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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 . 

 

α. Ο φλεβόκομβος είναι ατρακτοειδής σχηματισμός και 
βρίσκεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς . 

β .  Οι ουσίες που εισάγονται στον οργανισμό για να 
προκληθεί ανοσία λέγονται εμβόλια . 

γ . Η φωνή παράγεται μόνο κατά την εισπνοή . 

δ . Ο αριστερός νεφρός βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από 
το δεξιό νεφρό . 

ε . Μέσα από τον προστάτη περνάει η πρώτη μοίρα της 
ουρήθρας, η προστατική . 

Μονάδες 15 

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

     

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της 
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση .  

 
 

 ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β  

1. Μύτη α. Σχηματισμός κοπράνων 

2. ∆όντια β. Παραγωγή της φωνής 

3. Λάρυγγας γ. Παραγωγή σάλιου 

4. Οισοφάγος δ. Μάσηση της τροφής 

5. Παχύ Έντερο ε. Μεταφορά της τροφής 

  στ. Όσφρηση 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους κλάδους που δίνει η 
κατιούσα θωρακική αορτή . 

Μονάδες 12 

Β2. Σε τι χρησιμεύει το αίμα στον ανθρώπινο οργανισμό ; 

Μονάδες 13 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να περιγράψετε τις τρεις (3) φάσεις της λειτουργίας της 
κατάποσης . 

Μονάδες 13 

Γ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες των σαλπίγγων ή 
ωαγωγών . 

Μονάδες 12 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
 
∆1. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) κύρια γεγονότα στα οποία 

διαιρείται η διαδικασία της αναπνοής . 

Μονάδες 16 
∆2. Ποια ορμόνη εκκρίνουν οι παραθυρεοειδείς αδένες και 

πώς ρυθμίζεται η έκκρισή της; 
Μονάδες 9 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


