
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ 29/04/2022 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

ΘΕΜΑ Α 

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

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

1. Κατά τον προσδιορισμό ομάδων αίματος ενός ατόμου σε ένα εργαστήριο, παρατηρήθηκε αιμοσυγκόλληση στον

ορό αντι-Α, το άτομο είναι ομάδα αίματος Α.

2. Το αθροιστικό σωληνάριο χρησιμεύει για την απέκκριση των ούρων.

3. Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη παράγεται από τον θυροειδή.

4. Η έξω μοίρα της στοματικής κοιλότητας λέγεται προστόμιο.

5. Η στεφανιαία φλέβα τροφοδοτεί με αίμα τα τοιχώματα της καρδιάς.

Μονάδες 10 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Ι και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, 

ε της στήλης ΙΙ, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη ΙΙ θα περισσέψει. 

ΣΤΉΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. στοματική κοιλότητα 

Β. στομάχι 

Γ. λεπτό έντερο 

1. πεψίνη

2. παγκρεατική λιπάση

3. πτυαλίνη

4. παγκρεατική αμυλάση

5. χολή

6. παγκρεατικό υγρό

7. αιμοσφαιρίνη

Μονάδες 7 

Α3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον σωστό όρο από τους όρους 1-8. 

1. εμβόλιο 2. ένζυμα 3. ωκυτοκύνη 4. ουροχολίνη

5. αμμώνιο 6. προλακτίνη 7. ορό 8. υδατάνθρακες

α. Η …………. δρα στους μαστούς κατά το θηλασμό και παράγεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. 

β. Η παθητική ανοσία με τεχνητό τρόπο επιτυγχάνεται με ……………… 

γ. Τα …………. επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις. 

δ. ένα από τα ανόργανα συστατικά των ούρων είναι ……………….. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η επίκτητη ανοσία με βάση τα κύτταρα που ενεργοποιούνται; (μονάδες 2) Τι 

γνωρίζετε για κάθε κατηγορία; (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 

Β2. Τι γνωρίζετε για το θύμο αδένα; 

Μονάδες 5 

Β3. Να αναφέρετε τα συστατικά του σπέρματος και του εμμηνορρυσιακού υγρού. 

Μονάδες 8 

Β4. Να αναφέρετε τους παραρρινικούς κόλπους. 



Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

Α. Ποια είναι τα τελικά προϊόντα της πέψης των πρωτεϊνών, των λιπών και των υδατανθράκων. (μονάδες 6) 

Β. Να αναφέρετε σε ποια όργανα του πεπτικού γίνεται η πέψη των παραπάνω ουσιών και από ποια ένζυμα. (μονάδες  

7) 

Μονάδες 13 

Γ2. Πως πραγματοποιείται η παραγωγή των ούρων;  

Μονάδες 4 

Γ3. Τι γνωρίζετε για τον πρόδομο του κολεού και το εφήβαιο;  

Μονάδες 4 

Γ4. Να αναφέρετε το μήκος των παρακάτω οργάνων : σκωληκοειδής απόφυση, χοληδόχος κύστη, λεπτό έντερο, παχύ 

έντερο. 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

Α. Να περιγράψετε την πορεία (κοιλότητες και αγγεία) που ακολουθήσει ένα ερυθρό αιμοσφαίριο που θα ξεκινήσει 

από την δεξιά κοιλία της καρδιάς με σκοπό να αιματώσει το στομάχι.   

Μονάδες 9 

Β. Να βάλετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω στοιχεία από τα οποία θα περάσει το αίμα για να επιστρέψει στην 

καρδιά.  

Δεξιός κόλπος καρδιάς, τριχοειδή ηπατικής αρτηρίας, πυλαία φλέβα, κάτω κοίλη φλέβα, τριχοειδή πυλαίας φλέβας, 

σπληνική φλέβα 

Μονάδες 6 

Δ2. Τι γνωρίζετε για το ξεχωριστό φλεβικό δίκτυο που διαθέτει η καρδιά;  

Μονάδες 4 

 

Δ3. Ένας άνθρωπος μολύνεται από ένα μικρόβιο και εμφανίζει συμπτώματα. 

Α. τι θα μπορούσε να είχε κάνει για να προστατευτεί και να μην νοσήσει; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. (μονάδες 

3) 

Β. Προτείνετε ένα τρόπο αντιμετώπισης ώστε να αναρρώσει γρηγορότερα. Αιτιολογήστε την απάντηση σας. (μονάδες 

3) 

Μονάδες 6 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!! 

 

  


