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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΑ ΥΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από τρεισ (3) ερωτήςεισ. Να απαντήςετε ςε ΟΛΕΣ τισ 

ερωτήςεισ.  

1. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε  αν είναι ςωςτζσ ι Λ αν είναι 

λάκοσ.                                                                                                                      (μ. 2) 

 Οι υδατάνκρακεσ αποτελοφν ενεργειακά υλικά για τουσ ηωντανοφσ 

οργανιςμοφσ   …… 

 Οι βιταμίνεσ είναι δομικά ςυςτατικά για τον ανκρϊπινο οργανιςμό   

…Λ… 

 Οι πρωτείνεσ διαςποφνται ςε αμινοξζα   ….. 

 Σα λίπθ ανικουν ςτθν κατθγορία των ςυμπλθρωματικϊν ουςιϊν .….. 

 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε ςτον παρακάτω πίνακα τισ κατθγορίεσ των δοντιϊν και 

τον αρικμό τουσ (ποςότθτα) ςε κάκε ςιαγόνα όπωσ ςθμειϊνονται ςτο ςχιμα 

με τουσ αρικμοφσ 1-4.                                                                                          (μ. 2) 

                                             
 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

ΒΑΘ.: ...................................  
ΟΛΟΓΡ.: ...............................  
ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

ΣΑΞΗ: B΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014  

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΥΡΟΝΟ 2 ΩΡΕ 30 ΛΕΠΣΑ 
Φυσική-Υημεία-Βιολογία 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ………......................................... ΣΜΗΜΑ: ............ ΑΡ.: ......... 

Κατθγορία δοντιϊν        Αρικμόσ 

1………Σομείσ………..          …4…. 

2……Κυνόδοντεσ ....          …2…. 

3……Προγόμφιοι…..          …4…. 

4………Γομφίοι………          …6…. 

Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) ςελίδεσ 



 

2 
 

3. α) Να γράψετε ςτον παρακάτω πίνακα 4 διαφορζσ μεταξφ φλεβϊν και 

αρτθριϊν.                                                                                                               (μ. 1) 

Φλζβεσ  Αρτηρίεσ  

Περιζχουν βαλβίδεσ  Δεν ζχουν βαλβίδεσ  

Ζχουν λεπτό τοίχωμα Ζχουν παχφ τοίχωμα 

Ζχουν μεγάλθ διάμετρο αυλοφ Ζχουν μικρι διάμετρο αυλοφ 

Είναι λιγότερο ελαςτικζσ  Είναι ελαςτικζσ  

  

β) Να ονομάςετε τα ςυςτατικά του αίματοσ όπωσ φαίνονται ςτθν παρακάτω 

εικόνα και ςθμειϊνονται με τουσ αρικμοφσ 1-4.                                            (μ. 1) 

 
 

γ) Να ςυμπλθρϊςετε ςτα κενά τθν χθμικι εξίςωςθ των καφςεων (κυτταρικι 

αναπνοι).                                                                                                               (μ. 1) 

Θρεπτικζσ ουςίεσ + …Οξυγόνο…….. →νερό + Διοξ. του άνκρακα + Ενζργεια 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από πζντε (5) ερωτήςεισ των τεςςάρων (4) 

μονάδων. Να απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτισ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4). 

 

1. α) το ςχιμα παρουςιάηεται το αναπνευςτικό ςφςτθμα του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-4.                                   (μ. 1) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  1…Αιμοπετάλια……………………. 

  2…Πλάςμα………………..…………. 

  3…Ερυκρά αιμοςφαίρια………. 

  4…Λευκά αιμοςφαίρια..………. 

1……ρινικι κοιλότθτα..…… 

 

2…………Σραχεία……………… 

 

3…………Βρόγχοι……………… 

 

4…………Κυψελίδεσ………… 
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β) Να εξθγιςετε το ρόλο τθσ επιγλωττίδασ.                                              (μ. 1) 

Κλείνει τθν αναπνευςτικι οδό κατά τθν κατάποςθ ϊςτε να μθν μπαίνουν 

τροφζσ ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα  

 

 

γ) Να εξθγιςετε πωσ επιτυγχάνεται θ ειςπνοι και θ εκπνοι με τθ 

βοικεια των πλευρϊν του κϊρακα και του διαφράγματοσ.                 (μ. 2) 

Ειςπνοι       Πλευρζσ:………………………Άνοδοσ………………………………………….. 

                      Διάφραγμα:…………………Κάκοδοσ………………………………………… 

 

Εκπνοι        Πλευρζσ:………………………Κάκοδοσ………………………………………… 

                      Διάφραγμα:…………………Άνοδοσ…………………………………………… 

 

 

 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα που αναφζρεται ςτθν 

ανίχνευςθ κρεπτικϊν ουςιϊν.                                                                     (μ. 4) 

Θρεπτικι 
ουςία 

Αντιδραςτιριο για 
ανίχνευςθ τθσ 

κρεπτικισ ουςίασ  

Χρϊμα του 
αντιδραςτθρίου 

πριν τθν ανίχνευςθ 

Χρϊμα 
αντιδραςτθρίου 

μετά τθν 
ανίχνευςθ 

 
άκχαρα 

 
Βενεδικτίνθ 

 
……Γαλάηιο…………… 

 
…Κεραμιδί…..…. 

 
Πρωτείνεσ  

 
…Θειϊκόσ χαλκόσ.. 
+ καυςτικό νάτριο 
(υδροξείδιο του 
νατρίου) ΝαΟΗ 

 
Γαλάηιο 

 
……Μωβ……………. 

 
Λίπθ 

 
Αικανόλθ 

 
Διαφανζσ  

 
Λευκό ίηθμα 

 
Βιταμίνθ C 

 
Τπερμαγγανικό Κ. 

 
………Μωβ………….. 

 
Αποχρωματίηεται 

 

3. α) Σο ςχιμα που φαίνεται πιο κάτω παρουςιάηει τθν τομι δοντιοφ. 

Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ 1-4.                                                          (μ. 2) 

 

                                              

1…Αδαμαντίνθ………………… 

2..…Οδοντίνθ…………………… 

3……Πολφικι κοιλότθτα …. 

4………Μφλθ…… 
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β) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τθ ςτιλθ Β.             (μ. 2) 

τιλθ Α τιλθ Β Αντιςτοίχθςθ 

1. Αδαμαντίνθ Α. υςςϊρευςθ μικροβίων ςτθν 
επιφάνεια του δοντιοφ   

1……Δ….. 

2. Μικροβιακι 
πλάκα 

Β. Καταςτροφι τθσ αδαμαντίνθσ   2……Α….. 

3. Σερθδόνα Γ. Περιζχει τα αγγεία και τα νεφρα 
του δοντιοφ 

3……Β….. 

4. Πολφόσ  Δ. Περιβάλλει το εξωτερικό μζροσ 
του δοντιοφ 

4……Γ….. 

 

 

4. α) Να ονομάςετε τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ που ςθμειϊνονται με τουσ 

αρικμοφσ 1-4 ςτο παρακάτω ςχιμα.                                                          (μ. 2) 

                                            
 

 

β) Να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν.                                (μ. 2) 

 ε ποια κοιλότθτα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ βρίςκεται θ 

καρδιά;…Θωρακικι κοιλότθτα……………………………………………………. 

 Εκτόσ από τισ φλζβεσ και τισ αρτθρίεσ ποιο άλλο είδοσ 

αιμοφόρων αγγείων βρίςκουμε ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; 

……τριχοειδι αγγεία…………………………….…………………………………….. 

 Μεταξφ των κόλπων και των κοιλιϊν τθσ καρδιάσ υπάρχουν 

βαλβίδεσ. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ;  

Εμποδίηει τθν ροι του αίματοσ από τισ κοιλίεσ προσ τουσ κόλπουσ  

 Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ ςτεφανιαίασ κυκλοφορίασ; 

Σροφοδοτεί τθν καρδιά με οξυγόνο και κρ. ουςίεσ ………………….. 

 

 

5. α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτθν παρακάτω παράγραφο.                       (μ. 1) 

 Σα μικρομόρια που προζρχονται από τθν πζψθ των τροφϊν 

απορροφοφνται κυρίωσ ςτο …λεπτό ζντερο………………………… του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ και φτάνουν με το …κυκλοφορικό…………..… 

ςφςτθμα ςε όλα τα …………μζρθ (κφτταρα)…….. του ςϊματοσ. Εκεί 

οριςμζνεσ κρεπτικζσ ουςίεσ αντιδροφν με το …οξυγόνο……………… 

και ελευκερϊνουν ενζργεια. 

3…Αριςτερόσ κόλποσ ………….. 

 

4…Αριςτερι κοιλία……………... 

1…Δεξιόσ κόλποσ………… 

 

2…Δεξιά κοιλία…………… 
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               β) Να εξθγιςετε που βρίςκονται  οι φωνθτικζσ χορδζσ και ποιοσ είναι  
               ο ρόλοσ τουσ.                                                                                                        (μ. 1)              
               ……Βρίςκονται ςτθν είςοδο του λάρυγγα και παράγουν άναρκρο ιχο κατά   
               τθν εκπνοι (παραγωγι φωνισ)…………………………………………………………………… 
 

               γ) Να γράψετε και να εξθγιςετε τρεισ λόγουσ γιατί είναι  προτιμότερο να       
               ειςπνζουμε από τθ μφτθ και όχι από το ςτόμα.                                        (μ. 1,5) 
                      i …Περιζχει τριχίδια που φιλτράρουν τον αζρα…………………………………….. 
 
                      ii …Παράγει βλζννα που φιλτράρει και υγραίνει τον αζρα……………………. 
 
                      iii …Περιζχει αιμοφόρα αγγεία που κερμαίνουν τον αζρα…………………… 
 
 
               δ) Να εξθγιςετε το ρόλο των τριχοειδϊν αγγείων που περιβάλλουν τισ   
               κυψελίδεσ.                                                                                                         (μ. 0,5)  
               …Παραλαμβάνουν από τισ κυψελίδεσ το οξυγόνο τθσ ειςπνοισ και   
               παραδίδουν ςϋαυτζσ το διοξείδιο του άνκρακα ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από δυο (2) ερωτήςεισ των δζκα (10) μονάδων. Να 
απαντήςετε ΜΟΝΟ ςτη ΜΙΑ (1) ερώτηςη. 
 

1. α) Σο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηει τθν καρδιά. 
Να ονομάςετε τα αγγεία  που ςθμειϊνονται με τουσ αρικμοφσ 1-4.         (μ. 2) 
                            

                                     
        β) Να εξθγιςετε πϊσ επιτυγχάνεται θ ροι του αίματοσ ςτισ φλζβεσ και πϊσ ςτισ  
        αρτθρίεσ.                                                                                                                      (μ. 1) 
 
        Φλζβεσ: …Περιζχουν βαλβίδεσ που ωκοφν το αίμα ………………..………………………… 
 
        Αρτθρίεσ: …Σο αίμα προωκείται με τισ ςυςπάςεισ τθσ καρδιάσ …………………………  
 

1Πνευμονικι αρτθρία 

 

2Κοίλεσ φλζβεσ ………… 

3…Αορτι……………………….. 

 

4…Πνευμονικι φλζβα…… 
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γ) Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω ςχεδιάγραμμα να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που 
ακολουκοφν. 
 

   
   

 
I. Να ονομάςετε τθν κυκλοφορία που ςθμειϊνεται με το γράμμα Α και 

να δϊςετε το ρόλο τθσ.                                                                       (μ. 0,5) 
…Πνευμονικι (μικρι)… κυκλοφορία 
Ρόλοσ: Παραλαμβάνει οξυγόνο από τουσ πνεφμονεσ και παραδίδει 
ςϋαυτοφσ διοξείδιο του άνκρακα 

II. Να ονομάςετε τθν κυκλοφορία που ςθμειϊνεται με το γράμμα Β και 
να δϊςετε το ρόλο τθσ.                                                                       (μ. 0,5) 
…ωματικι (μεγάλθ).. κυκλοφορία 
Ρόλοσ: Παραδίδει οξυγόνο και κρεπτικζσ ουςίεσ ςτα κφτταρα και 
παραλαμβάνει άχρθςτα υλικά   

 
δ) Μια ςταγόνα αίματοσ μόλισ ζχει παραλάβει διοξείδιο του άνκρακα από τα 
κφτταρα. Να δείξετε τθ διαδρομι που κα ακολουκιςει ϊςτε να παραδϊςει το 
διοξείδιο του άνκρακα ςτουσ πνεφμονεσ για να αποβλθκεί από τον οργανιςμό με 
τθν εκπνοι.                                                                                                                          (μ. 2) 
 
Σριχοειδι αγγεία των κυττάρων  φλζβεσ  ……………κοίλεσ φλζβεσ ………..………   
 …δεξιόσ κόλποσ …………..  …δεξιά κοιλία……………. …πνευμονικι αρτθρία…  
 τριχοειδι αγγεία των πνευμόνων 
 
 
ε) Να γράψετε το ρόλο των πιο κάτω ςυςτατικϊν του αίματοσ.                              (μ. 2) 
      
    Ερυκρά αιμοςφαίρια: …μεταφζρουν οξυγόνο………………………………………………………. 
    Λευκά αιμοςφαίρια: …άμυνα του οργανιςμοφ……………………………………………………… 
    Αιμοπετάλια: …βοθκοφν ςτθν πιξθ του αίματοσ….………………………………………………. 
    Πλάςμα: …μεταφζρει ουςίεσ και αζρια εκτόσ του οξυγόνου…………………………………    
 
 
ςτ) Με βάςθ των κανόνων αιμοδοςίασ να ςυμπλθρϊςετε ςτον πίνακα που 
ακολουκεί τισ ςωςτζσ ομάδεσ αίματοσ.                                                                         (μ. 2) 
 

 Δίνει αίμα ςτισ ομάδεσ  Παίρνει αίμα από τισ ομάδεσ  

Ο+        Α+   Β+   ΑΒ+   Ο+                          Ο+   Ο- 

ΑΒ-               ΑΒ-   ΑΒ+                   Α-   Β-   ΑΒ-   Ο- 

ΠΝΕΤΜΟΝΕ 

Κυκλοφορία Α 

Κυκλοφορία Β 

 

ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ 
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2. Σο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηει το πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. 

α) Να ονομάςετε τισ ενδείξεισ 1-6.                                                                 (μ. 1,5) 
 

                                       
 
 
 
              β) Να ονομάςετε τουσ αδζνεσ Α-Γ όπωσ ςθμειϊνονται ςτο πιο πάνω ςχιμα.   
                                                                                                                                            (μ. 1,5) 
                   Α:……ιελογόνοι αδζνεσ………………………. 
                   Β:………υκϊτι……………..………………………. 
                   Γ:………Πάγκρεασ…………………………………. 
 
 
 
              γ) Να ονομάςετε το ζνηυμο που περιζχεται ςτο ςάλιο και καταπολεμά τα  
              πακογόνα μικρόβια που ειςζρχονται ςτο ςτόμα.                                      (μ. 0,5)  
              ……….…Λυςοηφμθ………..… 
 
 
              δ) Δίνεται θ εξισ διλωςθ: 

 Σο ςάλιο παράγεται από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ ςτθ ςτοματικι 
κοιλότθτα και περιζχει τθν αμυλάςθ θ οποία διαςπά το άμυλο ςε 
γλυκόηθ  

                
               Από τθν παραπάνω πρόταςθ να ονομάςετε το υπόςτρωμα, το προϊόν  
               κακϊσ επίςθσ και το ζνηυμο.                                                                         (μ. 1,5) 
 
               Τπόςτρωμα:………άμυλο…………………………. 
              
               Προϊόν:……………γλυκόηθ………………………… 
              
               Ζνηυμο:……………αμυλάςθ……………………… 

1……ςτοματικι κοιλότθτα……. 

2………φάρυγγασ………………..…. 

3…..…οιςοφάγοσ…………..……… 

4…………ςτομάχι……………………. 

5…………παχφ ζντερο……………. 

6……….Λεπτό ζντερο……………. 

 

 

 

            Α 

            B 

            Γ 
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ε) Να γράψετε το ρόλο των πιο κάτω ουςιϊν ςτθν πζψθ των τροφϊν.                  (μ. 1) 
 
     Χολι:…………γαλακτοματοποίθςθ των λιπϊν…………..…………………………………………….. 
      
     Παγκρεατικι λιπάςθ:…διαςπά τα λίπθ ςε γλυκερόλθ και λιπαρά οξζα……..………….. 
 
 
ςτ) Να ςθμειϊςετε ςε ποιο τμιμα (όργανο) του πεπτικοφ ςυςτιματοσ γίνονται οι 
πιο κάτω διεργαςίεσ.                                                                                                         (μ. 2) 
 

 Διάςπαςθ αμφλου ……ςτόμα, δωδεκαδάκτυλο……………………………. 
 

 Διάςπαςθ πρωτεϊνϊν ……ςτομάχι, δωδεκαδάκτυλο…………………….. 
 

 Γαλακτοματοποίθςθ λιπϊν …………δωδεκαδάκτυλο……………………. 
 

 Απορρόφθςθ νεροφ ……………παχφ ζντερο………………….……………….. 
 

 Παραγωγι βιταμίνθσ Κ ………παχφ ζντερο…………………………………… 
 

 Απορρόφθςθ απλϊν ςακχάρων ……λεπτό ζντερο……..………………… 
 
 
η) Να ςθμειϊςετε ςτισ παρακάτω προτάςεισ  αν είναι ςωςτζσ ι Λ αν είναι λάκοσ.   
                                                                                                                                               (μ. 2) 

 Η κρυψίνθ περιζχεται ςτο παγκρεατικό υγρό και διαςπά τα λίπθ ςε 
γλυκερόλθ και λιπαρά οξζα. ....Λ..... 

  Η νουκλεάςθ διαςπά τα νουκλεϊνικά οξζα ςε νουκλεοτίδια. ……… 

 Σα άλατα διαςποφνται ςτο δωδεκαδάκτυλο. …Λ…… 

 Σο παγκρεατικό υγρό περιζχει το ζνηυμο πεψίνθ για τθ διάςπαςθ των 
πρωτεϊνων. …Λ…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειςθγθτζσ                                                                                                              Ο διευκυντισ 
Κφπροσ Πολυδϊρου  
Ιωάννθσ ωρόσ                                                                                                     Δαυίδ Δαυίδ 
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1       Σξαρεία 

2.      Βξόγρνη. 

3     Γηάθξαγκα 

4       Κπςειίδεο 

5.        Βξνγρίδηα 

ΣΙΡΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 
ΒΑΘΜΟ: ......................................... 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ................................. 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: .................................... 
  

ΣΑΞΗ: Β'  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:10-06-2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ: 

2 ΩΡΔ ΚΑΙ 30 ΛΔΠΣΑ 

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

 

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α': Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα.                 (κνλ. 2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

2. Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ ησλ δνληηώλ.                                   (κνλ. 2) 

Καζεκεξηλό βνύξηζηζκα 

σζηό βνύξηζηζκα κε ζηνκαηηθό δηάιπκα θαη νδνληηθό λήκα 

Υξήζε θζνξίνπ 

Σαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν (θάζε 6 κήλεο) 

σζηή δηαηξνθή- Απνθπγή γιπθώλ 
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3. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν                         

γξάκκα Α, Β, Γ  ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α  ).                        (κνλ. 2,5) 

 

α.  Η παξαγσγή ήρνπ (θσλήο) γίλεηαη: 

  

Α.      κε ηε βνήζεηα ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ εηζπλνή 

Β.      κε ηε βνήζεηα ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ εθπλνή 

Γ.      κε ηε βνήζεηα ηνπ θάξπγγα θαηά ηελ εθπλνή 

Γ.      κε ηελ θίλεζε ηεο γιώζζαο 

β. Η απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ νθείιεηαη: 

     

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

     Β.      ζηoύο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ 

     Γ.      ζην ιεπηό ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ 

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

 

γ. Μόιπλζε ιέγεηαη: 

 

    Α.       ε είζνδνο ελόο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ ζε άιιν νξγαληζκό 

    Β.       ν πνιιαπιαζηαζκόο ελόο αβιαβνύο κηθξννξγαληζκνύ κέζα ζε άιιν νξγαληζκό 

    Γ.       κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκνύο 

    Γ.       ε επαθή ελόο νξγαληζκνύ κε  νπνηνλδήπνηε κηθξννξγαληζκό  

 

δ. Πνηα πξόηαζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο; 

     

     Α.      Υσξίδεηαη ζε δύν κεγάιεο θνηιόηεηεο, ηελ «δεμηά» θαη «αξηζηεξή» θνηιόηεηα 

     Β.      Δίλαη έλαο δπλαηόο κπο ζην ζώκα καο 

     Γ.      Λεηηνπξγεί ζαλ «αληιία» κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπγρξνληζκέλα 

     Γ.      Δίλαη έλα κπώδεο όξγαλν κε ηέζζεξηο θνηιόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ αζπγρξόληζηα 

 

ε. πκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη: 

     

     Α.     νπζίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα 

     Β.     όιεο νη δνκηθέο νπζίεο 

     Γ.      νη νπζίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο ηξνθέο 

      Γ.      νπζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ 

 

                                                                                                                                                   

 

ΜΕΡΟΣ Β': Αποηελείηαι από πένηε (5) ερωηήζεις ηων ηεζζάρων (4) μονάδων. Από ηις πένηε (5) 
ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηις ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4). 

 
 

1. α) Να γξάςεηε ηνπο δύν (2) πην θνηλνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί εύθνια ε  

γξίπε ή ην θξπνιόγεκα.                                                                                                       (κνλ. 2) 

   Φηάξληζκα, Βήρα        
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     β) ηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ΝΑΙ εθεί πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη ΟΥΙ όπνπ 

δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί  ν ηόο HIV πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS.  

                                                                                                                                           (κνλ. 2)                                                                                                                                                                                             

 Μεηάδνζε ηνύ HIV 

Αλεμέιεγθηνη εξσηηθνί  ζύληξνθνη      ΝΑΙ 

Υεηξαςία κε κνιπζκέλν άηνκν      ΟΥΙ 

Σζίκπεκα από θνπλνύπη      ΟΥΙ 

Υξήζε θνηλήο ηνπαιέηαο      ΟΥΙ 

                                                                                                                                

2. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη  λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                           (κνλ. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

    β) Να γξάςεηε κία (1) ιεηηνπξγία γηα ην ζπζηαηηθό 3 ηνπ αίκαηνο πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ 

ζρήκα.                                                                                                                                      (κνλ. 1) 

    πζηαηηθό 3: Μεηαθνξά ηνπ  O2 πξνο ηνπο ηζηνύο θαη απνκάθξπλζε CO2 από απηνύο κε ηε 

βνήζεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο.    

                                                                                                                                           

    γ)  Έλαο πνιπηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη ρξεηάδεηαη   

επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ νκάδα αίκαηόο ηνπ. 

     Ση αίκα (νκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο) πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί;                         (κνλ. 1)                                                                                                                                                                     

      Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

    Οκάδα αίκαηνο:.....................Ο..................  Παξάγνληαο ξέδνπο.................Αξλεηηθόο................... 

    Αηηηνιόγεζε απάληεζεο: Οκάδα Ο επεηδή είλαη πάλδόηεο θαη κπνξεί λα ηελ δερηνύλ όιεο νη 

νκάδεο θαη ξέδνπο αξλεηηθό δηόηη είλαη «απνδεθηό» θαη από ηα ξέδνπο ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά. 

3.      ηo πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε κηα θπςειίδα. Να απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα 

πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Λεπθά 

2. Αηκνπεηάιηα 

3   Δξπζξά 

4.. Πιάζκα 

 

α) Σα βέιε Α θαη Β ζην ζρήκα παξηζηάλνπλ  

     ηελ κεηαθίλεζε δύν ζεκαληηθώλ αεξίσλ.         (κνλ. 1) 

  

  i) Σν βέινο Α ζπκβνιίδεη ην αέξην:...Ομπγόλν.                                                                      

   ii) Σν βέινο Β ζπκβνιίδεη ην αέξην:... CO2.                                                   
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β) Οη πλεύκνλέο καο απνηεινύληαη από εθαηνκκύξηα θπςειίδεο.  

    Ση εμππεξεηεί ν κεγάινο ηνπο αξηζκόο;                                                                                  (κνλ. 1)                                                                                                                                                                          

Να γίλεηαη πην γξήγνξα θαη πην απνδνηηθά ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ  

 

γ) Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                 (κνλ. 2) 

Ιλσζε, Πλεπκνλία, Φπκαηίσζε, Δκθύζεκα, Βξνγρίηηδα, Άζζκα, Καξθίλνο 

                                                                                                                                              

4. α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο Ππξακίδαο δηαηξνθήο θαη λα γξάςεηε δύν (2) 

βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο όπσο πξνθύπηνπλ από ην ζρεδηάγξακκα.  

                                                                                                                                                  (κνλ. 2)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

β) Οη πεξηζζόηεξνη δηαηξνθνιόγνη ζήκεξα ζπληζηνύλ ηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ πινύζησλ ζε 

θπηηθέο ίλεο. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαηξνθή καο πξέπεη λα είλαη πινύζηα 

ζε θπηηθέο ίλεο.                                                                                                                         (κνλ. 1)                                                                                                                                                   

εκαληηθέο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Καηαπνιεκνύλ ηε δπζθνηιηόηεηα 

Πξνζηαηεύνπλ από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

Από ηελ απνηθνδόκεζε ησλ επδηάιπησλ θπηηθώλ ηλώλ παξάγνληαη νπζίεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ 

ειάηησζε ηεο απνξξόθεζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο 

                                                                                                                                              

γ) Να γξάςεηε δύν (2) γλσζηά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ιόγσ ιαλζαζκέλεο 

δηαηξνθήο.                                                                                                                             (κνλ. 1) 

 1. Παρπζαξθία                                                      5. Οζηενπόξσζε 

    2. Αλνξεμία                                                           6.  Γηαβήηεο 

   3. Καξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα                              7. Γηζθνηιηόηεηα 

   4. Τπέξηαζε/ Τπόηαζε 

 

 Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά θξνύηα  θαη ιαραληθά 

 Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά Γαιαθηνθνκηθά 

πξντόληα 

 Να πεξηνξίζνπκε ην θόθθηλν θξέαο (δπν θνξέο ην κήλα) 

 Να ηξώκε άζπξν θξέαο θαη ςαξί 2 θνξέο ηε βδνκάδα 

 Να θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά πδαηάλζξαθεο (ςσκί, 

καθαξόληα….) 

 Να πεξηνξίζνπκε ηα γιπθά 
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5. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

  

α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

  θάησ πίλαθα.                                                                                                                        (κνλ. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  β)  Να γξάςεηε κία (1) ιεηηνπξγία γηα ηα όξγαλα 1 θαη 2 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.            (κνλ. 2) 

    Όξγαλν 1: Έθθξηζε ρνιήο, Απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ, ύλζεζε πξσηετλώλ, Απνζήθεπζε 

(πδαηαλζξάθσλ, ιηπώλ, βηηακηλώλ, ζηδήξνπ) . 

    Όξγαλν 2: Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο, Έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ, Γεκηνπξγία ρπινύ, 

Γηάζπαζε πξσηετλώλ, πζπάζεηο πξνώζεζεο ηνπ ρπινύ ζην δσδεθαδάθηπιν 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ': Αποηελείηαι από δύο (2) ερωηήζεις ηων δέκα (10) μονάδων. Από ηις δύο (2) 

ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1). 

 

1. α)  Η Δθάβε ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. Ο 

γηαηξόο ρνξεγεί ζηελ Δθάβε Αληηηεηαληθό νξό. Γηαηί ηεο ρνξεγεί αληηηεηαληθό νξό θαη όρη 

εκβόιην ηεηάλνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                       (κνλ. 2)               

Δθόζνλ ππάξρεη θίλδπλνο από ην ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν λα πξνζβιεζεί θάπνηνο κε ην 

κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ, ηόηε ν νξγαληζκόο ηνπ ρξεηάδεηαη άκεζα αληηζώκαηα πνπ ζα ηνλ 

πξνζηαηέςνπλ. Με ηε ρνξήγεζε ηνπ αληηηεηαληθνύ νξνύ θάπνηνο δέρεηαη έηνηκα 

αληηζώκαηα γηα άκεζε δξάζε. Αληίζεηα κε ηε ρνξήγεζε εκβνιίνπ δελ κπνξεί θάπνηνο λα 

πξνζηαηεπηεί άκεζα, αθνύ ν νξγαληζκόο ηνπ ρξεηάδεηαη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα 

αληηδξάζεη θαη λα παξάμεη αληηζώκαηα.   

 

β) Ο αδειθόο ηεο Δθάβεο είλαη 10 κελώλ θαη  ε ίδηα παξαηήξεζε όηη ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ έρεη 

θάλεη πεξίπνπ 12 εκβόιηα.  

i) Ση πεξηέρνπλ ηα εκβόιηα;                                                                                                       (κνλ. 2) 

Σα εκβόιηα πεξηέρνπλ λεθξά ή αλελεξγά κηθξόβηα ή θαη αθόκε ηκήκαηα ησλ κηθξνβίσλ (από 

ηα νπνία ζέινπκε λα πξνζηαηεπηνύκε), ηα νπνία εηζάγνπκε θπξίσο κε έλεζε 

 

1...πθώηη 

2..ηνκάρη 

3..Πάγθξεαο. 

4...Υνιπδόρνο θπζηε. 
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ii) Να εμεγήζεηε πώο κε ηα εκβόιηα απνθηνύκε ηερλεηή αλνζία.                                           (κνλ. 2) 

Όηαλ  έλαο νξγαληζκόο εκβνιηαζζεί, ηόηε αξρίδεη λα παξάγεη εηδηθά αληηζώκαηα πνπ ηνλ 

πξνζηαηεύνπλ από κειινληηθέο επηζέζεηο απηώλ ησλ κηθξνβίσλ. Έηζη αλ νξγαληζκόο 

κνιπλζεί μαλά κε ην ίδην κηθξόβην, «ζα ζπκάηαη» ακέζσο πώο λα θηηάμεη γξήγνξα 

αληηζώκαηα θαη ζα θαηαπνιεκήζεη ηα κηθξόβηα πξηλ πξνιάβνπλ λα πνιιαπιαζηαζηνύλ. Έηζη 

απνθηά αλνζία 

                                                                                                                                                  

γ) Οη πην θάησ εηθόλεο παξνπζηάδνπλ κία από ηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο πνπ έρεη αλαπηύμεη ν 

νξγαληζκόο καο απέλαληη ζηα κηθξόβηα.  

     Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο  λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

i)  Πνηα γξακκή άκπλαο απεηθνλίδεηαη;                                                                                 (κνλ. 0,5) 

       .Σξίηε γξακκή άκπλαο (Αληηζώκαηα- αλαηηγόλα)                                                                                                                                         

   ii)  Πώο ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα αλαγλσξίδνπλ ηα κηθξόβηα;                                                 (κνλ. 0,5) 

       .Σα αλαγλσξίδνπλ από ηα αληηγόλα ηνπο                                                                                                                                           

   iii)  Ση παξάγνπλ ηα εηδηθά ιεπθά αηκνζθαίξηα ελαληίνλ ησλ κηθξνβίσλ;                            (κνλ. 0,5) 

       .Δηδηθά αληηζώκαηα 

                                                                                                                                          

    iv) Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηθόλεο                                

βαζηδόκελνη κόλν ζε απηά πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο.                                                    (κνλ. 2,5) 

1. Σν εηδηθό ιεπθό αηκνζθαίξην εληνπίδεη ην κηθξόβην κέζσ ησλ αληηγόλσλ ηνπ 

2. Σν ιεπθό αηκνζθαίξην θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ζα ηαηξηάμνπλ κε ην αληηγόλν 

3. Σα αληηζώκαηα αλαγλσξίδνπλ ηα αληηγόλα ησλ κηθξνβίσλ κε ηα νπνία  ηαηξηάδνπλ θαη 

ζπλδένληαη καδί ηνπο 

4. Η ζύλδεζε αληηγόλνπ- αληηζώκαηνο  πξνθαιεί θαηαζηξνθή ηνπ κηθξνβίνπ 

5. Σα αληηζώκαηα παξακέλνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο έηνηκα λα θαηαζηξέςνπλ θαη πάιη 

κηθξόβηα.    

 



 7 

  

2.  ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αλαηνκία ηεο θαξδίαο. 

   α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο.                                                    (κνλ. 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    

  β) Με βάζε ην ζρήκα ηεο θαξδίαο λα θπθιώζεηε ην ζσζηό αλάκεζα ζην Ο2  ή ζην  CO2  γηα ηηο 

πην θάησ πξνηάζεηο.                                                                                                            (κνλ. 1,5) 

 

       i) Tν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 1 είλαη πινύζην ζε Ο2  ή  CO2.  

          ii) Σν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 6 είλαη πινύζην ζε Ο2  ή  CO2 

          iii) Σν αίκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ έλδεημε 5 είλαη πινύζην ζε Ο2  ή  CO2 

                                                                                                                                                                 

γ) ην ζρήκα θαίλνληαη αηκνθόξα αγγεία. 

     i) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία Α θαη Β.                                     (κνλ. 1) 

        Α:. Φιέβα                    Β: Αξηεξία 

                                                                                                   

     ii) Να νλνκάζεηε ην κέξνο Υ ηνπ αγγείνπ Α θαη λα εμεγήζεηε 

         ην ξόιν ηνπ.                                                                    (κνλ. 1,5) 

         Υ:.Βαιβίδα 

         Ρόινο: Ρπζκίδνπλ ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε κνλόδξνκε θαηεύζπλζε ηνπ,              

αληίζεηα κε ηε βαξύηεηα 

                                                                                                                                            

       iv) Να γξάςεηε δύν (2) δνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγγεία Α θαη Β.                           (κνλ. 1) 

Αγγείν Α Αγγείν Β 

1.Έρνπλ ιεπηά ηνηρώκαηα 1. Έρνπλ ρνληξά ηνηρώκαηα 

2. Έρνπλ βαιβίδεο 2. Γελ έρνπλ βαιβίδεο 

3. Έρνπλ κεγάιε δηάκεηξν απινύ 3.Έρνπλ κηθξή δηάκεηξν απινύ 

 

1. Ανξηή 

2. .Αξηζηεξόο θόιπνο 

3. Γηγιώρηλα Βαιβίδα 

4. Γεμηά θνηιία 

5. Άλσ θνίιε θιέβα 

6. Πλεπκνληθή αξηεξία 
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 δ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                                                      (κνλ. 2) 

Αζεξνζιήξσζε: .Δίλαη ε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ θαη θπξίσο ρνιεζηεξόιεο θαζσο θαη 

ζπζζώξεπζε αζβεζηίνπ θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ κε απνηέιεζκα ηα 

αγγεία λα ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπο.  

 

Τπόηαζε: Όηαλ ε πίεζε ελόο αηόκνπ είλαη πην ρακειή από ηε θπζηνινγηθή ηηκή, ηόηε ην 

άηνκν απηό ιέκε όηη έρεη ππόηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

            
 
                                                                                                                Πάμελα Σηόρεϋ 
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ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

                     Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

                     Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   (33 κνλάδεο) 

 
 

     ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΙ (6) ΔΛΙΓΔ. 
 

 

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

 

1.Να αληηζηνηρίζεηε ηηο γξακκέο άκπλαο, πνπ θαίλνληαη ζηε ηήιε A, κε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλνληαη, θαη νη νπνίνη θαίλνληαη ζηε  ηήιε Β. 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 (κνλάδεο 3) 

2α.Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νη     

ηξνθέο: 

                                                                                                                                                

 

 

 

   (κνλάδα 1)  

      β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ πξόηαζε: 

          Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα κέζα ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα ιέγεηαη ρεκηθή  

          πέςε θαη γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ πξσηετλώλ, ησλ ελδύκσλ                                 (κνλάδα 1)                                                                                  

(κνλάδα 1) 

           ηήιε Α    ηήιε Β Απαληήζεηο  

1. Πξώηε γξακκή άκπλαο  α. Αληηζώκαηα        1- β 

2. Γεύηεξε γξακκή άκπλαο β. Γέξκα        2-γ 

3. Σξίηε γξακκή άκπλαο γ. Φαγνθύηηαξα         3- α 

          Μαθξνκόξηα           Μηθξνκόξηα  

         Τδαηάλζξαθεο              Γιπθόδε 

           Πξσηετλεο               Ακηλνμέα 

 

Ηκεξνκελία:  Σξίηε, 10 / 06 / 2014                        Γηάξθεηα: 2,5 ώξεο 

Ολνκαηεπώλπκν:  ..............................................................................    Σκήκα:  ............  Αξ:  ...........  

          

 

 Βαζκόο: ............................................. 

 Οινγξ.: .............................................. 

 Τπνγξαθή θαζ.  ............................ 
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3. Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα,          

Α, Β, Γ, Γ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.  

     

    Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο απειεπζεξώλεηαη 

 Α. νμπγόλν, λεξό θαη άδσην 

 Β. νμπγόλν, λεξό θαη ελέξγεηα   

 Γ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό θαη ελέξγεηα 

       Γ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άδσην θαη ελέξγεηα                                                                        (κνλάδα 1)  

 

4. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη γηαηί;  

 

       Η Ο γηαηί δίλεη αίκα ζε όιεο ηηο νκάδεο.              (κνλάδα 1)  

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηηο πέληε (5) 

εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΙ (4). 

 

1.α. ηελ ηνκή ηνπ δνληηνύ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ζρήκα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 

ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

  (κνλάδεο 2)            

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

    η. Σν ςσκί, κεηά ηνλ θαηαηεκαρηζκό ηνπ κε ηα δόληηα, αλακεηγλύεηαη κε ην ζάιην ην νπνίν παξάγεηαη 

από ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βισκνύ. 

       ηη. ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα δξα  έλα έλδπκν πνπ νλνκάδεηαη ακπιάζε θαη ην νπνίν δηαζπά ηα 

καθξνκόξηα ηνπ ςσκηνύ ζε απινύζηεξα ζάθραξα κε γιπθηά γεύζε.                                                                                                                                        

(κνλάδεο 2)                                                                                                                            (κνλάδεο 1,5) 

  γ.  Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα ,            

Α, Β, Γ, Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε.  

 

   Η απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ηεο πέςεο γίλεηαη ζην 

    Α. ζηόκα 

    Β. ιεπηό έληεξν  

    Γ. ζηνκάρη 

       Γ. παρύ έληεξν                                                                                                                      (κνλάδα 0,5) 

Α/A   Μέξoο ή πζηαηηθό Γνληηνύ 

1 Αδακαληίλε  

2 Οδνληίλε  

3 Πνιθόο  

4 Οζηείλε  

1

0 
2 

3 

4 
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2.α. Σν ζρήκα παξηζηάλεη κέξνο ηεο εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-4, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.     

(κνλάδεο 2) 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 

   Οη δύν αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο είλαη ε εηζπλνή θαη ε εθπλνή. 

         Γηα λα γίλνπλ πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ νη πιεπξέο  θαη ην δηάθξαγκα                                                                                                                                  

(κνλάδεο 2)                                                                                                                                      (κνλάδεο 2) 

3.α. Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ έρνπλ νη       

αξηζκνί 1-4.  

      1 → εξπζξά αηκνζθαίξηα                                                                                   

               2→ πιάζκα                                                                            

               3→ ιεπθά αηκνζθαίξηα                                                                           

               4→ αηκνπεηάιηα                                                                           

(κνλάδεο 2)  

 β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.  

 

 

 

(κνλάδεο 2)                                                    (κνλάδεο 2)    

4.α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηηο 

ηξνθέο.  

               (κνλάδεο 3)   

 

Α/A     Μέξνο ηνπ  αλαπλεπζηηθνύ        

ζπζηήκαηνο 

1 Σξαρεία 

2 Πλεύκνλαο 

3 Βξόγρνη 

4 Κπςειίδεο 

                    Αξηεξίεο                  Φιέβεο  

Σνίρσκα                   Παρύ                    Λεπηό 

Βαιβίδεο                      Όρη                      Ναη 

Θξεπηηθή νπζία 

 

     Αληηδξαζηήξην Υξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ πξηλ 

από ηελ επαθή κε ηελ 

ηξνθή 

Υξώκα αληηδξαζηεξίνπ 

κεηά ηελ επαθή κε ηνλ 

ζεηηθό κάξηπξα 

 

   Απιά ζάθραξα       Benedict  Γαιάδην Κεξακηδί 

Βηηακίλε C  
Τπεξκαγγαληθό  θάιην    

(KMnO4) 
Μσβ Άρξσκν 

1

0 
2

0 

4

3

4
4
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β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζεηηθνύ κάξηπξα; 

    Βνεζά ζηελ αμηνπηζηία ηνπ πεηξάκαηνο.                                                                              (κνλάδα 1) 

 

5. α. Nα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα πεξηγξάςεηε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη, 

όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελόο κηθξνβίνπ κέζα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

               

Αλ ην δέξκα ηξαπκαηηζηεί  

θαη ραζεί ε ζπλέρεηα πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη ηόηε κηθξόβηα  

από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

κπνξνύλ λα εηζβάινπλ ζε 

ππνθείκελνπο ηζηνύο ή αθόκε 

θαη ζην αίκα   

Σν θαγνθύηηαξν 

εληνπίδεη ην μέλν ζώκα πρ 

βαθηήξην ην νπνίν 

δηαπέξαζε ηελ πξώηε 

γξακκή άκπλαο θαη 

θαηεπζύλεηαη πξνο απηό. 

 

Σν θαγνθύηηαξν 

πεξηβάιιεη ην βαθηήξην 

κε ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε θαη ην 

ελζσκαηώλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ. 

(θαγνθπηηάξσζε)  

Σν θαγνθύηηαξν δηαζπά ην 

βαθηήξην πνπ έρεη εγθισβίζεη 

κε κηα δηαδηθαζία πνπ 

νλνκάδεηαη ελδνθπηηαξηθή  

πέςε (δηάζπαζε καθξνκνξίσλ 

βαθηεξίνπ ζε κηθξνκόξηα ) 

                                                                                                                                                    (κνλάδεο 2)  

β. Η Καηεξίλα ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν θαξθί θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο.  

    Ο γηαηξόο ρνξεγεί ζηελ Καηεξίλα αληηηεηαληθό νξό, γηαηί θνβάηαη όηη έρεη πξνζβιεζεί από ην κηθξόβην     

ηνπ ηεηάλνπ. Να εμεγήζεηε γηαηί ν γηαηξόο ρνξεγεί αληηηεηαληθό νξό θαη όρη εκβόιην ηεηάλνπ. 

 Ο νξόο  παξέρεη έηνηκα αληηζώκαηα πνπ πξνζθέξνπλ  άκεζε  άκπλα ζηνλ νξγαληζκό όηαλ έρεη 

κνιπλζεί από ην επηθίλδπλν κηθξόβην, ελώ ην εκβόιην  αλαγθάδεη ηνλ νξγαληζκό λα θηηάμεη 

αληηζώκαηα, πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη ρξόλν.  

                                                                                                                                                       (κνλάδα 1)  

    γ. Γηαηί νη ηνί δε ζεσξνύληαη δσληαλνί νξγαληζκνί; 

        Γηαηί εθδειώλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο  δσήο κόλν όηαλ εηζβάινπλ κέζα ζε θύηηαξα δσληαλώλ   

νξγαληζκώλ. 

    (κνλάδα 1) 
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ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

1.α. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδηάο κεηά από επηκήθε ηνκή.             

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-4. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

β. Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κηθξή ή πλεπκνληθή θπθινθνξία.   

Γεμηόο θόιπνο → δεμηά θνηιία → πλεπκνληθή αξηεξία→   ηξηρνεηδή αγγεία   (πλεπκόλσλ) →   

πλεπκνληθέο θιέβεο →   Αξηζηεξόο  θόιπνο  

    (κνλάδεο 2) 

  γ. Να εμεγήζεηε πώο πξνθαιείηαη ε αζεξνζθιήξσζε.  

   Από ηελ ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ, θπξίσο ηεο νπζίαο ρνιεζηεξόιεο θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ  

αξηεξηώλ. 

      (κνλάδα 1) 

δ. ε πνην από ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, βξίζθεηαη ε αηκνζθαηξίλε θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο; 

    Βξίζθεηαη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ν ξόινο ηεο είλαη λα κεηαθέξεη ν νμπγόλν.       (κνλάδα 1) 

 

ε. Να εμεγήζεηε πνηα ζρέζε κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο εύθνιεο θνύξαζεο πνπ  

ληώζνπλ νη θαπληζηέο. 

Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ ππάξρεη ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ηελ αηκνζθαηξίλε 

ηνπ αίκαηνο παξεκπνδίδνληαο ηελ ζύλδεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο κε ην νμπγόλν. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα 

εξπζξά αηκνζθαίξηα λα κελ κπνξνύλ λα απνδώζνπλ ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο κε 

απνηέιεζκα ηελ εύθνιε θνύξαζε.                                                                                                (κνλάδεο 2) 

 

ζη. Πνηα νκάδα αίκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξάγνληα ξέδνπο) είλαη ε πην «επλνεκέλε» ζε  

πεξίπησζε κεηάγγηζεο αίκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θαλόλεο κεηαγγίζεσλ. 

      Οκάδα :  ΑΒ  Παξάγνληαο Ρέδνπο: Θεηηθό                                                             (κνλάδα 1 )  

 

δ. Να πξνηείλεηε έλαλ (1) ηξόπν πξόιεςεο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ. 

 σζηή δηαηξνθή κε ιίγα ιηπαξά.                         (κνλάδα 1) 

 

 

 

 
4 

2 

 

 

 

 

1. άλσ θνίιε θιέβα 

2. ανξηή  

3. αξηζηεξόο θόιπνο  

4. δεμηά θνηιία          (κνλάδεο 2)                                                  

(κνλάδεο 2)                                        (κνλάδεο 2) 

              

3

0 

1

0 



6 
 

 

2. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1-4, 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

           

                                                                                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         (κνλάδεο 2)                                                                                                                                                        

Α/Α Μέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο  

1 ηνκάρη 

2 Πάγθξεαο 

3 Παρύ έληεξν 

4 Πξσθηόο  

  

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

Έλδπκν  Όξγαλν όπνπ                                       

παξάγεηαη 

        Όξγαλν 

       όπνπ δξα 

     Αξρηθά 

 καθξνκόξηα 

      Σειηθά 

    κηθξνκόξηα 

Πεςίλε     ηνκάρη        ηνκάρη    Πξσηετλεο     Ακηλνμέα 

Παγθξεαηηθή 

ακπιάζε 

   Πάγθξεαο      Λεπηό έληεξν  Τδαηάλζξαθεο       Γιπθόδε  

                 (κνλάδεο 3) 

 γ. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα            

λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο.  

     Σν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα κεηαθέξεη νμπγόλν ην νπνίν ΄΄θαίεη΄΄ ηηο νξγαληθέο νπζίεο ηεο ηξνθήο ζηα 

κηηνρόλδξηα ησλ θπηηάξσλ θαη απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα. 

(κνλάδεο 2) 

δ. Να δώζεηε  έλαλ νξηζκό γηα ηα πην θάησ:  

 Πέςε: δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ηεο ηξνθήο ζε απινύζηεξεο νπζίεο. 

 Απνξξόθεζε: κεηαθνξά  ησλ απιώλ πξντόλησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πέςε από ην ιεπηό 

έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο                                                                                                                                    

(κνλάδεο 2)           (κνλάδεο 2) 

   ε. Να πξνηείλεηε έλαλ (1) ηξόπν πξόιεςεο ησλ παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

       

     Θζνξξνπεκέλε  δηαηξνθή.                      (κνλάδα 1)                                             

 

 

 

 Καιή επηηπρία!                                                                

 

   Οη εηζεγεηέο                                                              Η Γηεπζύληξηα   

   . Μεηαμάο 

   Μ. Αλζνύζε                                                                                                   Μαξία Υάιια- Ζάξνπ                                                                                                                                         
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ΜΔΡΟ Α΄Mκ                         ΔΡΟ Α΄ 
Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Σν κέξνο Α΄ 

βαζκνινγείηαη ζπλνιηθά κε 7 κνλάδεο. 

 

 

1. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.          (Μνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 β) αο δίλνληαη νη αθόινπζνη παξάγνληεο: λεξό, βάηξαρνη, νμπγόλν, θνπλνύπηα. 

Να γξάςεηε πνηνη από ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο είλαη βηνηηθνί θαη πνηνη αβηνηηθνί.            (Μνλάδεο 2) 

Βηνηηθνί παξάγνληεο: βάηξαρνη, θνπλνύπηα 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο: λεξό, νμπγόλν 

 
 
 

ΣΗΛΗ Α 

ΟΡΟ 

1.  Βηνθνηλόηεηα 

2. Άηνκν 

3. Πιεζπζκόο 

4. Οηθνζύζηεκα 

ΣΗΛΗ Β 

ΟΡΙΜΟ 

Α. Σν ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο   

      πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Β. Οη βηνηηθνί παξάγνληεο καδί κε ηνπο     

     αβηνηηθνύο παξάγνληεο θαη όιεο νη κεηαμύ ηνπο  

     ζρέζεηο. 

Γ. Έλαο κεκνλσκέλνο νξγαληζκόο ελόο είδνπο. 

 

Γ. Σν ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ 

     πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΔΜΠΑ                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013 – 2014 

 

 ΛΤΔΙ ΓΡΑΠΣΩΝ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                           ΣΑΞΗ: Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ   

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

 

 

 

 
 

Αληηζηνίρηζε 

 

1.               Γ 

2.               Γ 

3.               Α 

4.               Β 
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2. Να γξάςεηε ζηε ζηήιε Β ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην 

νπνίν επηηειείηαη ε θαζεκηά από ηηο  ιεηηνπξγίεο ηεο ζηήιεο Α.                                     (Μνλάδεο 2) 

 
 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί θαη αλαθέξεηαη ζηηο αλαπλεπζηηθέο 

θηλήζεηο.                                                                                                                            (Μνλάδα 1) 

Η είζνδνο ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο νλνκάδεηαη εηζπλνή θαη ε έμνδνο ηνπ αέξα από ηνπο πλεύκνλεο 

νλνκάδεηαη εθπλνή . 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 
Απνηειείηαη από πέληε (5) εξωηήζεηο ηωλ ηεζζάξωλ κνλάδωλ. Από ηηο πέληε (5) εξωηήζεηο λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΙ (4). 

 

1. α) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο 1- 4 ζην κνληέιν δνκήο ηνπ δνληηνύ πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                                        (Μνλάδεο 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

ΣΗΛΗ Α 

Λεηηνπξγία 

ΣΗΛΗ Β 

Όξγαλν 

1. Υεκηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ, πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπώλ 

θαη απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ. 

Λεπηό έληεξν 

2. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη κεξηθή πέςε 

ησλ πξσηετλώλ. 

ηνκάρη 

3. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε άπεπησλ πιώλ. ρεκαηηζκόο 

θαη απνβνιή θνπξάλσλ. 

Παρύ έληεξν 

4. Καηάπνζε ηεο ηξνθήο. 

 

Οηζνθάγνο 

Α/Α Μέξνο δνληηνύ 

1 Μύιε 

2 Αδακαληίλε 

3 Οδνληίλε 

4 Πνιθόο 

2 

3 

 1 

4 
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           β) ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα απειεπζεξώλεηαη ην ζάιην, ην νπνίν παξάγεηαη από ηνπο ζηεινγόλνπο 

αδέλεο. Να γξάςεηε δύν έλδπκα πνπ πεξηέρεη ην ζάιην, θαζώο θαη ηε δξάζε ηνπ θάζε ελδύκνπ 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                                           (Μνλάδεο 2) 

 
 

2. α) Να γξάςεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ θαίλνληαη κε ηηο ελδείμεηο 1- 4 ζην ζρήκα.                       

                                                                                                                                         (Μνλάδεο 2) 

 

 

 

 

           β)  i. Να αλαθέξεηε ην ξόιν πνπ έρνπλ ηα θύηηαξα 1 ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.       (Μνλάδα 1) 

Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα κεηαθέξνπλ νμπγόλν πξνο ηνπο ηζηνύο θαη απνκαθξύλνπλ από απηνύο ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

   

                ii. Να αλαθέξεηε ην ξόιν πνπ έρνπλ ηα θύηηαξα 3 ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.      (Μνλάδα 1) 

Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα θπξίσο κε θαγνθπηηάξσζε θαη παξάγνληαο εηδηθέο 

νπζίεο, ηα αληηζώκαηα.     

                                                                            

3. Ο Κώζηαο εθηέιεζε ην πείξακα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πην θάησ εηθόλα, όπνπ ηνπνζέηεζε έλα 

θνκκάηη κήιν ζε θάζε έλα από ηα έμη δνρεία θαη αθνινύζσο έβαιε ζε θάζε δνρείν ίζε πνζόηεηα 

νπζηώλ, όπσο θαίλεηαη πην θάησ. ην ηειεπηαίν δνρείν (έιεγρνο) δελ έβαιε θακηά νπζία. Άθεζε 

ηα δνρεία γηα κηα βδνκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα έθαλε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

Α/Α Έλδπκν ηνπ ζάιηνπ Γξάζε ελδύκνπ 

 

    1. 

Ακπιάζε ή πηπαιίλε Πεξηνξηζκέλε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα. 

 

2. 

Λπζνδύκε Καηαπνιεκά ηα παζνγόλα βαθηήξηα πνπ εηζέξρνληαη ζην 

ζηόκα. 

1 

2 

3 

4 

 

1. Δξπζξό αηκνζθαίξην 

2. Πιάζκα  

3. Λεπθό αηκνζθαίξην 

4. Αηκνπεηάιην                      
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  α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ πείξακα.        

                                                                                                                                                    (Μνλάδεο 2) 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

Παξάγνληεο  

πνπ θξάηεζε ζηαζεξνύο 

Παξάγνληαο  

πνπ άιιαμε 

Παξάγνληαο  

πνπ κέηξεζε 

1. 
Γύν από ηα αθόινπζα: 

1. ην κέγεζνο ηνπ κήινπ 

2. ηελ πνζόηεηα ησλ 

πιηθώλ 

3. ην ρξόλν 

4. ηε ζεξκνθξαζία 

 

Σν πιηθό ζην νπνίν 

ηνπνζεηήζεθε ην κήιν 

  

Αλάπηπμε  

κηθξννξγαληζκώλ ζην 

κήιν 
2. 

 

           β)  Να γξάςεηε ηη παξαηήξεζε ν Κώζηαο ζηα αθόινπζα δνρεία ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.                                                                                                                                  (Μνλάδα 1) 

 

Γνρείν Παξαηήξεζε 

Μήιν ζε αιάηη Γελ αλαπηύρζεθαλ κηθξννξγαληζκνί 

Μήιν ζε λεξό Αλαπηύρζεθαλ κηθξννξγαληζκνί 

 

          γ) Γηαηί κπνξνύκε λα ζπληεξήζνπκε ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ κέζα ζην ζηξόπη (κεγάιε  

ζπγθέληξσζε δάραξεο);                                                                                                             (Μνλάδα 1)   

Δπεηδή ε δάραξε δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ.                                                                                                                                                                  

4. Η Καηεξίλα εθηέιεζε έλα πείξακα κε ην νπνίν πξνζπαζνύζε λα αληρλεύζεη νξηζκέλεο ζξεπηηθέο 

νπζίεο ζηηο ηξνθέο. Δηνίκαζε ηξεηο ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζέηεζε ηηο εμήο ηξνθέο σο αθνινύζσο: 

ρπκόο ζηαθπιηνύ ζην ζσιήλα Α, αζπξάδη απγνύ ζην ζσιήλα Β θαη ειαηόιαδν ζην ζσιήλα Γ.  ε θάζε 

ζσιήλα έβαιε έλα δηαθνξεηηθό αληηδξαζηήξην. 

     α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ αθόινπζν  πίλαθα ν νπνίνο  αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ πείξακα. 

                                                                                                                                              (Μνλάδεο 2) 

ωιήλαο Σξνθή Αληηδξαζηήξην Υξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 

πξηλ ηελ επαθή 

ηνπ κε ηελ ηξνθή 

Υξώκα 

αληηδξαζηεξίνπ 

κεηά ηελ επαθή ηνπ 

κε ηελ ηξνθή 

 

Α 

 

 

Υπκόο ζηαθπιηνύ 

 

Γηάιπκα Benedict 

 

γαιάδην 

 

θεξακηδί 

 

 

       Β 

 

Αζπξάδη απγνύ 

Γηάιπκα ζεηηθνύ 

ραιθνύ (CuSO4)  

παξνπζία πδξνμεηδίνπ 

ηνπ λαηξίνπ (ΝαΟΗ) 

 

γαιάδην 

 

κωβ 

 

Γ 

 

 

Διαηόιαδν 

 

Aηζαλόιε 

(παγσκέλε) 

 

Άρξωκν 

(ρωξίο ίδεκα) 

 

ιεπθό ίδεκα 
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     β) Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο αλίρλεπζε ε Καηεξίλα εθηειώληαο ην πην πάλσ πείξακα ζηνπο ζσιήλεο  

             Α-Γ;                                                                                                                          (Μνλάδεο 1,5) 

 

Α/Α Σξνθή Θξεπηηθή νπζία 

Α Υπκόο ζηαθπιηνύ Απιά ζάθραξα 

Β Αζπξάδη απγνύ Πξωηεΐλεο 

Γ Διαηόιαδν Ληπαξέο νπζίεο 

 

γ) Ο ρπκόο ιεκνληνύ πεξηέρεη βηηακίλε C. Πνην αληηδξαζηήξην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα 

αληρλεύζνπκε ηε βηηακίλε C;                                                                                         (Μνλάδα 0,5) 

Γηάιπκα ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ. 

5. α) i. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε δνκή ηεο ηξαρείαο ε νπνία απνηειείηαη  

  από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.  

              Να εμεγήζεηε ηη εμππεξεηνύλ νη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη θαη γηαηί  

έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ;                                                     (Μνλάδα 1) 

- Οη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη βνεζνύλ ηελ ηξαρεία λα παξακέλεη πάληα  

αλνηθηή ώζηε λα κπνξεί λα πεξλά ν αέξαο.             (Μνλάδα 0,5)                                                                                                         

- Οη ρόλδξηλνη δαθηύιηνη έρνπλ ζρήκα κηζνύ θξίθνπ γηα λα  

δηεπθνιύλεηαη ε δηεύξπλζε ηνπ νηζνθάγνπ, όηαλ πεξλά από κέζα  

ε ηξνθή θαηά ηελ θαηάπνζε.                                   (Μνλάδα 0,5)                                                                                              

                ii. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ηξαρεία παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν παζνγόλσλ 

κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκό.                                                                                                     (Μνλάδα 0,5) 

Η βιέλλα πνπ παξάγεηαη από ηα θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο ηξαρείαο ζπγθξαηεί κηθξόβηα θαη ζθόλε 

από ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. ηε ζπλέρεηα νη βιεθαξίδεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγόλνπ ζπξώρλνπλ ηνπο 

«εηζβνιείο» πξνο ηα πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ από ην ζηόκα. 

              β) Καηά ηε δηάξθεηα έληνλεο άζθεζεο ζηα θύηηαξα ησλ κπώλ ελόο αζιεηή εθηεινύληαη δύν είδε             

θπηηαξηθήο αλαπλνήο: ε αεξόβηα θαη ε αλαεξόβηα. 

                  i. Να εμεγήζεηε γηαηί ηα κπτθά θύηηαξα ηνπ αζιεηή εθηεινύλ εθηόο από ηελ αεξόβηα θαη   

αλαεξόβηα αλαπλνή.                                                                                                                (Μνλάδα 0,5) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα έληνλεο άζθεζεο ν νξγαληζκόο δελ κπνξεί λα εθνδηάζεη ηνπο κύεο κε ηθαλνπνηεηηθή 

πνζόηεηα νμπγόλνπ, έηζη ηα κπτθά θύηηαξα αξρίδνπλ λα δηαζπνύλ γιπθόδε θαη λα απειεπζεξώλνπλ 

ελέξγεηα ρσξίο ηε ζπκκεηνρή νμπγόλνπ εθηειώληαο αλαεξόβηα αλαπλνή.                                                                                                              

Οιζοθάγος 

Χόνδρινος 

δακηύλιος 

Εζωηερικό 

ηραχείας 
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                  ii. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αεξόβηα θαη ζηελ αλαεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                                                                             (Μνλάδεο 2) 

ΑΔΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Υξεηάδεηαη νμπγόλν. Γε ρξεηάδεηαη νμπγόλν. 

Απειεπζεξώλεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα αλά κόξην 

γιπθόδεο πνπ δηαζπάηαη. 

 

Απειεπζεξώλεη ιηγόηεξε ελέξγεηα αλά κόξην 

γιπθόδεο πνπ δηαζπάηαη. 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 
Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήζεηο ηωλ δέθα κνλάδωλ. Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε 

ΜΟΝΟ ζηε ΜΙΑ (1). 

 

1. α) i. Να γξάςεηε ηη παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1- 4 ζην πην θάησ ζρήκα ηεο θαξδηάο. (Μνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                ii. Πνηα από ηηο δύν θνηιίεο ηεο θαξδηάο έρεη παρύηεξν ηνίρσκα θαη γηαηί;             (Μνλάδα 0,5) 

 Η αξηζηεξή θνηιία έρεη παρύηεξν ηνίρσκα ώζηε λα θάλεη εληνλόηεξε ζύζπαζε γηα λα ζηέιλεη ην  αίκα κε 

πίεζε, κέζσ ηεο ανξηήο,  ζε όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο.                                                     

  iii. Πώο παξεκπνδίδεηαη ε παιηλδξόκεζε ηνπ αίκαηνο από ηηο θνηιίεο πξνο ηνπο θόιπνπο θαηά ηε 

ζύζπαζε ησλ θνηιηώλ;                                                                                                          (Μνλάδα 0,5) 

Καηά ηε ζύζπαζε ησλ θνηιηώλ θιείλνπλ νη θνιπνθνηιηαθέο βαιβίδεο (δηγιώρηλε θαη ηξηγιώρηλε) ώζηε ην 

αίκα λα κελ επηζηξέθεη ζηνπο θόιπνπο.                                                   

Α 

4. Αξηζηεξή θνηιία 

1. Γεμηόο θόιπνο         

3. Γηγιώρηλε 

βαιβίδα 

2. Γεμηά θνηιία 
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      β)  αο δίλνληαη νη αθόινπζεο έλλνηεο: 

έκθξαγκα, αζεξνζθιήξωζε, αξηεξηνζθιήξπλζε, ζηεζάγρε.      

Να ηνπνζεηήζεηε ηηο πην πάλσ έλλνηεο δίπια ζηηο πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ.        (Μνλάδεο 2) 

 

 Οθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ θπξίσο  ρνιεζηεξόιεο θάησ από ην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ 

αξηεξηώλ. αζεξνζθιήξωζε  

 Η αηθλίδηα νιηθή απόθξαμε κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο.   έκθξαγκα 

 Σα ηνηρώκαηα ησλ αγγείσλ γίλνληαη ιηγόηεξν ειαζηηθά. αξηεξηνζθιήξπλζε 

 Ιζρπξόο πόλνο ζην ζηήζνο. ζηεζάγρε 

 

      γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα είδε ησλ αληηγόλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο αθόινπζεο νκάδεο αίκαηνο.                                   (Μνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      δ)  Άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Α θαη Rhesus αξλεηηθό (Α
-
) εηζάγεηαη εζπεπζκέλα ζην λνζνθνκείν κε 

αηκνξξαγία θαη ρξεηάδεηαη άκεζε κεηάγγηζε αίκαηνο.  Να αλαθέξεηε όιεο ηηο πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο πνπ 

κπνξνύλ λα ηνπ ρνξεγεζνύλ.                                                                                                       (Μνλάδα 1) 

 

Μπνξεί λα ηνπ ρνξεγεζεί αίκα Α
- 
 ή Ο

- 
 

 

       ε)  Να γξάςεηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

                                                                                                                                                     (Μνλάδεο 2) 

 

Οκάδα αίκαηνο Αληηγόλα 

 

B
+
 

 

 

 Αληηγόλν Β 

 Αληηγόλν (ή παξάγνληαο) Ρέδνπο 

 

AB
-
 

 

 

 Αληηγόλν Α 

 Αληηγόλν Β 

 ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

Σνηρώκαηα παρύηεξα ιεπηόηεξα 

Γηάκεηξνο απινύ κηθξόηεξε κεγαιύηεξε 
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2. α) Πνηνπο κηθξννξγαληζκνύο νλνκάδνπκε παζνγόλνπο;                                                 (Μνλάδα 1) 

Παζνγόλνη είλαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ είλαη βιαβεξνί (πξνθαινύλ αζζέλεηεο) γηα ηνλ άλζξσπν.   
                                                                                                                        

β) Να γξάςεηε έλα παξάδεηγκα πνπ λα δείρλεη όηη νξηζκέλνη κηθξννξγαληζκνί είλαη σθέιηκνη.    

                                                                                                                                                      (Μνλάδα 1) 

Οξηζκέλνη κηθξννξγαληζκνί:                                                                                       

 ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνηθνδόκεζε λεθξώλ νξγαληζκώλ 

 ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ άλζξσπν γηα ηελ παξαγσγή νπζηώλ ρξήζηκσλ γηα ηελ πγεία 

ηε δηαηξνθή, ηε βηνκεραλία θ. ά.                                                                    

                 ( Έλα από ηα πην πάλσ) 
 

γ) Να γξάςεηε δίπια από ην θάζε όξγαλν πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηε δξάζε κε ηελ 

νπνία εκπνδίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό.                                 (Μνλάδεο 2) 

 

 

δ) Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

 

 

 

 

i. Να νλνκάζεηε ην θύηηαξν Α.                                                                           (Μνλάδα 1) 

Κύηηαξν Α: Φαγνθύηηαξν ή ιεπθό αηκνζθαίξην  

 

ii. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία 1 θαηά ηελ νπνία ην θύηηαξν Α ελζσκαηώλεη ην βαθηήξην 

ζην εζσηεξηθό ηνπ.                                                                                          (Μνλάδα 1) 

Γηαδηθαζία1: Φαγνθπηηάξσζε      

 

iii. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία 2 θαηά ηελ νπνία ην θύηηαξν Α δηαζπά ηα καθξνκόξηα ηνπ 

βαθηεξίνπ ζε κηθξνκόξηα.                                                                               (Μνλάδα 1) 

                            Γηαδηθαζία 2: Δλδνθπηηαξηθή πέςε                                                                 

 Όξγαλν Γξάζε γηα παξεκπόδηζε κηθξνβίωλ 

 
 

1. 
 

ηνκάρη 

Ομέα (πδνρισξηθό νμύ) πνπ βξίζθνληαη ζην ζηνκάρη θαηαζηξέθνπλ 

κηθξόβηα πνπ εηζβάιινπλ κε ηελ ηξνθή. 

 
 

2. 
 

Μάηηα 

Σα δάθξπα κε ηε ιπζνδύκε πνπ πεξηέρνπλ, θαηαζηξέθνπλ κηθξόβηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ καηηώλ. 

 

Διαδικασία 1 Διαδικασία 2 
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  ε) Η Γεσξγία είρε αξξσζηήζεη από θάπνην κηθξόβην θαη ιόγσ ηεο αζζέλεηάο ηεο απνπζίαδε από ην 

ζρνιείν. Μεηά από κεξηθέο κέξεο έγηλε θαιά θαη απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν. ηελ ηάμε ηεο 

όκσο, έλα αγόξη είλαη άξξσζην κε ην ίδην κηθξόβην θαη ε Γεσξγία αλεζπρεί όηη ζα αξξσζηήζεη μαλά. 

Δίλαη δηθαηνινγεκέλε ε αλεζπρία ηεο Γεσξγίαο ή όρη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                                                        (Μνλάδεο 2) 

Η Γεσξγία δελ πξέπεη λα αλεζπρεί όηη ζα αξξσζηήζεη μαλά, επεηδή έρεη θπζηθή αλνζία έλαληη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνβίνπ. Γειαδή ππάξρνπλ ζην αίκα ηεο αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κηθξνβίνπ ηα νπνία ζα εμνπδεηεξώζνπλ ην κηθξόβην πξνηνύ πξνιάβεη λα πνιιαπιαζηαζηεί θαη λα ηελ 

αξξσζηήζεη μαλά.                                                                                                                        

         ζη) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην.                                                                                                              (Μνλάδα 1) 

 Φπζηθή αλνζία ( κε θπζηθή πξνζβνιή από ην κηθξόβην) 

 Σερλεηή αλνζία (π.ρ. κε εκβόιηα ή αληηνξξνύο)                                        

 

 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο                                  Ο πληνληζηήο Β.Γ.                                    Η Γηεπζύληξηα 

Αζηέξσ Γηάγθνπ                                  

Διέλε Κσλζηαληίλνπ                           ηέιηνο Νηθνιαΐδεο                                  Γξ Δηξήλε Κνπθάλ 
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