεξάζεη ε ηξνθή ζηνπο 

πλεύκνλεο. 

(2 Υ 0.5 κ =1 κ)   κ ： ………. 

ΙΙΙ) Να γξάςεηε ηα ζηάδηα (όξγαλα) ηεο πνξείαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα από ηε ξηληθή θνηιόηεηα 

κέρξη ηηο θπςειίδεο. 

Ρηληθή θοηιόηεηα θάξπγγαο ιάξπγγαο ηξαρεία 

 

βρόγτοηβρογτίδηα θσυειίδες   

 (4 Υ 0.5 κ =2 κ)   κ ： ……… 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 
 
 
 

 

                                            Ο Διευθυμτής  

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

   Μιλτιάδης Κκέλης 

 

 

 



1 
 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΦΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015/2016 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Τίξξ-Δρ) 

Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 7 ζειίδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ζε όια ηα εξσηήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΒΑΘ.: .......................... / 25 

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

ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

ΣΑΞΗ: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (ΑΠΑΝΣΗΔΙ) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΑ ( ΦΤΙΚΗ - ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

   1 h 30 min (90' ιεπηά) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………… ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ. ………… 
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ΜΔΡΟ  Α:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2.5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

 

Δξώηεζε 1 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ζηελ πέςε ησλ 

ηξνθώλ, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα A, Β, Γ, Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή 

απάληεζε).  

(α) Τν ζάιην πεξηέρεη έλα ζεκαληηθό έλδπκν πνπ θαηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην ζηόκα. Τν έλδπκν απηό είλαη: 

Α. ακπιάζε 

Β. ιηπάζε 

Γ. ιπζνδύκε 

Γ. ζξπςίλε 

Δ. λνπθιεάζε 

(β) Γαζηίηηδα είλαη κηα πάζεζε ηνπ : 

Α. ιεπηνύ εληέξνπ 

Β. παρένο εληέξνπ 

Γ. ζηνκαρηνύ 

Γ. δσδεθαδάθηπινπ 

Δ. όια ηα πην πάλσ. 

(γ) Τν πδξνρισξηθό νμύ ζην ζηνκάρη πξνέξρεηαη από : 

Α. γαζηξηθνύο αδέλεο 

Β. ζηεινγόλνπο αδέλεο 

Γ. πάγθξεαο 

Γ. ζπθώηη 

Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ. 

(δ) Η γιπθόδε  απνηειεί κηθξνκόξην ησλ καθξνκνξίσλ πνπ νλνκάδνληαη: 

Α. πδαηάλζξαθεο 

Β. ιηπαξέο νπζίεο 

Γ. λνπθιετληθά νμέα 

Γ. πξσηεΐλεο 

Δ. θαλέλα από ηα πην πάλσ. 

(ε) Οη πην θάησ ρεκηθέο νπζίεο είλαη όιεο ζπκπιεξσκαηηθέο  ζξεπηηθέο νπζίεο : 

A. Υδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο θαη λεξό 

B. Υδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο, λεξό θαη άιαηα 

C. Υδαηάλζξαθεο ,ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο, λεξό θαη βηηακίλεο 

D. Υδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο, λεξό θαη λνπθιετληθά νμέα 

E. Τδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο, λνπθιετληθά νμέα θαη βηηακίλεο.  
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(5X0.5κ = 2.5κ) κ:…..  

 
Δξώηεζε 2 

(α) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην ζηνκάρη, έλα όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1, θαη 2 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

(2X0,5κ =1κ) κ:…..  

 

(β) Να γξάςεηε ηξεηο (3)  ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνκαρηνύ. 

1.Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο. 

2. θθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ θαη δεκηνπξγία ρπινύ. 

3.Πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δηάζπαζε (πέςε)πξσηετλώλ.  

(3X0,5κ=1,5κ) κ:…..  

ΜΔΡΟ  Β:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

   Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε  (5) κνλάδεο. 

Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

 

Δξώηεζε 3 

Η Μαξηάλλα έρεη πάξεη γηα πξόγεπκα δεκεηξηαθά κε γάια, ςσκί νιηθήο αιέζεσο κε βνύηπξν θαη 

καξκειάδα.  

α)Πνηα από ηηο παξαθάησ ζξεπηηθέο νπζίεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκόο ηεο, σο πξώηε 

επηινγή, γηα ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο; 

A. Πξσηεΐλεο 

B. Ληπαξέο νπζίεο 

C. Τδαηάλζξαθεο 

D. Ννπθιετληθά νμέα 

E. Βηηακίλεο. 

(1X0,5κ=0 ,5κ) κ:…..  

β)Σην ζηόκα γίλεηαη ην άιεζκα ηεο ηξνθήο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ. 

Από πνηα είδε δνληηώλ γίλεηαη ην άιεζκα ηεο ηξνθήο; 

Α/Α Όξγαλν 

 

1 

Οηζνθάγνο 

 

2 

Γσδεθαδάθηπιν (Λεπηό έληεξν) 
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η) Γνκθίνη 

ηη) Πξνγόκθηνη 

(2X0,5κ=1κ) κ:…..  

 

 

γ)Καηά ηελ κάζεζε παξάγεηε ζάιην. Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο, Α-Γ, δελ ηζρύεη γηα ηε 

δξάζε ηνπ ζάιηνπ; 

A. Τν ζάιην ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

B. Σν ζάιην ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πξσηετλώλ 

Γ. Τν ζάιην ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία βισκνύ (κπνπθηάο) 

Γ. Τν ζάιην ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο 

(1X0,5κ=0,5κ) κ:…..  

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάπνζε: 

Καηά  ην πξώην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη από  ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα  ζηνλ 

θάξπγγα . Καηά  ην δεύηεξν ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη από  ηνλ… θάξπγγα 

ζηνλ νηζνθάγν . Καηά  ην ηξίην ζηάδην ηεο θαηάπνζεο, ν βισκόο κεηαθέξεηαη από  ηνλ νηζνθάγν 

ζην  ζηνκάρη κε πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κπτθνύ  ρηηώλα.  

(4X0,5κ=2κ) κ:…..  

 

ζη) Η πέςε ηεο ηξνθήο γίλεηαη από ην πεπηηθό ζύζηεκα. Τν πεπηηθό ζύζηεκα απνηειείηε από δπν 

νκάδεο νξγάλσλ  

1) Γαζηξεληεξηθόο ζσιήλαο 

2) Μεγάινη πξνζαξηεκέλνη αδέλεο 

(2X0,5κ=1κ) κ:…..  

 

Δξώηεζε 4 

Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πγηεηλή ησλ 

δνληηώλ καο. 

Α/Α Μέξνο ή Σπζηαηηθό 

Γνληηνύ 

1. αδακαληίλε 

2. νδνληίλε 

3. νζηέηλε 

4. πνιθόο 
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 (α) Σην παξαθάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ή ζπζηαηηθά ηνπ 

δνληηνύ πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ελδείμεηο 1 κέρξη 5, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 

 

  

 

 

 

 

      (5X0,5κ=2,5κ) κ:…..  

(β) Σηε Κύπξν ππνινγίδεηαη όηη ην 70%-80% ησλ παηδηώλ αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα κε ηα δόληηα 

ηνπο ελώ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ελειίθσλ ππνθέξεη από ηεξεδόλα ε νπιίηηδα. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηέζζεξεηο (4) ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ 

ησλ δνληηώλ  

  

Α/Α  

1                                                                                
                                                                    

 

2                                                                          
                                                                            
                                                                            
                                                                                     
                                              

 

3                                                                            
                                                                         
                                    

 

4                                                                              
                           

(4X0,5κ=2,0κ) κ:…..  

γ)Τα βξέθε γελληνύληαη ρσξίο δόληηα. Σηνλ έθην κε έβδνκν κήλα αξρίδνπλ λα εθθύνληαη ηα 

λενγηιά (20 δόληηα). Τα κόληκα δόληηα, πνπ ζηαδηαθά από ην 6ν κέρξη ην 13ν έηνο  αληηθαζηζηνύλ 

ηα λενγηιά. Πόζα είλαη ηειηθά ηα κόληκα δόληηα; 

32 (Σξηαληαδύν) 

(1X0,5κ=0,5κ) κ:…..  

ΜΔΡΟ  Γ': Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. 

Δξώηεζε 5 
α) Τν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα κέξε ηεο θαξδηάο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6  

5. Οζηό ηεο γλάζνπ 
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     1 Ανξηή 

      2 Αξηζηεξόο θόιπνο 

      3 Γηγιώρηλε βαιβίδα 

     4 Πλεπκνληθή αξηεξία 

     5 Γεμηά θνηιία 

    6  Κάησ θνίιε θιέβα 

 

 
(6Υ 0.5 κ = 3 κ) κ:... 

 

 
(β) Η θαξδηά ραξαθηεξίδεηαη σο δηπιή αληιία. Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο δεμηάο θαη 

πνηνο ν ξόινο ηεο αξηζηεξήο αληιίαο ζηελ θαξδηά. 

1.Γεμηά: ηέιλεη ην αίκα ζηνπο πλεύκνλεο 

2.Αξηζηεξά: ηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα 

(2Φ 0.5 κ = 1 κ) κ:... 

(γ)Τν αίκα θπθινθνξεί κε ηε πίεζε πνπ αζθεί ε θαξδηά κέζα ζηα αηκνθόξα αγγεία. Να νλνκάζεηε 

ηα αηκνθόξα αγγεία πνπ θαίλνληαη ζηε πην θάησ εηθόλα. 

 

1 Αξηεξία  

 2 Φιέβα 

3 Σξηρνεηδή αγγεία   

(3Φ 0.5 κ = 1,5 κ) κ:... 
 

 

δ) Πνην από ηα πην πάλσ αγγεία: 
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• Μπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηε πίεζε; Αξηεξία  
 
• Γελ έρεη βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπ; Αξηεξία   
 
• Έρεη παρύηεξν ηνίρσκα θαη κηθξόηεξε δηάκεηξν; Αξηεξία  
 
• Φέξλεη ην αίκα ζηελ θαξδία; Φιέβα 
  
• Απνκαθξύλεη ην αίκα από ηελ θαξδία; Αξηεξία  
 

(5Φ 0.5 κ = 2,5 κ) κ:... 

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

Γηα κέζνπ απηώλ  κπνξνύλ λα εμέξρνληαη θαη λα εηζέξρνληαη ηα κηθξνκόξηα ζξεπηηθώλ ε 
αρξεζηώλ νπζηώλ ε νμπγόλνπ ε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ην αίκα πξνο ηα θύηηαξα θαη 
από ηα θύηηαξα πξνο ην αίκα.. 

 (1Φ 0.5 κ = 0,5 κ) κ:... 

 

δ)Ο θαξδηνιόγνο κε κηα ζεηξά  εμεηάζεσλ (δνθηκαζία θόπσζεο θαη ζηεθαληνγξάθεκα θαξδίαο) 

έιεγμε ηα αγγεία ηεο θαξδίαο ηνπ θ. Αληξέα Κισλαξίδε.. Σε κηα αξηεξία ηεο θαξδίαο (ζηεθαληαία) 

δηαπίζησζε όηη ππήξρε ζηέλσζε, ιόγσ αξηεξηνζθιήξπλζεο. 

Πνπ νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε; 

                                                                                  
                                                      
 
                                                                                
       

 (2Φ 0.5 κ = 1 κ) κ:... 
 

ε) Λόγσ ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο, ηα αγγεία ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

επηβαξύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο (αύμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ζπρλόηεηαο παικώλ) θαη λα 

πξνθαιείηαη εύθνιε θνύξαζε. Τη είλαη ε αξηεξηαθή πίεζε; 

                                                                                       

                    .  

(1Φ 0,5 κ = 0,5 κ) κ:... 

 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

……………………… 

Γεσξγνύια Φινπξή 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΟΣΚΗΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2015-2016 

      ΒΑΘΜΟΣ:.................    

    

  ΟΛΟΓΑΦΩΣ:.....................  
  

ΓΑΡΤΕΣ ΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 
  ΥΡΟΓΑΦΗ: ........................................... 

  

    
  

ΤΑΞΗ: Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
  ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:   06 /06/2016 
  

  

    

  

    

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ )   1 h 30 min (90ϋ λεπτά) 
    

  

 ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: …............................................  ΤΜΗΜΑ:..............   Α..............  

        

ΡΟΣΟΧΗ 

Να προςζξετε               Να προςζξετε τθν εμφάνιςθ του γραπτοφ ςασ και να γράψετε με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ (Tipp-Ex) 

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από  7 ςελίδεσ. 

Κ Α Λ Η Ε Ρ Ι Τ Υ Χ Ι Α 
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ΜΕΟΣ Α:  Αποτελείται από δφο(2) ερωτιςεισ 
                    Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται  με δυόμιςθ(2,5) μονάδεσ. 
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
ΕΩΤΗΣΗ 1 
 
α. Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Α με  τισ λζξεισ τθσ ςτιλθσ Β.                                          
                               

Στιλθ Α 

1.  Διατθρεί το αίμα ςε ςυνεχι κίνθςθ ςτο  ςϊμα. 
 

2.  Κατά μικοσ τουσ υπάρχουν βαλβίδεσ. 
 

3. Πιξθ του αίματοσ. 
 

4. Υγρό άμορφο ςυςτατικό του αίματοσ. 
 

5. Μεταφζρουν το αίμα από τθν καρδία ςτουσ πνεφμονεσ 
και ςε όλο το ςϊμα. 

      
 
                                                                                                                                                                                     (5x 0.25= 1.25μ) 

β. Να γράψετε δίπλα από τθν κάκε πρόταςθ αν είναι Ορκι , ι Λάκοσ.                                                                            
 

α) Οι  πατάτεσ και το ρφηι είναι πλοφςια ςε   υδατάνκρακεσ. 
 

Ορκι 

β) Τα άλατα και το νερό ανικουν ςτθν κατθγορία των οργανικϊν ουςιϊν. 
 

Λάκοσ. 

γ) Οι ουςίεσ που παρζχουν ςτον οργανιςμό δομικά ςυςτατικά για τθν ανάπτυξθ του  
     ονομάηονται ενεργειακζσ. 

Λάκοσ. 

δ) Οι λιπαρζσ ουςίεσ είναι τα πλουςιότερα ενεργειακά υλικά. 
 

Ορκι 

ε) Συμπλθρωματικζσ είναι οι ουςίεσ που δεν ζχουν οφτε δομικό οφτε ενεργειακό ρόλο 
    αλλά είναι απαραίτθτεσ για τθν κανονικι λειτουργία του οργανιςμοφ. 

Ορκι 

                                                                                                                                                                                     (5x 0.25= 1.25μ) 

 

ΕΩΤΗΣΗ 2 
α. Να γράψετε τρεισ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ τροφι είναι απαραίτθτθ για τον οργανιςμό. 
   i)   Καταςκευι και ανάπτυξθ του οργανιςμοφ.     
   ii)  Παραγωγι ενζργειασ. 
  iii)  Για να διατθρείται το ςϊμα υγιζσ.   

                                                                                                                                                                   (3 x 0.5 = 1,5μ)                                                    

 

β. Η κυρία Αμαλία είναι παχφςαρκθ. Ο γιατρόσ τθν ςυμβοφλεψε να χάςει κάποια κιλά γιατί κινδυνεφει 

     θ υγεία τθσ. Να αναφζρετε δφο τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να καταφζρει να χάςει τα περιττά 

     κιλά.                                                   

   i) Να αςκείται     
  ii) Να ελαττϊςει τισ τροφζσ που είναι πλοφςιεσ ςε λιπαρά. 

               Στιλθ Β 

Α. Αιμοπετάλια 
 

Β.  Καρδία 
 

Γ.  Φλζβεσ 
 

Δ. Λευκά αιμοςφαίρια 
 

Ε.  Αρτθρίεσ 
 

ΣΤ. Πλάςμα 

1 Β 

 

2 Γ 

 

3 Α 
 

4 ΣΤ 

 

5 Ε 

     (2x 0.5 =1μ) 
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ΜΕΟΣ Β:  Αποτελείται από δφο(2) ερωτιςεισ 
                    Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται  με πζντε(5) μονάδεσ. 
                    Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 

ΕΩΤΗΣΗ 3 
  
α. i) Να ονομάςετε ςτο διπλανό ςχεδιάγραμμα τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ που δείχνουν οι  

      αρικμοί 1 μζχρι 5 κακϊσ και μια λειτουργία για το κάκε ζνα.                                                (10x 0.25= 2.5μ) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. i) Να αναφζρετε μια αςκζνεια του οργάνου με τον αρικμό 2 που οφείλεται ςτο άγχοσ και τθν κακι  
       διατροφι. Γαςτρίτιδα. 

(1x 0.25= 0.25μ) 
    ii) Να γράψετε δφο τρόπουσ πρόλθψθσ των αςκενειϊν του οργάνου με τον αρικμό 4.              

 

 Τρόποι πρόλθψθσ των αςκενειϊν του οργάνου με τον αρικμό 4. 
 

1 Πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν και νεροφ. 
 

2  
Κακθμερινι ςωματικι άςκθςθ. 

 
(2x 0.5= 1μ) 

 

Αρικμόσ 
οργάνου 

Πνομα 
οργάνου 

Λειτουργία 
οργάνου 

1 

 
Σιελογόνοι αδζνεσ 
 
 

Παραγωγι και ζκκριςθ 
του ςάλιου. 

2 

 
Στομάχι 
 
 

Προςωρινι αποκικευςθ 
τθσ τροφισ 

3 

Λεπτό ζντερο 
 
 
 

Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ 
τθσ τροφισ και 
απορρόφθςθ των 
μικρομορίων των 
κρεπτικϊν ουςιϊν. 

4 

 
Ραχφ ζντερο 
 
 

1.Προςωρινι αποκικευςθ 
των άπεπτων υλικϊν των 
τροφϊν. 
2. Απορρόφθςθ νεροφ, 
αλάτων και βιταμινϊν. 
3. Σχθματιςμόσ κοπράνων. 

5 
 
Συκϊτι 
 

Παραγωγι και ζκκριςθσ 
τθσ χολισ. 

Α 

  3 

8 

1 

4 

    6 

  5 

2 
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γ.  Να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν χρθςιμοποιϊντασ  λζξεισ που παρατίκενται με   

      αλφαβθτικι ςειρά  πιο κάτω. 

 
     
 
     i) Ποια μικρομόρια προκφπτουν από τθ διάςπαςθ του ψωμιοφ; Γλυκόηθ 
   
    ii) Με ποιο ςυςτατικό του αίματοσ μεταφζρονται ςτα κφτταρα; Ρλάςμα 
       
   iii) Σε ποια οργανίδια του κυττάρου καταλιγουν τα πιο πάνω μικρομόρια; Μιτοχόνδρια  
     
  iv) Με τθ βοικεια του αερίου οξυγόνου  τα πιο πάνω μικρομόρια καίγονται και  
        απελευκερϊνεται ενζργεια  που είναι απαραίτθτθ για τθ λειτουργία του κυττάρου. 

                          (5x 0.25= 1.25μ) 

 
ΕΩΤΗΣΗ 4 
α. i) Πωσ ονομάηεται θ πάκθςθ του δοντιοφ που δείχνει το γράμμα Α; 

        Τερθδόνα 

                                                                                                (1x 0.25=0.25 μ) 

    ii) Δφο ςυμβουλζσ που δίνουν οι οδοντίατροι για τθν αποφυγι τθσ  

         πιο πάνω πάκθςθσ είναι: 

         1. Κακθμερινό βοφρτςιςμα των δοντιϊν μετά από κάκε γεφμα  
              και ςυχνι χριςθ του οδοντικοφ νιματοσ.   

          2. Τακτικζσ προλθπτικζσ επιςκζψεισ ςτον οδοντίατρο. Συςτινεται 
                επίςκεψθ ςτον οδοντίατρο κάκε ζξι μινεσ.                                                                                        

(2x 0.25=0.5 μ)  

 

iii) Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αναφζρεται ςτα διάφορα μζρθ του δοντιοφ. 

(4x0.25 = 1μ) 
  

Α/Α 
 

Μέρος ή Σσστατικό Δοντιού Περιγραυή/ Χαρακτηριστικά 

1. Οδοντίνθ 
Συςτατικό των δοντιϊν που ζχει παρόμοια ςφςταςθ με 
αυτι των οςτϊν. Περιβάλλεται από τθν αδαμαντίνθ ςτθν 
περιοχι τθσ μφλθσ. Είναι πλοφςια ςε αςβζςτιο (70%). 

2. Αδαμαντίνθ 
Περιβάλλει το εξωτερικό μζροσ του δοντιοφ και αποτελεί 
το ςκλθρότερο ςυςτατικό του ανκρϊπινου ςϊματοσ και 
το πλουςιότερο ςε αςβζςτιο (95%). 

3. 
Πολφός 

 

 Ιςτόσ που περιζχει τα αγγεία και τα νεφρα του δοντιοφ 
και ςυμβάλλει ςτθ κρζψθ, τθν άμυνα και τθν αίςκθςι 
του. 

4. Οςτεϊνθ 

Ουςία των οςτϊν που καλφπτει τθν οδοντίνθ ςτθν 
περιοχι τθσ ρίηασ του δοντιοφ, και ςτερεϊνει τα δόντια 
ςτθ ςιαγόνα. Είναι θ πιο μαλακι από τισ ςκλθρζσ ουςίεσ 
του δοντιοφ. 

Α 

     Αμινοξζα, γλυκόηθ, διοξείδιο του άνκρακα , ενζργεια ,μιτοχόνδρια,  οξυγόνο,  πλάςμα . 
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β. i)  Ποια είδθ δοντιϊν δείχνουν οι αρικμοί 1 – 4; 

      1: Τομείσ ι κοπτιρεσ 

      2 : Κυνόδοντεσ 
      3: Προγόμφιοι 
      4: Γομφίοι  
                                                                     (4x0.25 = 1μ) 

                                                

 ii) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των δοντιϊν με τισ ενδείξεισ 1 και 4;   

      1.Κόβουν τθν τροφι  

      4. Μαςοφν αλζκουν τθν τροφι    

                                                                                                                                                                                    

 

 

γ. Ο Γιάννθσ πιρε 7 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και ζβαλε 2ml από τα ακόλουκα δείγματα. Πρόςκεςε ςε 

    κάκε δοκιμαςτικό ςωλινα 2 ml από το αντιδραςτιριο Χ για να ανιχνεφςει κάποια κρεπτικι ουςία.   

   Ακολοφκωσ τοποκζτθςε τουσ δοκιμαςτικοφσ  ςωλινεσ ςε ποτιρι ηζςεωσ για 2 με 5 λεπτά. 

    

 

Δείγματα τροφϊν Θετικόσ 
μάρτυρασ 

Αρνθτικόσ 
μάρτυρασ 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.1 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.2 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.3 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.4 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.5 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.6 

Δοκιμαςτικόσ 
ςωλινασ  
αρ.7 

Αςπράδι  
αυγοφ 

Χυμόσ  
λευκοφ 
ςταφυλιοφ 

Γάλα Βοφτυρο Φρζςκοσ 
χυμόσ 
λεμονιοφ 

Διάλυμα  
γλυκόηθσ 
(ςάκχαρο) 

Διάλυμα 
αλατιοφ 

 

i) Ποια κρεπτικι ουςία προςπακεί να ανιχνεφςει  ο Γιάννθσ; Γλυκόηθ 

                                                                                            (1x 0.25=0.25 μ) 

 

ii) Ποιο είναι το αντιδραςτιριο Χ που χρθςιμοποίθςε; Διάλυμα Benedict 

                                                                                          (1x 0.25=0.25 μ) 

iii)  Ποιο είναι το αρχικό χρϊμα του πιο πάνω αντιδραςτθρίου και ποιο το τελικό του χρϊμα όταν ζλκει 

      ςε επαφι με τθν πιο πάνω κρεπτικι ουςία; 

    Αρχικό χρϊμα: Γαλάηιο 

    Τελικό χρϊμα : Κεραμιδί 

                                                                                          (2x 0.25=0.5 μ) 

 

iv) Σε ποιο δείγμα τροφισ το πιο πάνω αντιδραςτιριο X κα αλλάξει χρϊμα; Χυμόσ λευκοφ ςταφυλιοφ.                                                                                     

                                                                                          (1x 0.25=0.25 μ) 

 

 
 

                                    (2x0.5 = 1μ) 
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ΜΕΟΣ Γ:  Αποτελείται από ζνα(1) ερϊτθμα των (10) μονάδων. 
  
ΕΩΤΗΣΗ 5                    
 α. Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ 1-7 που φαίνονται ςτο διπλανό ςχιμα τθσ καρδιάσ. 

  

 

 

                        

                                                                                              

 

    β. Ποιοσ ο ρόλοσ των βαλβίδων που υπάρχουν ανάμεςα ςτουσ κόλπουσ και τισ κοιλίεσ τθσ καρδίασ; 

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

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

         (1x 0.5=0.5μ) 

        γ. i) Να ονομάςετε τθν κυκλοφορία με τθν οποία το αίμα πάει ςτουσ πνεφμονεσ για να οξυγονωκεί. 

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

(1x 0.25=0.25 μ) 

           ii) Ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ;  

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

(1x 0.25=0.25 μ) 

       δ. Στον πίνακα που ακολουκεί να ονομάςετε τα κφτταρα του αίματοσ που φαίνονται ςτα ςχιματα 

          και να γράψετε μια λειτουργία για το κάκε ζνα. 

           Όνομα κυττάρου                    Λειτουργία 

                     

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

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

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

                  

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

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

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

                                                                (2x 0.25=0.5 μ)                                          (2x 0.5=1 μ) 

 ε.i) Ο υπεφκυνοσ τθσ τράπεηασ αίματοσ, ςε ζνα νοςοκομείο, κζλει να καλφψει τισ ανάγκεσ του 

        χειρουργικοφ τμιματοσ ςε αίμα. Ποια ομάδα αίματοσ πρζπει  να  φροντίςει να υπάρχει ςε μεγάλεσ  

        ποςότθτεσ  και  ποια ομάδα ,δεν είναι ανθςυχθτικό, αν δεν υπάρχει  ςε επαρκι ποςότθτα; 

        Να αναφζρετε τισ δφο ομάδεσ αίματοσ (μόνο τισ ομάδεσ όχι το ρζηουσ) και να δικαιολογιςετε τθν     

        απάντθςι ςασ. 

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

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

1   ……………………………………. 

2   ……………………………………. 

3    ……………………………………. 

4    ……………………………………..   

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

6    …………………………………….. 

7…………………………………………. 

 

 

5 

4 

3 

7 
1 

6 

 (7x 0.25=1.75 μ) 

                          

 

2 

(2x 0.5=1 μ) 
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ii) Ζνασ τραυματίασ από αυτοκινθτιςτικό δυςτφχθμα, χρειάηεται μετάγγιςθ αίματοσ. Αν ο ίδιοσ ζχει αίμα 

τθσ ομάδασ Β ρζηουσ αρνθτικό, από ποια ι ποιεσ ομάδεσ αίματοσ και με ποιο ρζηουσ μπορεί να δεχκεί 

αίμα;  Από Β ρζηουσ αρνθτικό και Ο ρζηουσ αρνθτικό. 

                                                                     (1x 1 = 1μ)          

ςτ) i) Να ονομάςετε τα αιμοφόρα αγγεία με τουσ  αρικμοφσ 1,2,3. 

        1. Φλζβεσ 

        2. Αρτθρίεσ 

        3. Τριχοειδι 

                                                               (3 x 0,25 = 0.75μ) 

 
  ii) Ποια θ λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων με 
       τον αρικμό 3. Ανταλλαγι ουςιϊν και αερίων 
       ανάμεςα ςτα κφτταρα και το αίμα. 
                                                           (1x 0,5 = 0.5μ)          
                                                                    
iii) Ποια δομι ζχουν ϊςτε να εξυπθρετείται θ λειτουργία τουσ;  
      Πολφ λεπτά τοιχϊματα (μια ςτοιβάδα κυττάρων) 

(1x 0.5 = 0.5μ) 

 
  iv)  Να γράψετε δφο διαφορζσ ανάμεςα ςτα αιμοφόρα αγγεία 1 και 2 όςον αφορά τθ διάμετρο τουσ και  
       τα τοιχϊματα τουσ. 

                                                                                                                                                                         (4x 0.25 =1μ)  

  

 θ) 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.  Αρτθριοςκλιρυνςθ. 
                                                                                                            

                        
 ii) Να γράψετε τρεισ (3) τρόπουσ πρόλθψθσ τθσ πιο πάνω πακολογικισ  

     κατάςταςθσ. 

    1 Σωςτι διατροφι με λίγα λιπαρά 

    2 Κακθμερινι άςκθςθ 

   3 Διακοπι καπνίςματοσ 

 

 

                                                                                                                          

   

 Αιμοφόρο αγγείο 1 Αιμοφόρο αγγείο 2 

Διάμετροσ Μεγαλφτερθ Μικρότερθ 

Τοίχωμα Λεπτότερα τοιχϊματα και ελαςτικά 
τοιχϊματα 

Παχφτερα λιγότερο ελαςτικά 
τοιχϊματα 

    (1x 0.25 = 0.25μ) 
 

                                                                                             
 

(3x 0.25 = 0.75.μ) 
 

                          ΟΙ ΕΙΣΗΓΗTΕΣ: 

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

               Πατςαλίδου Γρθγορία 

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

            Παπαδοποφλου Μαρία 

  

                                                             

            Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

................................................. 
                                                                                                              
Χριςτοδοφλου Ευάγγελοσ    
 

 

 

           Συντονίςτρια Β.Δ 

................................................. 
         Πατςαλίδου Γρθγορία                                                                                                 
  

 

 

2 
3 

1 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

 

 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 
 

ΒΑΘ.: ........................... / 25 
 

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

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

 
 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2016 

 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 

1 ώρα και 30 λεπτά 

(90΄ λεπτά) 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ….................................................................. 

 

ΤΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε. 

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 
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 ΜΕΡΟΣ Α:  Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2.5) μονάδες. 

 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 

 
Ερώτηση 1 

 

(α) Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, βάζοντας σε κύκλο ένα μόνο 

γράμμα Α, Β, Γ, Δ ή Ε που αντιστοιχεί στην πιο σωστή απάντηση (π.χ.  Α  ). 

 

(i)     Καθώς η τροφή περνά μέσα από τον γαστρεντερικό σωλήνα υπάρχουν ουσίες που 

καταστρέφουν τα μικρόβια που υπάρχουν στις τροφές. Αυτό γίνεται στα εξής όργανα του 

πεπτικού συστήματος:  

Α. στομάχι και λεπτό έντερο 

Β. λεπτό και παχύ έντερο 

Γ. στόμα και στομάχι 

Δ. στόμα και παχύ έντερο 

Ε. οισοφάγος και στόμα 
 

(ii) Ποια είναι τα μικρομόρια από τα οποία είναι δομημένοι οι υδατάνθρακες;  

Α. γλυκόζες 

Β. λιπαρά οξέα 

Γ. γλυκερόλη 

Δ. αμινοξέα 

Ε. λιπαρά οξέα και γλυκερόλη 

(iii)      Ο αριθμός των νεογιλών και των μόνιμων δοντιών στον άνθρωπο, αντιστοίχως είναι:  

Α. 22 και 34 

Β. 20 και 32 

Γ. 22 και 30 

Δ. 20 και 30 

Ε. 22 και 32 

 (3 Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: … 

 

 

(β)  Συμπληρώστε τις προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις: 

 Η χημική πέψη των πρωτεϊνών αρχίζει στο ……στομάχι……, υπό την επίδραση του 

ενζύμου ……πεψίνη….. . Η πέψη των πρωτεϊνών συνεχίζεται στο πρώτο τμήμα του 

λεπτού εντέρου που ονομάζεται ………δωδεκαδάκτυλος………, υπό την επίδραση 

διαφόρων πεπτικών ενζύμων όπως η ………θρυψίνη……… .  

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 
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Ερώτηση 2 
 

(α) Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει μέρος των οργάνων του αναπνευστικού 

συστήματος του ανθρώπου. Να ονομάσετε τις ενδείξεις 1, 2, 3 και 4 συμπληρώνοντας τον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 
(β) Να δώσετε δύο λόγους γιατί η αναπνοή πρέπει να γίνεται από τη μύτη και όχι από το στόμα; 

 

1ος Στο εσωτερικό της μύτης υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία τα οποία θερμαίνουν τον αέρα. 

2ος στο εσωτερικό της μύτης υπάρχει βλέννα  που υγραίνει τον αέρα και ή τρίχες που 

καθαρίζουν τον αέρα. ……………………………………………… 

 
(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

(γ) Να γράψετε τα στάδια της πορείας του ατμοσφαιρικού αέρα από την ρινική κοιλότητα μέχρι 

τις κυψελίδες.  

 
Ρινική κοιλότητα             …φάρυγγας ……..               ………λάρυγγας……..                                          

……τραχεία……           ………βρόγχοι……..              ……βρογχίδια….           κυψελίδες.    

 
 

 
(5 Χ 0.1 μ = 0.5 μ)   μ: … 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

1. Λάρυγγας  

2. Τραχεία 

3. Βρόγχοι 

4. Χόδρινοι δακτύλιοι 
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 ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 

 

Ερώτηση 3 
 

Στην πιο κάτω εικόνα φαίνονται τα τρία (3) είδη αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπινου οργανισμού. 

 

(α) Να τα ονομάσετε 

1. …Φλέβα…… 

2. …Αρτηρία…………… 

3. Τριχοειδή αγγεία 

 

 

 

 

 

 

 

(3 Χ 0.25 μ = 0.75 μ)   μ: … 

 

 

(β) Να γράψετε δύο (2) δομικές και δύο (2) λειτουργικές διαφορές των αγγείων 1 και 2.  

 

Δομικές: οι αρτηρίες έχουν παχύ μυϊκό τοίχωμα και οι φλέβες λεπτό ή Οι φλέβες στο 

εσωτερικό έχουν βαλβίδες ενώ οι αρτηρίες όχι ή οι αρτηρίες έχουν μικρή διάμετρο αυλού ενώ 

οι φλέβες έχουν μεγάλη διάμετρο αυλού  

…………………………………………………………………………. 

 

Λειτουργικές: οι αρτηρίες είναι απαγωγά αγγεία ενώ οι φλέβες είναι προσαγωγά αγγεία ή οι 

αρτηρίες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα ενώ οι φλέβες μη οξυγονωμένο ή το αίμα στις 

αρτηρίες κινείται με μεγάλη πίεση ενώ στις φλέβες με μικρή πίεση 

……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

(4 Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 
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(γ) Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται μεγέθυνση τμήματος αιμοφόρων αγγείων που περιβάλλουν τα 

κύτταρα ενός οργάνου του σώματος. Να καταγράψετε, στον πιο κάτω πίνακα, ποιες ουσίες κινούνται 

από τα αγγεία προς τα κύτταρα και από τα κύτταρα προς τα αγγεία.  

 
               

  
 

(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: … 
 
 
 

 

(δ) Συμπληρώστε τις προτάσεις: 

 Τα αιμοφόρα αγγεία που επιστρέφουν το αίμα στον αριστερό κόλπο ονομάζονται  

…πνευμονικές ….   ……φλέβες….. και έχουν αίμα πλούσιο σε   ……οξυγόνο……. . 

 Η συσσώρευση λιπιδίων, κυρίως χοληστερόλης στο εσωτερικό τοίχωμα μιας κατηγορίας 

αιμοφόρων αγγείων ονομάζεται  …αθηροσκλήρωση… .  

  

 
(3 Χ 0.25 μ = 0.75 μ)   μ: … 

 

 

 

 

Ερώτηση 4 

Η Αντιγόνη και ο Αντρέας είναι μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Στο εργαστήριο της Βιολογίας έκαναν το 

ακόλουθο πείραμα. Πήραν 2 δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν τα εξής: Ασπράδι αυγού 

(δοκιμαστικός σωλήνας 1) και χυμό ροδιού (δοκιμαστικός σωλήνας 2).  

 

(α) Ποια αντιδραστήρια θα χρησιμοποιήσουν στο εργαστήριο για να ανιχνεύσουν αν οι πιο πάνω 

τροφές περιέχουν πρωτεΐνες; 

Τα αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι διάλυμα Θεϊκού χαλκού και διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου. 

 

 (2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 

 

 

 

Από τα κύτταρα 
προς τα αγγεία 

Από τα αγγεία 
προς τα κύτταρα 

 
Νερό 

Νερό 

Διοξείδιο του άνθρακα Γλυκόζη 

Μόρια που πρέπει να 
αποβληθούν 

Οξυγόνο 
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(β) Ποιες χρωματικές αλλαγές θα παρατηρηθούν στους σωλήνες 1 και 2 μετά την προσθήκη των 

αντιδραστηρίων για την ανίχνευση πρωτεϊνών;  

Σωλήνας 1: από γαλάζιο σε κυανούν μωβ………………………………………………............. 

Σωλήνας 2: από γαλάζιο σε γαλάζιο…………………………………………………………..... 

(2 Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 
 

(γ) Στο πείραμα οι μαθητές χρησιμοποίησαν ακόμη δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν ο 

ένας γάλα (δοκιμαστικός σωλήνας 3) και ο άλλος διάλυμα ζάχαρης (δοκιμαστικός σωλήνας 4). Ποιος 

σωλήνας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως θετικός μάρτυρας και ποιος ως αρνητικός μάρτυρας για 

το πιο πάνω πείραμα και γιατί;   

Θετικός μάρτυρας : Γάλα, επειδή το γάλα περιέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό πρωτεΐνες και θα 

δώσει θετικό αποτέλεσμα με τα αντιδραστήρια άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο 

σύγκρισης 

Αρνητικός μάρτυρας: Διάλυμα ζάχαρης, δεν περιέχει πρωτεΐνες άρα θα δώσει αρνητικό 

αποτέλεσμα με τα αντιδραστήρια  

(4 Χ 0.25 μ = 1 μ)   μ: … 

 
 

(δ) Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α με τις λέξεις  της στήλης Β στον πιο κάτω πίνακα.  

Στήλη Α Στήλη Β Αντιστοίχιση  

1. Ο άνθρωπος όταν βρίσκεται στο στάδιο της 
ανάπτυξης του πρέπει να παίρνει τροφές 
πλούσιες, κυρίως, σε … 

Α. Υδατάνθρακες   

1. Β 

2. Εξυπηρετούν κυρίως δομικές ανάγκες και 
καθορίζουν και ελέγχουν την παραγωγή 
πρωτεϊνών.  

Β. Πρωτεΐνες   

2. Θ 

3. Συγκεντρώνονται κυρίως κάτω από το δέρμα 
και γύρω από ορισμένα όργανα (νεφρά, καρδία 
κτλ). 

Γ. Λιπαρές ουσίες φυτικών 
οργανισμών  

 

3. Δ 

4. Είναι απαραίτητο για την μεταφορά ουσιών σε 
όλα τα μέρη του οργανισμού. 

Δ. Λιπαρές ουσίες στα ζώα  

4. Η 

5. Είναι ανόργανες συμπληρωματικές ουσίες που 
προέρχονται από φυτικές και ζωικές τροφές. 

Ε. Βιταμίνες  

5. Ζ 

6. Στους σπόρους (π.χ. σουσάμι) και στους 
καρπούς των φυτών (π.χ. αβοκάντο) συναντούμε 
… 

Ζ. Άλατα  

6. Γ 

7. Χρειάζονται σε πολύ μικρές ποσότητες στον 
οργανισμό μας. Η έλλειψη τους όμως προκαλεί 
σοβαρά προθήματα στην υγεία μας.  

Η. Νερό 7. Ε 

8. Οι πατάτες, τα μακαρόνια, το ρύζι, το καλαμπόκι 
είναι τροφές πλούσιες, κυρίως, σε … 

Θ. Νουκλεϊνικά οξέα  8. Α 

 

(8  Χ 0.25 μ = 2 μ)   μ: … 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από ένα (1) ερώτημα των δέκα (10) μονάδων. 

 
Ερώτηση 5 
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το πεπτικό σύστημα το ανθρώπου. 
 
 
(α) Να ονομάσετε τις ενδείξεις με αριθμό από 1 μέχρι 6.  

 

(6 Χ 0.25 μ = 1.5 μ)   μ: … 

 
 

(β) Να ονομάσετε τους αδένες Α-Γ όπως σημειώνονται στο πιο πάνω σχήμα. 

  

Α. ……Σιελογόνοι αδένες ………….. 

Β. ……Ήπαρ ή Συκώτι………….. 

Γ. ………Πάγκρεας …………….. 

(3  Χ 0.5 μ = 1.5 μ)   μ: … 

 
(γ) Δίνετε η εξής δήλωση: 

Το σάλιο παράγεται από τους σιελογόνους αδένες στη στοματική κοιλότητα και περιέχει την αμυλάση η 

οποία διασπά το άμυλο, που ανήκει στους υδατάνθρακες σε πιο απλά σάκχαρα (π.χ. γλυκόζη). 

Από την πιο πάνω πρόταση να ονομάσετε το ένζυμο, το μακρομόριο και το προϊόν που προέρχεται 

από την διάσπαση (μικρομόριο). 

Ένζυμο: ……αμυλάση………. 

Μακρομόριο: ………άμυλο……… 

Προϊόν: ……απλά σάκχαρα ή γλυκόζη…………… 

(3  Χ 0.25 μ = 0.75 μ)   μ: … 
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(δ) Να γράψετε δύο λειτουργίες που επιτελούνται στο όργανο με τον αριθμό 4. 

i. Προσωρινή αποθήκευση τροφής ή έκκριση γαστρικού υγρού  

ii. Ξεκινά η πέψη των πρωτεϊνών ή προώθηση του χυλού στο δωδεκαδάκτυλο 

(2  Χ 1 μ = 2 μ)   μ: … 

 

 

 

(ε) Να σημειώσετε σε πιο τμήμα (όργανο) του πεπτικού συστήματος γίνονται οι πιο κάτω διεργασίες. 

Γαλακτωματοποίηση των λιπών  ……Χοληδόχος κύστη ή χολή…………………………………………. 

Απορρόφηση νερού και αλάτων ……… Παχύ έντερο …………………………………….. 

Παραγωγή βιταμίνης Κ …………… Παχύ έντερο ………………………………………………….. 

Απορρόφηση απλών σακχάρων …Λεπτό έντερο …………………………………………………. 

 

 (4  Χ 0.5 μ = 2 μ)   μ: … 

 

 

 

(στ) i. Πόσα και ποια είδη αντιγόνων καθορίζουν τις τέσσερεις (4) ομάδες αίματος;  

2 αντιγόνα καθορίζουν τις τέσσερεις ομάδες αίματος και είναι το αντιγόνο Α και το αντιγόνο Β 

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

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

 

 

(3  Χ 0.25 μ = 0.75 μ)   μ: … 

 

 

 

ii. Ποια ομάδα αίματος θεωρείται πανδότης και ποια πανδέκτης λαμβάνοντας υπόψη και τον 

παράγοντα Rhesus. 

Πανδότης: …Ο αρνητικό ………………….. 

Πανδέκτης: …ΑΒ θετικό……………… 

 

(2  Χ 0.5 μ = 1 μ)   μ: … 
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iii. Ένα από τα έμμορφα συστατικά του αίματος είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ποιος είναι ο ρόλος τους; 

Περιέχουν την χρωστική ουσία αιμοσφαιρίνη η οποία μεταφέρει το οξυγόνο από τους 

πνεύμονες στα κύτταρα των ιστών και απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς.  

. 

 

(1  Χ 0.5 μ = 0.5 μ)   μ: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Δρ Ειρήνη Κουκάν 

 

……………………………… 

 



                                                                                                                                       ειίδα 1 από 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ΒΑΘΜΟ: ……………………………………………..…                     Τπνγξαθή: …….………….    

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από επηά (7) ζειίδεο.  

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ (Tipp Ex). 

Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε πέλλα. 

 
 

ΜΕΡΟ Α:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 

                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 
                                       

1α) Έλαο βηνιόγνο πήξε αίκα από ηνλ θύξην Αληξέα θαη κεηά από θπγνθέληξεζε, ην αίκα 

δηαρσξίζηεθε ζε ηξία δηαθξηηά κέξε. Να ζπκπιεξώζεηε ζηελ πην θάησ εηθόλα ηη πεξηέρεη ην θάζε 

κέξνο.                                                                                                                                    (4x0,25=1μ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΔΟΚΔΠΑΣΗ                                 ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2015-2016 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                     ΣΑΞΗ: B΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 90 ΛΕΠΣΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΗΜΕΙΑ)       ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2016 

                                          



                                                                                                                                       ειίδα 2 από 7 

 

1β) Να δώζεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ν βηνιόγνο πήξε αίκα από θιέβα ηνπ θπξίνπ Αληξέα θαη όρη 

από αξηεξία.                                                                                                                        (1x0,5=0,5μ) 

Πξνηηκάηαη ε θιέβα, γηαηί: (έλα από ηα αθόινπζα) 

- έρεη πην ιεπηό ηνίρσκα 

- κηθξή πίεζε αίκαηνο  

- είλαη επηθαλεηαθό αγγείν. 

 

1γ) Πνηα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο θαη πνηα γηα ηε 

κεηαθνξά νμπγόλνπ από ηνπο πλεύκνλεο ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ;                                       (2x0,5=1μ) 

Τπεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο: αηκνπεηάιηα 

Τπεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά νμπγόλνπ: εξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

2α) ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη 

ελδείμεηο 1-5.                                                                                                                    (5x0,25=1,25μ) 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ξηληθή θνηιόηεηα 

2. ηξαρεία 

3. βξόγρνο 

4. (δεμηόο) πλεύκνλαο 

5. ιάξπγγαο 



                                                                                                                                       ειίδα 3 από 7 

 

2β) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  είλαη θαιύηεξα λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη 

όρη από ην ζηόκα.                                                                                                                (2x0,5=1μ)                                                                                                        

Η εηζπλνή από ηε κύηε είλαη πξνηηκόηεξε, γηαηί κέζα ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο ππάξρνπλ ηξίρεο θαη 

βιέλλα πνπ ζπγθξαηνύλ κηθξόβηα θαη ζθόλε.  

(Δπίζεο, ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ησλ ξηληθώλ θνηινηήησλ, ππάξρνπλ ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία 

πνπ ζεξκαίλνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα.) 

2γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο θαηά ηελ θαηάπνζε;                                  (1x0,25=0,25μ)                                                                                                                        

Η επηγισηηίδα θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε, πξνο απνθπγή ηεο εηζόδνπ 

ηξνθήο ζηνπο πλεύκνλεο. 

ΜΕΡΟ Β:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο.  

                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο. 

                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. 
 

 

3α) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζην κνληέιν δνκήο ηνπ δνληηνύ πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                                               (4x0,5=2μ) 

 
 

3β) ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην ζάιην, ην νπνίν παξάγεηαη από ηνπο ζηεινγόλνπο 

αδέλεο. Να γξάςεηε δύν έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην ζάιην, θαζώο θαη ηνλ ξόιν ηνπ θάζε ελδύκνπ, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                                        (4x0,5=2μ) 

 

 

 

 

Α/Α Μέξνο δνληηνύ 

1 κύιε 

2 αδακαληίλε 

3 νδνληίλε 

4 πνιθόο (ή πνιθηθή θνηιόηεηα) 

Α/Α Έλδπκν ηνπ ζάιηνπ Ρόινο ελδύκνπ 

 

1. 

 

ιπζνδύκε 

 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε 

 

2. 

 

ακπιάζε (ή πηπαιίλε) 

 

κεξηθή δηάζπαζε ακύινπ ζε πην απιά ζάθραξα κε γιπθηά γεύζε 



                                                                                                                                       ειίδα 4 από 7 

 

3γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                          (2x0,5=1μ)                              

Γύν από ηα πην θάησ: 

1. πρλό, θαζεκεξηλό βνύξηζηζκα. 

2. Πξνιεπηηθή επίζθεςε ζε νδνληίαηξν. 

3. Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, κε κεησκέλε πξόζιεςε δαραξνύρσλ ηξνθώλ. 

4. Υξήζε νδνληηθνύ λήκαηνο θαη ζηνκαηηθνύ δηαιύκαηνο. 

 

4α) Ο Πέηξνο είλαη καζεηήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη, αλ ην αζπξάδη ηνπ 

αβγνύ πεξηέρεη πξσηεΐλεο, ρξεζηκνπνίεζε ην αληηδξαζηήξην Α. Δπίζεο, ήζειε λα δηεξεπλήζεη αλ ν 

ρπκόο ζηαθπιηνύ πεξηέρεη απιά ζάθραξα θαη ρξεζηκνπνίεζε ην αληηδξαζηήξην Β.  

      i. Να νλνκάζεηε ηα δύν αληηδξαζηήξηα Α θαη Β.                                                             (2x0,5=1μ)                                                                                     

Αληηδξαζηήξην Α: δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4),  παξνπζία πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (ΝαΟΗ) 

Αληηδξαζηήξην Β: δηάιπκα βελεδηθηίλεο 

  ii. Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζε θάζε δείγκα ηξνθήο (αζπξάδη απγνύ θαη ρπκόο 

ζηαθπιηνύ), πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα παξαηεξήζεη;                                    (4x0,25=1μ) 

 

 

Α/Α Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ πξηλ ηελ 

πξνζζήθε ζην δείγκα ηξνθήο 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ 

πξνζζήθε ζην δείγκα ηξνθήο 

Αληηδξαζηήξην Α γαιάδην θπαλνύλ (κνβ) 

Αληηδξαζηήξην Β γαιάδην θεξακηδί 

 

4β) Να ζπζρεηίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο  ηεο ζηήιεο Β.                    (4x0,5=2μ)                                                  

        Α                                                                        Β 

1. πδαηάλζξαθεο                                 α. ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο      

2. βηηακίλεο                                         β. ζεξκνκνλσηηθό πιηθό ζηα δώα 

3. ιηπαξέο νπζίεο                                γ. βαζηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

4. πξσηεΐλεο                                        δ. θαύζηκα πξώηεο επηινγήο 

             

 

 

 

 

1. δ 

2. α 

3. β 

4. γ 



                                                                                                                                       ειίδα 5 από 7 

 

4γ) Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε κηα ηξνθή γηα θάζε επίπεδν ζηελ πην θάησ ππξακίδα, ώζηε λα 

ηζρύνπλ νη θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.                                                                            (4x0,25=1μ) 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ηωλ δέθα (10) κνλάδωλ. 

 
5α) i. Να γξάςεηε ηη παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-8 ζην πην θάησ ζρήκα ηεο θαξδηάο.    

                                                                                                                                       (8x0,25=2μ) 

 

 

Α 



                                                                                                                                       ειίδα 6 από 7 

 

       ii. Πνηα από ηηο δύν θνηιίεο ηεο θαξδίαο έρεη παρύηεξν ηνίρσκα θαη γηαηί;                    (2x0,5=1μ)                                     

Η αξηζηεξή θνηιία έρεη παρύηεξν ηνίρσκα (πεξηζζόηεξν κπτθό ηζηό), ώζηε λα εθηειεί εληνλόηεξε 

ζύζπαζή θαη λα ζηέιλεη αίκα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, κε ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 

       iii. Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδίαο;                                    (1x1=1μ)                                                                                                                                                       

Οη βαιβίδεο ηεο θαξδίαο εκπνδίδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο ζηνπο θόιπνπο θαηά ηε ζύζπαζε ησλ 

θνηιηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηε κνλόδξνκε ξνή ηνπ. 

 

5β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                                    (4x0,5=2μ) 

 

Δπηιέγνπκε από ηηο πην θάησ δηαθνξέο: 

Οη αξηεξίεο είλαη απαγσγά αγγεία, ελώ νη θιέβεο είλαη πξνζαγσγά. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξν ηνίρσκα από ηηο θιέβεο. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ πεξηζζόηεξν κπτθό ηζηό από ηηο θιέβεο. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ από ηηο θιέβεο. 

Οη θιέβεο δηαζέηνπλ βαιβίδεο, ελώ νη αξηεξίεο όρη. 

Οη αξηεξίεο εκθαλίδνπλ ζθπγκό, ελώ νη θιέβεο όρη. 

ηηο αξηεξίεο ην αίκα εκθαλίδεη κεγαιύηεξε πίεζε. 

 

5γ)  i. Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ πλεπκνληθή (κηθξή) θπθινθνξία.     (4x0,25=1μ)          

                                                                                                                                                      

                          

Γεμηόο θόιπνο → δεμηά θνηιία → πλεπκνληθή αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία (πλεπκόλσλ) → 

πλεπκνληθέο θιέβεο → αξηζηεξόο θόιπνο. 

 

       ii. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο πην πάλσ θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο;                               (1x0,5=0,5μ)                                         

θνπόο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο είλαη ε αληαιιαγή αεξίσλ, νύησο ώζηε ην αίκα λα δώζεη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν. 

Α/Α ΑΡΣΗΡΙΕ ΦΛΕΒΕ 

1.   

2.   



                                                                                                                                       ειίδα 7 από 7 

 

5δ) Η πίεζε ηνπ αίκαηνο είλαη έλαο δείθηεο ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ. Όηαλ ε πίεζε ελόο αηόκνπ είλαη 

πην ςειή από ηε θπζηνινγηθή, ηόηε ην άηνκν έρεη ππέξηαζε. 

Να αλαθέξεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζεη έλα άηνκν 

ππέξηαζε.                                                                                                                               (2x0,5=1μ) 

Γύν από ηα εμήο: ε παρπζαξθία, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε απμεκέλε θαηαλάισζε αιαηηνύ, ην 

αιθνόι, ε θαζηζηηθή δσή θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα.  

 

 

5ε) i. Να γξάςεηε ηηο νκάδεο αίκαηνο 1-4 πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ ζρήκα (κλεκνληθόο 

θαλόλαο ζπκβαηόηεηαο νκάδσλ αίκαηνο) γηα ηηο ζρέζεηο αηκνδόηε-αηκνδέθηε.                (4x0,25=1μ) 

 

 

 

 

                                              

 

 

      

 

ii. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα παλδέθηεο;                             (2x0,25=0,5μ) 

 Παλδόηεο: Η νκάδα Ο
-
 (πνπ δίλεη αίκα ζε όιεο ηηο νκάδεο αίκαηνο). 

 Παλδέθηεο: Η νκάδα ΑΒ
+
 (πνπ δέρεηαη αίκα από όιεο ηηο νκάδεο). 

 

-ΣΔΛΟ- 

 

 

 

                             Γηεπζπληήο 

 

                                                                                                                         ………………………..   

                                                                                                               

                                                                                                                          Γξ Γεώξγηνο Γεσξγίνπ 

 
1. Ο 

2. Α ή Β 

3. ΑΒ 

4. Α ή Β 

 

1 

4 2 

3 
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ΛΤΚΔΙΟ  ΚΑΙ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΔΜΙΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2015/2016  
 
 
 
    

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

                                                                                           

 
ΣΑΞΗ:                             B΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ  
 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:…./06/2016 

 
ΜΑΘΗΜΑ  ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ-ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 
 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
  1 h 30 min (90 ιεπηά) 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………. 
 

 
ΣΜΗΜΑ:……….Αξ:…… 

 

  

 

 ΠΡΟΟΥΗ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Δx). 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 7 ζειίδεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

ΒΑΘ:…………………./25 

ΒΑΘ:…………………./20 

ΟΛΟΓΡ:…………………. 

ΤΠΟΓΡ:…………………. 
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ΜΔΡΟ Α:   Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  
                     Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2.5) κνλάδεο.  
                     Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
 
Δξώηεζε 1 
       

Να γξάςεηε θάησ από θάζε δήισζε αλ είλαη Οξζή ή Λάζνο                         (5 x 0,5 = 2,5 μ).......... 

1. Η αηκνζθαηξίλε βξίζθεηαη ζηα ιεπθά  αηκνζθαίξηα Λ 

2. Οη αξηεξίεο έρνπλ βαιβίδεο ελώ νη θιέβεο δελ έρνπλ Λ 

3. Tα αηκνπεηάιηα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία πήμεο ηνπ αίκαηνο Ο 

4. Η θαξδία απνηειείηαη από δύν θόιπνπο θαη δύν θνηιίεο Ο 

5. Η νκάδα ΑΒ είλαη παλδέθηεο Ο 

 
                                                                                                                         
Δξώηεζε 2 
 
Οη πην θάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνύλ ζηελ πέςε ησλ ηξνθώλ, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α, 
Β, Γ ή Γ  πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε. 
 
i. Πνηά δηαδξνκή αθνινπζεί ε ηξνθή κέρξη λα θζάζεη ζην ζηνκάρη; 
 
Α. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα, πεξλάεη κέζα απν ην ιεπηό έληεξν θαη θαηαιήγεη ζην ζηνκάρη 
Β. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα θαη πεξλάεη ακέζσο ζην ζηνκάρη 
Γ. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα,πεξλάεη κέζα απν ην παρύ έληεξν θαη θαηαιήγεη ζην ζηνκάρη 
Γ. Ξεθηλάεη απν ην ζηόκα, πεξλάεη κέζα απν ηνλ νηζνθάγν θαη θαηαιήγεη ζην ζηνκάρη 
 
ii. Σε πνην όξγαλν ε ηξνθή δηαζπάηαη ζε κηθξνκόξηα; 
Α. Σην παρύ έληεξν 
Β. Σην ιεπηό έληεξν 
Γ. ην ζηνκάρη 
Γ. Σηελ θαξδηά 
 
iii. Σε πνηό όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζσιήλα αξρίδεη ε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ζε πνηό όξγαλν 
νινθιεξώλεηαη; 
Α. Αξρίδεη απν ην ζηνκάρη θαη θαηαιήγεη ζην παρύ έληεξν 
Β.  Ξεθηλά απν ην ζηόκα θαη θαηαιήγεη ζην παρύ έληεξν 
Γ. Αξρίδεη απν ην ζηόκα θαη θαηαιήγεη ζην ιεπηό έληεξν 
Γ. Αξρίδεη απν ην ζηόκα θαη θαηαιήγεη ζην πξσθηό 
 
iv. Μέζα απν πνην όξγαλν πεξλάλε ηα πιηθά πνπ δελ κπνξνύλ λα ππνζηνύλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 
πέςεο; 
Α. Σν παρύ έληεξν 
Β. Τν ιεπηό έληεξν 
Γ. Τνλ νηζνθάγν 
Γ. Τν ζηνκάρη 
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v. Tα δόληηα ζηελ πάλσ ζηαγόλα ελόο παηδηνύ είλαη 
Α. δώδεθα 
Β. είθνζη 
Γ. δέθα 
Γ.δεθαηξία 

                                                                                                                                (5Χ0,5 μ = 2,5μ)…                  

 
 

 
ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από δπν (2) εξσηήζεηο.  
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο.  
                    Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  
 
 
 
Δξώηεζε 3 
 
(α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                           (5 x 0, 5 = 2,5μ)........ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                     
 

 

                                                                                                                 

 

  

(β) Να αλαθέξεηε ηα όξγαλα από ηα νπνία εηζέξρεηαη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο γηα λα θαηαιήμεη 
ζηηο θπςειίδεο .                                                          

                                                                                                                       (6x 0,25=1,5μ)....... 
                                     Ρινική κοιλότητα.     φάρσγγας λάρσγγας. 
 1             2                                                          3 

 
     θπςειίδεο                  .βξνγρίδηα                               βξόγρνη                    .           ηξαρεία 
                                      6                                                5                                    4 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Αξηζκόο Όξγαλν 

1 Ρηληθή θνηιόηεηα 

2 ηξαρεία 

3 βξόγρνη 

4 Βξνγρίδηα ή θπςειίδεο 

5 δηάθξαγκα 
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(γ) Να δώζεηε 2 ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο 

ζρήκαηνο κηθξνύ θξίθνπ.                                                                                             (2 x 0,5 = 1 μ)....... 

1. δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ γηα δεπθόιπλζε ηεο θαηάπνζεο ηεο ηξνθήο 

2. λα δηαπεξλά ν αέξαο  θαη λα κεηαθέξεηαη ζηνπο πλεύκνλεο 

 

Δξώηεζε 4 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ δείρλεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ.                         (12x 0,25 = 3μ)........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Οη αξηζκνί μεθηλνύλ απν ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

1. ηνκαηηθή θνηιόηεηα 

2. επηγισηηίδα 

3. ζπθώηη 

4. ρνιεδόρνο θύζηε 

5. ιεπηό έληεξν 

6. παρύ έληεξν 
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7. ζηεινγόλνη αδέλεο 

8. θάξπγγαο ή ιάξπγγαο 

9. νηζνθάγνο 

10. ζηνκάρη 

11. πάγθξεαο 

12. πξσθηόο 

 

  

 

(β) Να αληηζηνηρήζεηε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο δειώζεηο ηεο ζηήιεο Β           (5x 0,25=1,25μ)....... 

ηήιε Α  ηήιε Β 

1. Οηζνθάγνο  Α. Αλάκεημε ηεο ηξνθήο κε ην ζάιην  

2. Γιώζζα  Β. Απνξξόθεζε ηεο ηξνθήο 

3. Σηεινγόλνη αδέλεο  Γ. Παξαγσγή ακπιάζεο θαη ιπζνδύκεο 

4. Δπηγισηηίδα  Γ. Κιείλεη ηελ είζνδν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

5.Λεπηό έληεξν  Δ. Πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο 

1. Δ     2.Α    3. Γ    4.Γ   5.Β 

(γ) Να γξάςεηε έλα ξόιν γηα ην θάζε έλδπκν πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ:                 (3x 0,25=0,75μ)....... 

i. Λπζνδύκε: θαηαπνιεκά ηα κηθξόβηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηόκα 

ii. Ακπιάζε: κεξηθή δηάζπαζε πδαηαλζξάθσλ  

iii. Πεςίλε: κεξηθή δηάζπαζε πξσηεηλώλ 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από έλα (1) εξώηεκα ησλ 10 κνλάδσλ.  
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Δξώηεζε 5 

 

(α) Τν ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηνκή ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-5. 

  (5 x 0,25= 1,25μ)…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Γεμηόο θόιπνο 2. Ανξηή 3. πλεπκνληθή αξηεξία 4. αξηζηεξή θνηιία 5. πλεπκνληθή θιέβα 

(β) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζεκείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα κε ηνπο 

αξηζκνύο:                                  (3 x 0,25= 0,75μ)……….. 

 

2 κεηαθέξεη αίκα θησρό ζε νμπγόλν ζηνπο πλεύκνλεο γηα λα γίλεη αληηαιιαγή αεξίσλ 

3. κεηαθέξεη ην αίκα ζηνπο πλεύκνλεο γηα λα γίλεη ε αληαιιαγή αεξίσλ 

5. πλεπκνληθή θιέβα επαλαθέξεη ην αίκα πινύζην ζε νμπγόλν απν ηνπο πλεπκνλεο ζηελ 

θαξδία (αξηζηεξό θόιπν) 

 

(γ) i. Να γξάςεηε ηη δείρλεη ην γξάκκα Α ζην πην πάλσ ζρήκα. ηξηγιώρηλε βαιβίδα (2 x 0,5= 1μ) 

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ Α ζηελ θαξδία δηαζθαιίδεη ηελ κνλόδξνκε δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο απν 

θόιπν ζε θνηιία 

(δ) Η εηθόλα παξνπζηάδεη δηάθνξα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

αίκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ                                                            (3 x 0,5= 1,5μ)..... 

 

A. εξπζξνθύηηαξα.  

    Β ιεπθνθύηηαξα 

Γ   αηκνπεηάιηα  

1 

4 

2 

3 

Α 

 5. ........................................ 
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(ε)   Πώο νλνκάδεηαη ην πγξό πνπ πεξηβάιιεη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη πνηνο ν ξόινο 

ηνπ;                                                                                                                           (2 x 0,25= 0,5μ).......                         

 Πιάζκα πεξηέρεη πξσηείλεο, νξκόλεο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ δηαιύηεο ηνπ αίκαηνο                                                                                                                                                    

(δ) Πνηα από απηά (Α,Β,Γ) βνεζνύλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ;                       (1 x 0,5= 0,5μ).......                         

ιεπθνθύηηαξα 

(ε) Πνηα από απηά παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο πήμεο ηνπ  αίκαηνο; (1 x 0,5= 0,5μ)...... 

αηκνπεηάιηα 

(ζ) Να αλαθέξεηε κία (1) ιεηηνπξγία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ζπζηαηηθό κε ην γξάκκα Α πνπ θαίλεηαη 

ζην πην πάλσ ζρήκα.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       (1 x 1 = 1μ)......... 

1. πεξηέρνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε ε νπνία δεζκεύεη ην νμπγόλν θαη ην κεηαθέξεη ζε όινπο ηνπ 

ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο 

 (η) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο                 

i. Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε κεγάιε ή ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία         

                                                                                                                                   (10Χ0,25=2,5μ)...... 

 ii. Να αλαθέξεηε ηνλ ζθνπό ηεο κεγάιεο ή ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο                             

                                                                                                                                     (1Χ0,5=0,5μ)......                                                                                     

 

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ -                  - Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Β.Δ. -                     - Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 

 

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

…………………………………………………………………… 
Πεξηγξαθή πνξείαο:  

 Αίμα θηωσό ζε οξςγόνο και πλούζιο ζε διοξείδιο ηος 

άνθπακα ειζέπσεηαι απο ηην άνω και κάηω κοίλη θλέβα 

ζηον δεξιό κόλπο, δεξιά κοιλία και έπειηα διαμέζος ηηρ 

πνεςμονικήρ απηηπίαρ αποζηέλλεηαι ζηοςρ πνεύμονερ για 

να γίνει ανηαλλαγή αεπίων. Έπειηα διαμέζος ηηρ 

πνεςμονικήρ θλέβαρ ειζέπσεηαι ζηον απιζηεπό κόλπο, 

μεηά ζηην απιζηεπή κοιλία και ηέλορ μέζω ηηρ αοπηήρ ζε 

όλο ηο ζώμα.  

Σθνπόο Να ζηαιεί ην πινύζην ζε νμπγόλν αίκα ζε όινπο 

ηνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο έηζη ώζηε λα γίλεη ε θαύζε ησλ 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ  θαη αθνύ παξαρζεί ην CO2 λα 

κεηαθεξζεί ζηνπο πλεύκνλεο γηα λα απνβιεζεί. 

 

 

 

 

Σθνπόο:  
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΔΧ ΥΡΤΟΥΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ： 2015-2016 

 
 
 
 
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

 

ΒΑΘ.：…………….……../25 

 

ΟΛΟΓΡ.：……………….…….. 

 

ΤΠΟΓΡ.：……………………… 

 
 

 

ΣΑΞΗ：Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ：06/06/2016 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ：ΦΤΙΚΑ (ΦΤΙΚΗ- ΥΗΜΔΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 

 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ： 

 
1 ΧΡΑ 30 ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ： 

 
………………………………………………………………… 
 
 

 

ΣΜΗΜΑ：.….....  ΑΡ. ： ….…… 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

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

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (Tipp-Ex) 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΜΔΡΟ Α：Αποηειείηαη από δύο (2) ερφηήζεης. 

                      Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζη  (2.5) κολάδες. 
Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερφηήζεης. 

 

Δρώηεζε 1 

Οη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο  είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ιεηηνπξγία όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  , πνπ αθνξνύλ  ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο  , 

βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα Α , Β , Γ , Γ ή Δ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε. 

 

(α)   Οη νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθώλ είλαη νη αθόινπζεο： 

Α.  Τδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο , πξσηεΐλεο  θαη λεξό 

Β. Τδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο , πξσηεΐλεο  , λεξό θαη άιαηα 

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

Γ. Τδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο , πξσηεΐλεο  , λεξό θαη λνπθιεïληθά νμέα 

Δ. Τδαηάλζξαθεο, ιηπαξέο νπζίεο , πξσηεΐλεο  ,  λνπθιεïληθά νμέα θαη βηηακίλεο 

(β)Ο νξγαληζκόο καο εμαζθαιίδεη κεγάια πνζά ελέξγεηαο από ηξνθέο πινύζηεο ζε : 

Α.  Λίπε θαη πδαηάλζξαθεο 

Β. Βηηακίλεο θαη άιαηα 

Γ. Πξσηεΐλεο θαη λεξό 

Γ. Λίπε θαη λεξό 

Δ. Λίπε, πδαηάλζξαθεο θαη βηηακίλεο 

(γ)Ζ Μεζνγεηαθή δίαηηα, δειαδή ε ειιεληθή/θππξηαθή παξαδνζηαθή δηαηξνθή, πεξηιακβάλεη: 

Α.  Διαηόιαδν  θαη ςάξηα 

Β.  Φάξηα θαη όζπξηα 

Γ.  Πνιιά θξνύηα θαη ιαραληθά 

Γ.  Διαηόιαδν θαη θξνύηα  

Δ.  Όιεο ηηο ηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνύκελα 
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(δ)Σν λεξό: 

Α. Αλήθεη ζηηο νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο 

Β.  Απνηειεί ζπνπδαία απνηακηεπηηθή ελεξγεηαθή νπζία 

Γ.  Αλήθεη ζηηο αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο 

Γ.  Δμππεξεηεί ελεξγεηαθέο θαη δνκηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ 

Δ.  Δίλαη βαζηθό δνκηθό πιηθό πνιιώλ βηνινγηθώλ δνκώλ 

(ε)    Οη πξσηεΐλεο： 

Α.  Δίλαη θαύζηκα πξώηεο επηινγήο 

Β.  Καιύπηνπλ θπξίσο δνκηθέο αλάγθεο 

Γ.  Δίλαη ζπνπδαίεο απνηακηεπηηθέο ελεξγεηαθέο νπζίεο 

Γ. Καζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηετλώλ 

Δ.  Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

  νξγαληζκνύ 

(5Υ 0.5κ =2,5κ) κ： ………. 

Δρώηεζε 2 
 
(α)Έρεηε κάζεη όηη ηα κηθξνκόξηα  πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ησλ 

ηξνθώλ, κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, θηάλνπλ ζεόια ηα θύηηαξα. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο 1 κέρξη 4 ζην πην  θάησ ζρεδηάγξακκα , πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθήαληίδξαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ΓΛΤΚΟΕΖ 2.ΟΞΤΓΟΝΟ 3.ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ  

ΑΝΘΡΑΚΑ 

4.ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
(4ρ0,5κ=2κ)  κ：………… 
 

3 Νερό 2 1 4 
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(β) Να αλαθέξεηε ηα δύν (2) νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε 

      ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ,  γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. 

 Πεπηηθό ζύζηεκα 

 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα 

 

(2Υ0,25κ=0,5κ)  κ：……… 

ΜΔΡΟ Β：Αποηειείηαη από δύο (2) ερφηήζεης. 

                      Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 
Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερφηήζεης. 

 

Δρώηεζε 3  

Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δνκή θαη  ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνθόξσλ 

αγγείσλ. 

(α)  ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα αηκνθόξα αγγεία . Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 

κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 

 

 

Α/Α 
 

Μέρος ή όλοκα 
Αηκοθόροσ αγγείοσ 

 

1 
 

ΦΛΔΒΑ 

 
2 
 

ΑΡΣΖΡΗΑ 

 
3 
 

ΣΡΗΥΟΔΗΓΖ ΑΓΓΔΗΑ 

 
4 
 

ΒΑΛΒΗΓΑ 

(4Υ0.5κ =2κ)  κ： ………. 

(β)Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γξάθνληαο ηηο  δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ  θαη θιεβώλ. 

Α/Α ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

Σοητώκαηα ΠΑΥΤΣΔΡΑ ΛΔΠΣΟΣΔΡΑ 

Μσχθός ηζηός ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΛΗΓΟΣΔΡΟ 

Γηάκεηρος ασιού ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ 

Πίεζε αίκαηος ΜΔΓΑΛΖ ΜΗΚΡΖ 

 

1 

2 

 

3 

4 
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(4 Υ 0.5κ =2κ)  κ ： ……… 

(γ)Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα επζύλνληαη γηα 2 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο ζηελ Δπξώπε (ην 40% 

      πεξίπνπ ησλ ζαλάησλ) θάζε ρξόλν. Πξνζβάιινπλ ηελ θαξδηά θαη ηα αηκνθόξα αγγεία. Να γξάςεηε 

      δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο απηώλ ησλ λνζεκάησλ. 

Μπνξνύλ λα επηιέμνπλ δύν ηξόπνπο από ηνπο αθόινπζνπο： 

 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο. 

 σζηή δηαηξνθή κε ιίγα ιηπαξά. 

 Μείσζε θαηαλάισζεο αιθνόι. 

 Καζεκεξηλή άζθεζε θαη πγηεηλόο ηξόπνο δσήο. 

(2 Υ 0.5κ =1κ)  κ ： ……… 

Δρώηεζε 4 

(α)   Σν πην  θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1 κέρξη 4 , ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό πίλαθα. 
 

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ 

1. 

ΤΚΧΣΙ 

2. 

ΣΟΜΑΥΙ 

3. 

ΠΑΓΚΡΔΑ 

4. 

ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 

(4 Υ 0.5κ =2κ)  κ  ………. 

(β) Να γξάςεηε ηνλ  ξόιν ησλ πην θάησ νπζηώλ ζηελ πέςε ησλ ηξνθώλ. 

 ΡΟΛΟ 

Υοιή Γαιαθηοκαηοποίεζε ηφλ ιηπώλ  

Θρσυίλε Πέυε ηφλ πρφηεχλώλ ζηο  ιεπηό έληερο (δφδεθαδάθησιο ) . 

 

4 

3 

2 

1 
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(2 Υ 0.5κ =1κ)  κ ： ………. 

(γ) ε πνην ηκήκα (όξγαλν) ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε θαζεκηά  από ηηο  πην θάησ 

       ιεηηνπξγίεο； 

 

Λεηηοσργία 
Όργαλο ζηο οποίο γίλεηαη ε 

ιεηηοσργία 

Υεκηθή πέςε πξσηετλώλ , πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπώλ. 

Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ. 

 

Λεπηό έληεξν 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο. 

 Μεξηθή πέςε πξσηετλώλ. 

ηνκάρη 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε άπεπησλ πιώλ. 

ρεκαηηζκόο θαη απνβνιή θνπξάλσλ. 

 

Παρύ έληεξν 

Καηάπνζε ηεο ηξνθήο 

 

Οηζνθάγνο 

 

(4 Υ 0.5κ =2κ)  κ ：.……... 

ΜΔΡΟ Γ： Αποηειείηαη από έλα (1)  ερώηεκα ηφλ δέθα κολάδφλ. 

 

Δρώηεζε 5 

(α) Ζ Αζελά ζέιεη λα κάζεη εάλ ν ρπκόο ζηαθπιηνύ πεξηέρεη γιπθόδε ( απιό ζάθραξν ). 

      Γηα ην ζθνπό απηό έθαλε ζην εξγαζηήξην ηεο Βηνινγίαο ην αθόινπζν πείξακα ： 

 

 ε ηξεηο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο έβαιε 2mlαπό ηα αθόινπζα δείγκαηα ： 

 

 

Γείγκα ηροθής Θεηηθός κάρησρας Αρλεηηθός κάρησρας 

Γνθηκαζηηθόο 
ζσιήλαο  1 

Γνθηκαζηηθόο 
ζσιήλαο  2 

Γνθηκαζηηθόο 
ζσιήλαο  3 

Υπκόο ζηαθπιηνύ 
 

Γηάιπκα γιπθόδεο Γηάιπκα αιαηηνύ 
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 Με ην ζηαγνλόκεηξν πξόζζεζε ζε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα  2ml δηαιύκαηνο Benedictθαη 

αλάδεπζε. 

 Σνπνζέηεζε ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ζε έλα πνηήξη δέζεσο κε δεζηό λεξό γηα 2-5 ιεπηά. 

 

Ι)Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαο , γηα θάζε έλα από ηα δείγκαηα ,  ην  

ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο  Benedictπξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο. 

 

Υρώκα δηαιύκαηος 
Benedict 

 
Υσκός ζηαθσιηού Γηάισκα γισθόδες Γηάισκα αιαηηού 

Πρηλ ηε τεκηθή 
αληίδραζε 

 
Γαιάδην Γαιάδην Γαιάδην 

Μεηά ηε τεκηθή 
αληίδραζε 

(επαθή δηαιύκαηος κε 
ηο δείγκα) 

Κεξακηδί Κεξακηδί Γαιάδην 

(6Υ 0.5κ =3κ)  κ  ………. 

ΙΙ)  Γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε αξηζκό 2 νλνκάζηεθε ζεηηθόο κάξηπξαο； 

Γηόηη πεξηέρεη απιά ζάθραξα , άξα πξέπεη λα δώζεη ζεηηθό απνηέιεζκα. 

(1Υ 0.5κ =0.5κ)  κ： ………. 

ΙΙΙ)  Γηαηί ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο κε αξηζκό 3νλνκάζηεθε αξλεηηθόο  κάξηπξαο； 

Γηόηη  δελ πεξηέρεη απιά ζάθραξα , άξα πξέπεη λα δώζεη αξλεηηθό απνηέιεζκα. 

(1Υ 0.5κ =0.5κ)  κ： ………. 

ΙV)Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πεηξάκαηνο  πνπ έθαλε ε Αζελά ζε πνην ζπκπέξαζκα  

θαηαιήγνπκε  , ν ρπκόο ηνπ ζηαθπιηνύ πεξηέρεη ή δελ πεξηέρεη γιπθόδε ( απιό ζάθραξν )；Να 

αηηηνινγήζεηε  ηελ απάληεζή  ζαο. 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πεηξάκαηνο ν ρπκόο ηνπ ζηαθπιηνύ πεξηέρεη απιά 

ζάθραξα . 

Απηό ην ζπκπεξαίλνπκε  από ην ζεηηθό απνηέιεζκα  ηεο αληίδξαζεο.  Σν ηειηθό ρξώκα 

ηνπ δηαιύκαηνο Benedict  ζην ηέινο ηεο αληίδξαζεο από γαιάδην έγηλε θεξακηδί, ην ίδην 

απνηέιεζκα πνπ έδσζε ν ζεηηθόο κάξηπξαο. 

 

(2 Υ 0.5κ =1κ)  κ： ………. 



8 
 

(β)ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ  
       νξγαληζκνύ. 
 
 
 

Ι) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 ,  
 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
 

Α/Α ΟΡΓΑΝΟ 

1. 
ΣΡΑΥΔΙΑ 

2. 
ΒΡΟΓΥΙΓΙΑ 

3. 
ΚΤΦΔΛΙΓΑ 

4. 
ΠΝΔΤΜΟΝΑ 

(4 Υ 0.5κ =2κ) κ： ………. 

ΙΙ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βιέλλαο , ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη  ησλ ηξηρώλ ζηηο ξηληθέο 

θνηιόηεηεο； 

 

 Λεηηνπξγία 
 

Βιέλλα Τγξαίλεη  θαη θαζαξίδεη ηνλ αέξα από κηθξόβηα θαη ζθόλεο. 
 

Αηκνθόξα αγγεία  
Εεζηαίλνπλ ηνλ αέξα. 

Σξίρεο  
Καζαξίδνπλ ηνλ αέξα από κηθξόβηα θαη ζθόλεο. 

 

(3 Υ 1κ =3κ) κ： ………. 

ΣΔΛΟ 

                                                  Ο Γηεπζπληήο 
 
 

                  ..…………………… 
 

Αληξέαο Αιέμε 

1 

2 

4 

3 



1  

Ονομαηεπώνςμο μαθηηή/ηπιαρ: ……………….…………..…………………………………………  

Σμήμα: ………   Aπ.: ……. 
 
ΒΑΘΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………………..  
 

Τπογπαθή καθηγήηπιαρ: ……………………………..... 

ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ                       ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2015-2016 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ B΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Ημεπομηνία:  15 Ιοςνίος, 2016 

Γιάπκεια εξέηαζηρ : 1 ώπα και 30 λεπηά          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α:  Αποηειείηαη από δύο (2) ερωηήζεης. 

    Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε δσόκηζε (2,5) κολάδες. 

             Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 

 

1α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 θαη 2 ζηελ πην θάησ εηθόλα.                                           (2x0,5=1μ) 

 

 
 

 

1β) Να γξάςεηε κηα (1) ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κε ηελ έλδεημε 1 ζην πην πάλσ ζρήκα.      (1x0,5=0,5μ) 

Μηα από ηηο παξαθάησ: 

1. Απνζεθεύεη ρεκηθέο νπζίεο (πδαηάλζξαθεο, ιίπε, βηηακίλεο, ζίδεξν). 

2. πλζέηεη πξσηεΐλεο θαη παξάγνληεο γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. 

3. Δθθξίλεη ρνιή. 

4. Απνηνμηλώλεη ηνλ νξγαληζκό από ηνμηθέο νπζίεο (π.ρ. θάξκαθα, αιθνόι, ακκσλία). 

Α/Α Όλοκα οργάλοσ 

1. ζπθώηη (ή ήπαξ) 

 

2. ρνιεδόρνο θύζηε 

 

 
 
   25 

Οδηγίερ: 

 To εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εθηά (7) ζελίδερ.  

 Να απανηηθούν και ηα ηπία μέπη Α΄, Β΄ και Γ΄  ηος δοκιμίος. 

 Το εξεηαζηικό δοκίμιο βαθμολογείηαι με 25 μονάδερ.  

 Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού ή διοπθυηικήρ ηαινίαρ. 

 Να γπάτεηε με μπλε μελάνι. 

 
 



2  

1γ) Πνύ δηνρεηεύεηαη (θαηαιήγεη) ε ρνιή θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;                                     (2x0,5=1μ) 

Γηνρεηεύεηαη: δσδεθαδάθηπιν 

Ρόινο: γαιαθηνκαηνπνηεί ηα ιίπε 

 

2α) ηελ πην θάησ εηθόλα αξηζκνύληαη κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                                                (5x0,25=1,25μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2β) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εηζπλένπκε από ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 1 ζην πην 

πάλσ ζρήκα.                                                                                                                           (2x0,5=1μ)  

Η εηζπλνή από ηε κύηε είλαη πξνηηκόηεξε, γηαηί κέζα ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο ππάξρνπλ ηξίρεο θαη 

βιέλλα πνπ ζπγθξαηνύλ κηθξόβηα θαη ζθόλε.  

Δπίζεο, ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ησλ ξηληθώλ θνηινηήησλ, ππάξρνπλ ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία 

πνπ ζεξκαίλνπλ ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. 

2γ) Να νλνκάζεηε ηελ πξνεμνρή πνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 3 θαη ε νπνία 

εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηεο ηξνθήο ζηελ αλαπλεπζηηθή νδό, θαηά ηελ θαηάπνζε.           (1x0,25=0,25μ) 

Δπηγισηηίδα                                                                                                                           

1. ξηληθή θνηιόηεηα 

2. θάξπγγαο 

3. ιάξπγγαο (ή επηγισηηίδα) 

4. ηξαρεία 

5. (δεμηόο) πλεύκνλαο 
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ΜΕΡΟΣ Β:  Αποηειείηαη από δύο (2) ερωηήζεης.  

                     Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη κε πέληε (5) κολάδες. 

                     Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης. 
 

 

 

3α) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο 1-4 ζην κνληέιν δνκήο ηνπ δνληηνύ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                (4x0,5=2μ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3β) ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην ζάιην, ην νπνίν παξάγεηαη από ηνπο 

ζηεινγόλνπο αδέλεο. Να γξάςεηε δύν έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην ζάιην, θαζώο θαη ηνλ ξόιν ηνπ θάζε 

ελδύκνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                    (4x0,5=2μ) 

 

 

 

3γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                         (2x0,5=1μ) 

 

Γύν από ηα πην θάησ: 

1. πρλό, θαζεκεξηλό βνύξηζηζκα. 

2. Πξνιεπηηθή επίζθεςε ζε νδνληίαηξν. 

3. Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, κε κεησκέλε πξόζιεςε δαραξνύρσλ ηξνθώλ. 

4. Χξήζε νδνληηθνύ λήκαηνο θαη ζηνκαηηθνύ δηαιύκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Μέρος δοληηού 

1 κύιε 

2 αδακαληίλε 

3 νδνληίλε 

4 πνιθόο (ή πνιθηθή θνηιόηεηα) 

Α/Α Έλδσκο ηοσ ζάιηοσ Ρόιος ελδύκοσ 

 

1. 

 

ιπζνδύκε 

 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε 

 

2. 

 

ακπιάζε (ή πηπαιίλε) 

 

κεξηθή δηάζπαζε ακύινπ ζε πην απιά ζάθραξα κε γιπθηά 

γεύζε 

2 

3 

1 

4 
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4α) Ο Πέηξνο είλαη καζεηήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Ήζειε λα εξεπλήζεη αλ ην αζπξάδη ηνπ απγνύ 

πεξηέρεη πξσηεΐλεο θαη επίζεο αλ ν ρπκόο ζηαθπιηνύ πεξηέρεη πδαηάλζξαθεο. 

 

 i. Πνην αληηδξαζηήξην ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θάζε πεξίπησζε;                             (2x0,5=1μ) 

Αληηδξαζηήξην γηα ην αζπξάδη απγνύ: δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4),  παξνπζία                                     

πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (ΝαΟΗ) 

Αληηδξαζηήξην γηα ηνλ ρπκό ζηαθπιηνύ: δηάιπκα βελεδηθηίλεο 

 

ii. Πνηα ρξσκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα παξαηεξήζεη ζε θάζε δείγκα ηξνθήο;         (4x0,25=1μ) 

 

      Σωιήλας 

 

     Τροθή 

      Χρώκα αληηδραζηερίοσ 

πρηλ ηελ επαθή ηοσ κε 

ηελ ηροθή 

      Χρώκα αληηδραζηερίοσ 

κεηά ηελ επαθή ηοσ κε 

ηελ ηροθή 

 

Α 

 

Αζπξάδη 

απγνύ 

 

γαιάδην 

 

θπαλνύλ (κνβ) 

 

Β 

 

Χπκόο 

ζηαθπιηνύ 

 

γαιάδην 

 

θεξακηδί 

 

4β) Να ζπζρεηίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο Α ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο  ηεο Β ζηήιεο.                (4x0,5=2μ)                                                  

        Α                                                                        Β 

1. πδαηάλζξαθεο                                 α. ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο       

2. βηηακίλεο                                         β. ζεξκνκνλσηηθό πιηθό ζηα δώα 

3. ιηπαξέο νπζίεο                                γ. βαζηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

4. πξσηεΐλεο                                        δ. θαύζηκα πξώηεο επηινγήο 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. δ 

2. α 

3. β 

4. γ 
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4γ) Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε κηα ηξνθή γηα θάζε επίπεδν ζηελ πην θάησ ππξακίδα, ώζηε λα 

ηζρύνπλ νη θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.                                                                         (4x0,25=1μ) 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποηειείηαη από έλα (1) ερώηεκα ηωλ δέθα (10) κολάδωλ. 

 
5α) i. Να γξάςεηε ηη παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-8 ζην πην θάησ ζρήκα ηεο θαξδίαο.    

                                                                                                                                       (8x0,25=2μ)                  

 

 

 

Α 
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ii. Πνηα από ηηο δύν θνηιίεο ηεο θαξδίαο έρεη παρύηεξν ηνίρσκα θαη γηαηί;                      (2x0,5=1μ)                                     

Η αξηζηεξή θνηιία έρεη παρύηεξν ηνίρσκα (πεξηζζόηεξν κπτθό ηζηό), ώζηε λα εθηειεί 

εληνλόηεξε ζύζπαζή θαη λα ζηέιλεη αίκα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, κε ηε κεγάιε θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο. 

 

iii. Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδίαο;                                 (1x0,5=0,5μ)                                                                                                                                                       

Οη βαιβίδεο ηεο θαξδίαο εκπνδίδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο ζηνπο θόιπνπο θαηά ηε 

ζύζπαζε ησλ θνηιηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηε κνλόδξνκε ξνή ηνπ. 

 

5β) i. Να νλνκάζεηε ηα δύν αηκνθόξα αγγεία Α θαη Β, πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.  

                                                                                                                                            (2x0,5=1μ)             

 
     

Αγγείν Α: αξηεξία 

Αγγείν Β: θιέβα     

   ii.  Να δώζεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν έλαο λνζειεπηήο παίξλεη αίκα από ηε θιέβα ηνπ 

αζζελνύο θη όρη από αξηεξία.                                                                                          (1x0,5=0,5μ)                                                                                                                                                                                                                           

Πξνηηκάηαη ε θιέβα, γηαηί: (έλα από ηα αθόινπζα) 

- έρεη πην ιεπηό ηνίρσκα 

- κηθξή πίεζε αίκαηνο  

- είλαη επηθαλεηαθό αγγείν. 

 

   iii. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                          (4Χ0,25=1μ)                                                                                                                                                                                                    

Δπηιέγνπκε από ηηο πην θάησ δηαθνξέο: 

Οη αξηεξίεο είλαη απαγσγά αγγεία, ελώ νη θιέβεο είλαη πξνζαγσγά. 

Α/Α ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΦΛΕΒΕΣ 

1.   

2.   
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Οη αξηεξίεο έρνπλ παρύηεξν ηνίρσκα από ηηο θιέβεο. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ πεξηζζόηεξν κπτθό ηζηό από ηηο θιέβεο. 

Οη αξηεξίεο έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν απινύ από ηηο θιέβεο. 

Οη θιέβεο δηαζέηνπλ βαιβίδεο, ελώ νη αξηεξίεο όρη. 

Οη αξηεξίεο εκθαλίδνπλ ζθπγκό, ελώ νη θιέβεο όρη. 

ηηο αξηεξίεο ην αίκα εκθαλίδεη κεγαιύηεξε πίεζε. 

 

5γ) i. Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο γηα ηελ πλεπκνληθή (κηθξή) θπθινθνξία.    (4x0,25=1μ)                        

Γεμηόο θόιπνο → δεμηά θνηιία → πλεπκνληθή αξηεξία → ηξηρνεηδή αγγεία (πλεπκόλσλ) → 

πλεπκνληθέο θιέβεο → αξηζηεξόο θόιπνο. 

ii. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο πην πάλσ θπθινθνξίαο αίκαηνο;                                        (1x0,5=0,5μ)                                         

θνπόο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο είλαη ε αληαιιαγή αεξίσλ, νύησο ώζηε ην αίκα λα δώζεη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα εκπινπηηζηεί κε νμπγόλν. 

  

5δ) Ο θαξδηνιόγνο ηνπ θύξηνπ Ισάλλε, ηνπ έθαλε ζηεθαληνγξάθεκα θαξδίαο θαη δηαπίζησζε πσο 

ππάξρεη ζηέλσζε ζηε ζηεθαληαία αξηεξία ηεο θαξδίαο, ιόγσ αξηεξηνζθιήξπλζεο.  

i. Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε.                                                       (2x0,5=1μ) 

Η αξηεξηνζθιήξπλζε νθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ, θπξίσο ρνιεζηεξόιεο, θάησ από ην 

εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ (αζεξνζθιήξσζε), θαζώο θαη ζηε ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ, κε 

απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ειαζηηθόηεηα ησλ αγγείσλ απηώλ. 

 

ii. Ση ζα ζπκβνπιεύαηε ηνλ θύξην Ισάλλε λα πξνζέμεη ζηε δηαηξνθή ηνπ;                    (1x0,5=0,5μ) 

Ο θύξηνο Ισάλλεο ζα πξέπεη λα απνθεύγεη ηξνθέο κε ιηπαξέο νπζίεο. 

 

5ε) Η πίεζε ηνπ αίκαηνο είλαη έλαο δείθηεο ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ. Όηαλ ε πίεζε ελόο αηόκνπ 

είλαη πην ςειή από ηε θπζηνινγηθή, ηόηε ην άηνκν έρεη ππέξηαζε. 

Να αλαθέξεηε δπν (2) παξάγνληεο, πνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζεη έλα 

άηνκν ππέξηαζε.                                                                                                              (2x0,5=1μ) 

Γύν από ηα εμήο: ε παρπζαξθία, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε απμεκέλε θαηαλάισζε αιαηηνύ, ην 

αιθνόι, ε θαζηζηηθή δσή θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα.  

 

                                                                                                                     Ο δηεπζπληήο 

Ισάλλεο Οξθαλίδεο 

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