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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό 

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Στον ανθρώπινο οργανισµό 
α. όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία 
β. υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία 
γ. κάθε όργανο αποτελείται από κύτταρα του ίδιου σχήµατος 
δ. όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και διαφορετική λειτουργία. 

 

2. Ο φάρυγγας, o οισοφάγος, το στοµάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο 
αποτελούν όλα µαζί 
α. έναν ιστό 
β. ένα όργανο 
γ. έναν οργανισµό 
δ. ένα σύστηµα οργάνων. 

 

3. Κύτταρα όµοια µορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν 
α. ένα όργανο 
β. ένα ιστό 
γ. ένα οργανισµό 
δ. ένα σύστηµα οργάνων. 

 

4. Ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού 
α. είναι προστατευτικός 
β. σχετίζεται µε την απορρόφηση ουσιών 
γ. σχετίζεται µε την παραγωγή ουσιών  
δ. εκφράζεται µε τα α, β και γ. 
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5. Το αίµα είναι 
α. µυϊκός ιστός 
β. συνδετικός ιστός 
γ. επιθηλιακός ιστός 
δ. νευρικός ιστός. 

 

6. Το σύστηµα, που συντονίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισµού, είναι 
α. το νευρικό 
β. το πεπτικό 
γ. το αναπνευστικό 
δ. το κυκλοφορικό. 

 

7. Οι αδένες 
α. συµβάλλουν στην απορρόφηση ορισµένων ουσιών  
β. προστατεύουν εξωτερικές επιφάνειες 
γ. παράγουν και εκκρίνουν διάφορες ουσίες 
δ. αποτελούνται µόνο από όµοια κύτταρα. 

 
 
 Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1.  Στα τοιχώµατα της καρδιάς βρίσκονται ατρακτοειδείς 
µυϊκές ίνες, που υπακούουν στη θέλησή µας.    (   ) 

2.  Υπάρχουν κύτταρα, που ανήκουν στον ίδιο ιστό αλλά 
έχουν διαφορετική µορφολογία.     (   ) 

3.  Οι αδένες είναι ένα σύνολο κυττάρων διαµέσου 
των οποίων γίνεται η απορρόφηση ουσιών.    (   ) 

4.  Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από πολλά συστήµατα, 
τα οποία συνεργάζονται µεταξύ τους.    (   ) 

5.  Το αίµα περιέχει κύτταρα, που έχουν όλα το ίδιο σχήµα 
και εκτελούν την ίδια λειτουργία.      (   ) 

6.  Το ερειστικό σύστηµα συντονίζει όλες τις λειτουργίες 
του σώµατος.                   (   ) 
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 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει 
από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

1.  
Ι 
 

Α. ......... Κύτταρο 

Β. ......... Σύστηµα οργάνων 

Γ. ......... Όργανο 

∆. ......... Οργανισµός 

Ε. ......... Ιστός 

ΙΙ 
 

1. αποτελείται από διαφορετικούς  
ιστούς 

2. βασική δοµική και λειτουργική 
µονάδα των οργανισµών 

3. άθροισµα κυττάρων µε ίδια 
λειτουργία 

4. όργανα που συνεργάζονται για την 
πραγµατοποίηση µιας λειτουργίας 

 
2.  

Ι 
 

Α. ......... Μυϊκές ίνες 

Β. ......... Χονδροβλάστες 

Γ. ......... Νευρώνες 

∆. ......... Λιποκύτταρα 

 

ΙΙ 
 

1. νευρικός ιστός 

2. επιθηλιακός ιστός 

3. οστίτης ιστός 

4. µυϊκός ιστός 

5. συνδετικός ιστός 
 
 Να αντιστοιχίσετε κατάλληλα τα γράµµατα της πρώτης, της δεύτερης και 
της τρίτης στήλης. 
α. Σκελετικός 

µυϊκός ιστός 
δ. Κυλινδρικές µυϊκές 
ίνες µε γραµµώσεις 

ζ. ∆εν υπακούουν 
στη θέλησή µας 

β. Καρδιακός 
µυϊκός ιστός 

ε. Ατρακτοειδείς µυϊκές 
ίνες 

η. Υπακούουν στη 
θέλησή µας 

γ. Λείος µυϊκός 
ιστός 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 
µια πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου. 

 

διαφοροποίηση αδένας επιθηλιακός ιστός 
ερειστικός ιστός σύστηµα οργάνων νευρικός ιστός 

 
 
 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 
1.  Πότε ο επιθηλιακός ιστός µπορεί να χαρακτηριστεί ως αδένας; 
2.  Ο νευρικός ιστός αποτελείται από δύο διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Πώς 
ονοµάζονται και ποιες είναι οι λειτουργίες τους; 

3.  Να ονοµάσετε τα βασικά συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού. 
4.  Ποιος είναι ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού; 
5.  Ποια είναι η βασική λειτουργία που εκτελούν τα κύτταρα του µυϊκού ιστού; 
6.  Να γράψετε τρεις διαφορές (που υπάρχουν) µεταξύ των µυϊκών και των 
επιθηλιακών κυττάρων.  

7.  Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι αδένες του ανθρώπινου οργανισµού και 
µε τι κριτήρια; Να γράψετε από ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία. 

8.  Είναι δυνατόν σε έναν ιστό να υπάρχουν διαφορετικά είδη κυττάρων, τα 
οποία όµως να συµµετέχουν στην ίδια λειτουργία; Να τεκµηριώσετε την 
απάντησή σας χρησιµοποιώντας κατάλληλο παράδειγµα. 
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Γ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Από το κύτταρο στον οργανισµό 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, το στοµάχι, το λεπτό και παχύ έντερο αποτελούν 
όλα µαζί 
α. έναν ιστό 
β. έναν οργανισµό 
γ. ένα σύστηµα οργάνων 
δ. ένα όργανο. 

 
• Το σύστηµα, που συντονίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισµού, είναι 
α. το νευρικό 
β. το πεπτικό 
γ. το αναπνευστικό 
δ. το κυκλοφοριακό. 

Μονάδες 2 
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2.   Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
• Το ερειστικό σύστηµα συντονίζει όλες τις λειτουργίες  
του σώµατος.       (    ) 

• Το αίµα περιέχει κύτταρα, που έχουν όλα το ίδιο σχήµα και  
εκτελούν την ίδια λειτουργία.      (    ) 

• Ένας ιστός αποτελείται από όµοια κύτταρα, τα οποία 
συµµετέχουν όλα στην ίδια λειτουργία.    (    ) 

Μονάδες 3 
 
3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

• Ο νευρικός ιστός αποτελείται από 2 κατηγορίες κυττάρων ...................... και 
....................... . 

• Οι αδένες, που εκκρίνουν τα προϊόντα τους απ� ευθείας στο αίµα, 
ονοµάζονται ...................... . 

• Το αίµα περιέχει τρία είδη κυττάρων ......................, ........................ και 
αιµοπετάλια. 

Μονάδες 3 
 
4. Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αδένες του ανθρώπινου οργανισµού και 

µε τι κριτήρια; Να γράψετε από ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία. 
• Ποιος είναι ο ρόλος του ερειστικού ιστού και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; 
• Να εξηγήσετε γιατί το νευρικό σύστηµα µαζί µε το σύστηµα των ενδοκρινών 
αδένων ρυθµίζουν και συντονίζουν όλες τις λειτουργίες του σώµατος. 

Μονάδες 12 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Πεπτικό Σύστηµα  

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Πέψη είναι 
α. η είσοδος θρεπτικών ουσιών στον οργανισµό 
β. η αποβολή των άχρηστων ουσιών 
γ. η κατεργασία των τροφών για να απορροφηθούν οι θρεπτικές ουσίες 
δ. η σύνθεση µεγαλοµορίων από µικρότερα µόρια. 

 
2. Η βασική ουσία που περιέχει το σάλιο είναι  
α. η πεψίνη 
β. η αµυλάση 
γ. η λεκιθίνη 
δ. η βλέννα. 

 
3. Το σάλιο, που εκκρίνεται από τους σιελογόνους αδένες, 
α. διασπά το άµυλο σε απλούστερους υδατάνθρακες 
β. περιέχει την ουσία αδαµαντίνη που κάνει τα δόντια σκληρά 
γ. επηρεάζει την περισταλτική κίνηση του εντέρου 
δ. περιέχει ορµόνη που βοηθάει την µετακίνηση της επιγλωττίδας. 
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4. Στο παχύ έντερο γίνεται 
α. προσωρινή αποθήκευση άπεπτων τροφών 
β. παραγωγή ενζύµων από τους αδένες του 
γ. απορρόφηση βιταµινών από τις λάχνες του 
δ. διάσπαση πρωτεϊνών από την καρβοξυπεπτιδάση. 

 
5. Η χολή περιέχει 
α. πρωτεΐνες 
β. γλυκογόνο 
γ. χρωστικές 
δ. ένζυµα. 
 

6. Στο λεπτό έντερο  
α. εκκρίνεται το υδροχλωρικό οξύ από το πάγκρεας 
β. εξουδετερώνεται το υδροχλωρικό οξύ από το NaHCO3  
γ. ενεργοποιείται το υδροχλωρικό οξύ από το πεψινογόνο 
δ. το υδροχλωρικό οξύ απορροφάται µαζί µε τη χολή από τις λάχνες. 

 
7. Στο ήπαρ γίνονται πολλές και σηµαντικές λειτουργίες όπως 
α. φιλτράρισµα του νερού από τις άχρηστες ουσίες 
β. αποθήκευση γλυκόζης µε την µορφή γλυκογόνου 
γ. διάσπαση λιπών από τα χολικά άλατα 
δ. παραγωγή βλέννας από τα ηπατικά κύτταρα. 
 

8. Το ένζυµο λυσοζύµη στο σάλιο 
α. διαστέλλει την φαρυγγική κοιλότητα 
β. βοηθάει στο σχηµατισµό του βλωµού 
γ. καταστρέφει τους µικροοργανισµούς 
δ. διασπά το άµυλο. 
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9. Η ορµόνη ινσουλίνη, που παράγεται στο πάγκρεας, ρυθµίζει 
α. την παραγωγή αµινοξέων 
β. τη διάσπαση των λιπών 
γ. τον καταβολισµό των πρωτεϊνών 
δ. τη µετατροπή του γλυκογόνου σε γλυκόζη και αντίστροφα. 

 
10. Οι βιταµίνες είναι οργανικές ενώσεις, που 

α. παράγονται από ενδοκρινείς αδένες 
β. τις προσλαµβάνουµε µε τις τροφές 
γ. παράγονται στο στοµάχι 
δ. βρίσκονται µόνο στις ζωικές τροφές. 

 
 
 Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1.  Στη χοληδόχο κύστη γίνεται η γαλακτωµατοποίηση των λιπών. (   ) 
2.  Στο ήπαρ γίνεται η παραγωγή της χολής.    (   ) 
3.  Στο πάγκρεας γίνεται διάσπαση πρωτεϊνών.    (   ) 
4.  Στο πάγκρεας παράγονται ένζυµα.     (   ) 
5.  Πριν τη διάσπαση των λιπών γίνεται η γαλακτωµατοποίησή  
τους στο δωδεκαδάκτυλο.      (   ) 

6.  Οι βιταµίνες παράγονται από ειδικά οργανίδια του κυττάρου.  (   ) 
7.  Το παχύ έντερο έχει µεγαλύτερο µήκος από το λεπτό.  (   ) 
8.  Τα λίπη διασπώνται σε µικρότερα µόρια τα αµινοξέα.  (   ) 
9.  Η χολή παράγεται στη χοληδόχο κύστη.    (   ) 
10.  Με τη δράση κατάλληλων ενζύµων τα λίπη µετατρέπονται  

σε λιπαρά οξέα και µονογλυκερίδια.     (   ) 
11.  Μεταβολισµός σηµαίνει διάσπαση οργανικών µορίων.  (   ) 
12.  Με τον αναβολισµό γίνεται σύνθεση οργανικών µορίων  

από απλούστερα µόρια.      (   ) 
13.  Η πέψη των λιπών γίνεται κυρίως στο λεπτό έντερο από  

το ένζυµο παγκρεατική λιπάση.     (   ) 
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14.  Με τον αναβολισµό παράγεται ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται  
στο µόριο του ΑΤΡ.       (   ) 

15.  Το ΑΤΡ, που συντίθεται µε τις αντιδράσεις καταβολισµού,  
χρησιµοποιείται στις αντιδράσεις αναβολισµού.   (   ) 

 
 
 Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Η διάσπαση του αµύλου ξεκινάει στη στοµατική κοιλότητα από το ένζυµο 
............ .................... και συνεχίζεται στο ........................ ......................... µε 
την επίδραση του ενζύµου ..................................................................... . 
Τελικά προκύπτουν ................................, που απορροφούνται από τα 
επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου και διοχετεύονται στο .............................. . 

2. Η διάσπαση των πρωτεϊνών αρχίζει στο στοµάχι ................................... µε το 
ένζυµο ............................ . Η πέψη συνεχίζεται στο άνω τµήµα του λεπτού 
έντερου µε ένζυµα που εκκρίνονται από .............................. και ολοκληρώ-
νεται στα ......................................... κύτταρα του βλεννογόνου του λεπτού 
εντέρου, µε τη βοήθεια ενζύµων των ............................................... . Τελικά 
προκύπτουν τα ............................., που απορροφούνται από τα επιθηλιακά 
κύτταρα και διοχετεύονται  .................................. . 

3. Η γαλακτωµατοποίηση των λιπών γίνεται από .............................. ........... 
............... στο δωδεκαδάκτυλο. Κατόπιν γίνεται η διάσπασή τους από το 
ένζυµο ...... ......................... ........................... και προκύπτουν λιπαρά οξέα 
µονογλυκερίδια και γλυκερίνη. Αυτά διαχέονται στα επιθηλιακά κύτταρα και 
ξαναγίνονται ........................................., τα οποία συγκεντρώνονται στο 
................... ............................................... γίνονται σφαιρίδια που ονοµά-
ζονται .............. ................. και µε  ............................ καταλήγουν σε 
διάφορους ιστούς. 
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 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει 
από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

1.  
Ι 
 

Α. ......... Βλέννα 

Β. ......... Λίπη 

Γ. ......... Ένζυµα 

∆. ......... Ορµόνες 

Ε. ......... Βιταµίνες 

ΙΙ 
 

1. βοηθούν τη διάσπαση των τροφών 

2. προστατεύει το γαστρεντερικό σω-
λήνα 

3. δεν παράγονται από κύτταρα του 
ανθρώπινου οργανισµού 

4. έχουν µεγάλη ενεργειακή αξία 
 
2.  

Ι 
 

Α. ......... Πεψίνη 

Β. ......... Παγκρεατική λιπάση 

Γ. ......... Παγκρεατικό υγρό 

∆. ......... Ενδογενής παράγοντας 

 

ΙΙ 
 

1. συντελεί στην πέψη των λιπών 
2. περιέχει διάφορα ένζυµα και NaHCO3 
3. απαραίτητη ουσία για την απορρόφη-
ση της βιταµίνης Β12 

4. έχει αντιµικροβιακή δράση 
5. διασπά τις πρωτεΐνες στο στοµάχι 

 
3.  

Ι 
 

Α. ......... Λεπτό έντερο 

Β. ......... Παχύ έντερο 

Γ. ......... ∆ωδεκαδάκτυλο 

∆. ......... Στοµάχι 

 

ΙΙ 
 

1. έχει την ικανότητα να διευρύνεται 
2. δέχεται τη χολή και εκκρίσεις από 
το πάγκρεας 

3. έχει µήκος 6-7 µέτρα 
4. παράγει και εκκρίνει ορµόνες 
5. γίνεται προσωρινή αποθήκευση 
άπεπτων τροφών 
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B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις  
(10 � 20 λέξεις): 

1. Ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται ως θρεπτικές; 
2. Να γράψετε τα επιµέρους όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα. 
3. Να ονοµάσετε τα όργανα του πεπτικού συστήµατος µε τη σειρά που 
συµµετέχουν στην διαδικασία της πέψης (από την είσοδο της τροφής στο 
στόµα µέχρι την αποβολή των άχρηστων ουσιών από τον οργανισµό). 

4. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του ήπατος; 
5. Να γράψετε τις βασικές λειτουργίες του στοµάχου. 
6. Τι ρυθµίζουν οι ορµόνες ινσουλίνη και γλυκαγόνη; 
7. Γιατί κατά την κατάποση η τροφή δεν ξαναγυρίζει στη στοµατική κοιλότητα; 
8. Πού οφείλεται η ικανότητα διάτασης του στοµάχου όταν δέχεται τροφή; 
9. Τι είναι ο χυλός και τι περιέχει;  
10. Ποιος είναι ο ρόλος των λιπών; 

 
 
 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
1. Να περιγράψετε τη στοµατική κοιλότητα. 
2. Ποιες είναι οι κατηγορίες των µόνιµων δοντιών, πόσα δόντια περιλαµβάνει η 
κάθε κατηγορία και πώς διατάσσονται αυτά µέσα στο χώρο της στοµατικής 
κοιλότητας; 

3. Γιατί προκαλούνται προβλήµατα στο στοµάχι όταν καταστραφούν τα 
κύτταρα που παράγουν βλέννα; Ποιες είναι οι συνέπειες από την 
καταστροφή των βλεννογόνων κυττάρων του στοµάχου; 

4. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που το επίπεδο της γλυκόζης στο αίµα 
µεταβάλλεται έξω από τις φυσιολογικές τιµές;  

5. Να γράψετε ποιες ουσίες εκκρίνονται από το πάγκρεας και το ρόλο της 
καθεµίας από αυτές. 

6. Ποιος είναι ο ρόλος της βλέννας στη διαδικασία πέψης των τροφών; 
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7. Ποιες είναι οι συνέπειες από την υπερέκκριση υδροχλωρικού οξέος στο 
στοµάχι; 

8. Να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο εµποδίζεται η είσοδος τροφής  
α) στο λάρυγγα  
β) στη ρινική κοιλότητα.  

9. Να περιγράψετε την πορεία διάσπασης ενός πολυσακχαρίτη στον πεπτικό 
σωλήνα. 

10. Ένας οργανισµός, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν καταναλώνει τροφές 
που περιέχουν υδατάνθρακες. Να εξηγήσετε από πού εξοικονοµεί την 
απαιτούµενη χηµική ενέργεια. 

11. Μια µπουκιά περιέχει ψωµί και κρέας. Ποια είναι τα βασικά τροφικά µόρια 
που περιέχει; Σε ποια όργανα του πεπτικού συστήµατος θα γίνει η διάσπασή 
τους; Ποιοι αδένες και ποια ένζυµα συµµετέχουν στη διάσπαση; 

12. Η επιφάνεια απορρόφησης του εντέρου έχει συνολικό εµβαδόν 250 
τετραγωνικά µέτρα. Να εξηγήσετε πώς συµβαίνει αυτό. 

13. Ποια είναι η χρησιµότητα των βακτηρίων που ζουν στο παχύ έντερο; 
14. Ποιες κινήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα λέγονται περισταλτικές; Πού 

παρατηρούνται και τι εξυπηρετούν; 
15. Με τη χρήση των αντιβιοτικών καταστρέφονται και βακτήρια, που υπάρχουν 

στο παχύ έντερο. Ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες για τον οργανισµό; 
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Γ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Πεπτικό σύστηµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Η ορµόνη ινσουλίνη, που παράγεται στο πάγκρεας, ρυθµίζει  
α. την παραγωγή αµινοξέων 
β. τη διάσπαση των λιπών 
γ. τον καταβολισµό των πρωτεϊνών 
δ. τη µετατροπή του γλυκογόνου σε γλυκόζη και αντίστροφα. 

 
• Οι βιταµίνες είναι απαραίτητες στον οργανισµό διότι 
α. είναι αποθήκες ενέργειας 
β. είναι δοµικά συστατικά των κυττάρων 
γ. δρουν κυρίως ως συνένζυµα σε µεταβολικές αντιδράσεις 
δ. µεταφέρουν στους ιστούς O2 και αποµακρύνουν το CO2. 
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• Στο παχύ έντερο γίνεται 
α. προσωρινή αποθήκευση άπεπτων τροφών 
β. παραγωγή ενζύµων από αδένες 
γ. απορρόφηση βιταµινών από τις λάχνες 
δ. διάσπαση πρωτεϊνών από το ένζυµο λυσοζύµη. 

Μονάδες 3 
 
2.  Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-Ι): 

 
Ι 
 

Α. ......... Λεπτό έντερο 

Β. ......... Παχύ έντερο 

Γ. ......... ∆ωδεκαδάκτυλο 

∆. ......... Στοµάχι 

 

ΙΙ 
 

1. έχει την ικανότητα να διευρύνεται 
2. δέχεται τη χολή και εκκρίσεις από 
το πάγκρεας 

3. έχει µήκος 6-7 µέτρα 
4. παράγονται και εκκρίνονται 
ορµόνες 

5. γίνεται προσωρινή αποθήκευση 
άπεπτων τροφών 

 
 

Ι 
 

Α. ......... ∆ιάσπαση αµύλου 

Β. ......... ∆ιάσπαση λιπών 

Γ. ......... ∆ιάσπαση πρωτεϊνών 

ΙΙ 
 

1. πτυαλίνη 
2. πεψίνη 
3. καρβοξυπεπτιδάση 
4. παγκρεατική λιπάση 

Μονάδες 7 
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3. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

• Να εξηγήσετε τον τρόπο που εµποδίζεται η είσοδος τροφής 
α. στο λάρυγγα 
β. στη ρινική κοιλότητα. 

Μονάδες 5 
 
 
4. Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση µε µια παράγραφο: 
• Με τη χρήση των αντιβιοτικών καταστρέφονται και βακτήρια που υπάρχουν 
στο παχύ έντερο. Ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες για τον οργανισµό; 

Μονάδες 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Κυκλοφορικό σύστηµα  

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Τα αγγεία του κυκλοφορικού συστήµατος, κατά µήκος των οποίων 
διαχέονται τα διάφορα συστατικά στο µεσοκυττάριο χώρο, είναι 
α. τα τριχοειδή αγγεία 
β. οι φλέβες 
γ. οι αρτηρίες 
δ. τα λεµφικά αγγεία. 

 
2. Κατά τη µικρή κυκλοφορία, το αίµα 
α. διοχετεύεται στους ιστούς µεταφέροντας οξυγόνο 
β. απορροφάει άχρηστες ουσίες για να τις αποβάλλει 
γ. προσλαµβάνει από τους πνεύµονες οξυγόνο 
δ. απορροφάει από το λεπτό έντερο θρεπτικές ουσίες. 

 
3. Το αίµα στους νεφρούς 
α. αποβάλλει τοξικές ουσίες και περίσσεια νερού 
β. διοχετεύεται µε την ηπατική φλέβα 
γ. απορροφάει θρεπτικές ουσίες 
δ. εµπλουτίζεται µε οξυγόνο. 
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4. Κατά τη στεφανιαία κυκλοφορία 
α. µεταφέρεται αίµα στην καρδιά διαµέσου της πυλαίας φλέβας 
β. οι στεφανιαίες φλέβες τροφοδοτούν την καρδιά µε θρεπτικές ουσίες 
γ. αίµα πλούσιο σε οξυγόνο αποµακρύνεται από τον καρδιακό ιστό 
δ. τροφοδοτείται η καρδιά µε χρήσιµες ουσίες και αποβάλλονται από αυτήν 
οι άχρηστες. 

 
5. Τα τριχοειδή αγγεία 
α. αποτελούνται από πολλές στιβάδες κυττάρων 
β. περιέχουν µικρές βαλβίδες 
γ. περιέχουν το 75% της ποσότητας του αίµατος 
δ. παρεµβάλλονται µεταξύ αρτηριών και φλεβών. 
 

6. Η µέγιστη αρτηριακή πίεση 
α. παρατηρείται όταν η καρδιά χαλαρώνει 
β. είναι υπεύθυνη για τη ροή του αίµατος στις αρτηρίες 
γ. είναι υπεύθυνη για την κίνηση του αίµατος στις φλέβες 
δ. παρατηρείται στην πνευµονική αρτηρία. 

 
7. Ο ρόλος των βαλβίδων στις φλέβες είναι 
α. να ελαττώνουν την πίεση του αίµατος 
β. να εµποδίζουν την αντίστροφη µετακίνηση του αίµατος 
γ. να σταθεροποιούν τη ροή του αίµατος 
δ. να ελαττώνουν τη ροή του αίµατος. 

 
 
 Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) σωστό ή µε (Λ) λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1.  Ο καρδιακός µυς περιβάλλεται από ένα υµενώδες περίβληµα.  (   ) 
2.  Ο καρδιακός µυς αποτελείται από ατρακτοειδείς µυϊκές ίνες,  
που υπακούουν στη θέλησή µας.     (   ) 

3.  Το µυοκάρδιο καλύπτεται εσωτερικά από το περικάρδιο.  (   ) 
4.  Το µυοκάρδιο περιβάλλεται από το περικαρδιακό υγρό.  (   ) 
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5.  Το περικαρδιακό υγρό επιτρέπει την ολίσθηση της καρδιάς 
κατά τις κινήσεις της, ελαττώνοντας τις τριβές.   (   ) 

6.  Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί διαµέσου βαλβίδας µε τον αριστερό. (   ) 
7.  Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί µε την δεξιά κοιλία και ο αριστερός 
κόλπος µε την αριστερά κοιλία.     (   ) 

8.  Η αριστερά κοιλία έχει παχύτερα τοιχώµατα και στέλνει το αίµα 
σε µεγάλες αποστάσεις.      (   ) 

9.  Στους φυσιολογικούς ενήλικες αντιστοιχούν 70 περίπου κτύποι 
καρδιάς ανά λεπτό.       (   ) 

10.  Όταν ο άνθρωπος ασκείται ή εργάζεται έντονα, δεν επηρεάζεται 
 ο ρυθµός των κτύπων της καρδιάς του.    (   ) 

11.  Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο και τροφοδοτούν την καρδιά 
 µε θρεπτικές ουσίες.       (   ) 

12.  Η αποβολή των άχρηστων ουσιών από την καρδιά γίνεται 
µε τις στεφανιαίες φλέβες.      (   ) 

13.  Τα τριχοειδή αγγεία έχουν διάµετρο περίπου ίση µε τη διάµετρο 
 ενός ερυθροκυττάρου.      (   ) 

14.  Η διαφορά ωσµωτικής πίεσης µεταξύ φλεβιδίων και 
µεσοκυττάριου υγρού έχει ως αποτέλεσµα την απορρόφηση  
υγρού από τα φλεβίδια.      (   ) 

 
 
� Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια παράγονται στο ............................. των .................. . 
Ο ρόλος τους είναι να µεταφέρουν .............................. στα κύτταρα και να 
αποµακρύνουν .................................. του .................................... από αυτά. 
Αυτό γίνεται µε την βοήθεια της ................................. . 

2. Το πλούσιο σε οξυγόνο αίµα φτάνει στο ήπαρ µε .................................... 
............................. και µε.................................... φλέβα διοχετεύεται στο 
ήπαρ, αίµα από διάφορα όργανα, όπως πάγκρεας, σπλήνα, στοµάχι, έντερο. 
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3. Στη µεγάλη κυκλοφορία το αίµα από  ......................... .......................... της 
καρδιάς, διαµέσου της αορτής, διοχετεύεται σε όλα τα σηµεία του σώµατος. 
Στα .................................... .................................... γίνεται ανταλλαγή χρήσι-
µων µε άχρηστες ουσίες, που πρέπει να αποβληθούν. Κατόπιν το αίµα αφού 
περάσει από διάφορα όργανα, επανέρχεται ..................... .............. της 
καρδιάς διαµέσου ............... και .............. κοίλης φλέβας. 

 
 
 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει 
από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

1.  
Ι 
 

Α. ......... Φλέβες 

Β. ......... Αρτηρίες 

Γ. ......... Τριχοειδή 

∆. ......... Βαλβίδες 

ΙΙ 
 

1. αγγεία που συµµετέχουν στην 
ανταλλαγή των ουσιών ανάµεσα 
στο αίµα και τους ιστούς 

2. εµποδίζουν την παλινδρόµηση του 
αίµατος 

3. αγγεία που µεταφέρουν το αίµα 
από την καρδιά στην περιφέρεια 

 
2.  

Ι 
 

Α. ......... Λευκοκύτταρα 

Β. ......... Αιµοπετάλια 

Γ. ......... Ερυθροκύτταρα 

 

 

ΙΙ 
 

1. περιέχουν αιµοσφαιρίνη 

2. έχουν διάρκεια ζωής όσο και ο 
ανθρώπινος οργανισµός 

3. αυξάνονται όταν µολυνθεί ο 
οργανισµός 

4. έχουν σηµαντικό ρόλο στην 
διαδικασία πήξης του αίµατος 
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3.  
Ι 
 

Α. ......... Ινωδογόνο 

Β. ......... Συµπλήρωµα 

Γ. ......... Αλβουµίνες 

ΙΙ 
 

1. οµάδα 20 πρωτεϊνών που συµβάλλουν 
στην καταστροφή παθογόνων µικροο-
ργανισµών 

2. παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 
διαδικασία πήξης του αίµατος 

3. πρωτεΐνες που µεταφέρουν το 
οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα 

4. συµβάλουν στη διατήρηση σταθερής 
ωσµωτικής πίεσης στο αίµα 

 
2.  

Ι 
 

Α. ......... Μεσογειακή 
αναιµία 

Β. ......... ∆ρεπανοκυτταρική 
αναιµία 

Γ. ......... Αιµολυτική αναιµία 

ΙΙ 
 

1. ερυθροκύτταρα µε δρεπανοειδές σχήµα

2. µειωµένη παραγωγή της Β αλυσίδας 
της αιµοσφαιρίνης 

3. αυξηµένη παραγωγή λευκοκυττάρων 

4. καταστροφή των ερυθροκυττάρων 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10 � 20 λέξεις): 

1.  Ποια είναι η δοµή της αιµοσφαιρίνης; 
2.  Να περιγράψετε τη διαδροµή του αίµατος στην πνευµονική κυκλοφορία. 
3.  Πώς γίνεται η µεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα από 
την αιµοσφαιρίνη; 

4.  Γιατί οι φλέβες έχουν βαλβίδες, ενώ οι αρτηρίες δεν έχουν; 
5.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ σφυγµού και καρδιακού παλµού; 
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6.  Πού οφείλεται η πτώση της πίεσης του αίµατος όταν αυτό µετακινείται από 
τις αρτηρίες προς τα τριχοειδή; Σε τι εξυπηρετεί η ελαχιστοποίηση της 
πίεσης στα τριχοειδή; 

7.  Oι άνθρωποι κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες αίµατος στο σύστηµα ΑΒΟ. 
Να γράψετε το είδος των αντισωµάτων και των αντιγόνων που έχει η κάθε 
οµάδα. 

8.  Γιατί υπάρχουν βαλβίδες µεταξύ  
α) δεξιάς κοιλίας και πνευµονικής αρτηρίας  
β) αριστερής κοιλίας και αορτής; 

9.  Σε ποιο διαµέρισµα της καρδιάς καταλήγουν οι πνευµονικές φλέβες; Γιατί το 
αίµα, που µεταφέρουν, έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε οξυγόνο; 

10.  Το αίµα, που διοχετεύεται διαµέσου της πνευµονικής αρτηρίας στους 
πνεύµονες, έχει σκούρο κόκκινο χρώµα. Γιατί συµβαίνει αυτό; Πώς το 
εξηγείτε; 

 
 
 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο  

(20-40 λέξεις): 
1. Ποιος είναι ο ρόλος των τριχοειδών αγγείων;  
2. Να περιγράψετε τις  βασικές λειτουργίες του αίµατος. 
3. Να περιγράψετε το µηχανισµό πήξης του αίµατος στην περίπτωση 
τραυµατισµού. 

4. Ένας γιατρός χορηγεί σε ασθενή του βιταµίνη Κ και του συνιστά να 
καταναλώνει τροφές πλούσιες σε Ca. Τι συµπτώµατα µπορεί να εµφανίζει ο 
ασθενής; 

5. Γιατί η οµάδα Ο δίνει αίµα σε όλες τις άλλες οµάδες, ενώ η ΑΒ µόνο στη 
δική της οµάδα; 

6. Ο µυϊκός ιστός των κοιλιών της καρδιάς είναι παχύτερος από τον ιστό των 
κόλπων. Επιπλέον ο µυϊκός ιστός της αριστερής κοιλίας είναι παχύτερος από 
τον αντίστοιχο της δεξιάς κοιλίας. Να εξηγήσετε γιατί συµβαίνει αυτό. 

7. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η ερυθρότητα στο πρόσωπο των ορειβατών 
όταν βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο. 
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8. Γιατί οι καρδιακοί παλµοί ενός βρέφους τη στιγµή της γέννησης του µπορεί 
να φτάσουν µέχρι και 130 ανά λεπτό; 

9. Πότε ο παράγοντας ρέζους (Rh) µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα σε ένα 
νεογέννητο βρέφος; Πώς µπορεί να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό; 

10. Ένα άτοµο, που αισθάνεται αδικαιολόγητα κόπωση, επισκέπτεται το γιατρό 
του ο οποίος του συνιστά: 
α) Εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισµό του επιπέδου της αιµο-
σφαιρίνης στο αίµα. 

β) ∆ιατροφή πλούσια σε ψάρια, συκώτι, πουλερικά και γαλακτοµικά. 
γ) Κατανάλωση τροφών όπως δηµητριακά, σταφίδες, φακές. 
Να δικαιολογήσετε τις οδηγίες του γιατρού. 
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Γ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Κυκλοφορικό σύστηµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Κατά τη µικρή κυκλοφορία, το αίµα 
α. διοχετεύεται στους ιστούς µεταφέροντας οξυγόνο 
β. απορροφάει άχρηστες ουσίες και τις αποβάλλει 
γ. διοχετεύεται στους πνεύµονες όπου προσλαµβάνει Ο2 και αποβάλλει CΟ2 
δ. απορροφάει από το λεπτό έντερο θρεπτικές ουσίες. 

 

• Το αίµα στους νεφρούς  
α. αποβάλλει τοξικές ουσίες και περίσσεια νερού 
β. διοχετεύεται µε την ηπατική φλέβα 
γ. απορροφά θρεπτικές ουσίες 
δ. εµπλουτίζεται µε οξυγόνο. 

 

• Τα τριχοειδή αγγεία  
α. αποτελούνται από πολλές στοιβάδες κυττάρων 
β. περιέχουν µικρές βαλβίδες 
γ. περιέχουν το 75% της ποσότητας του αίµατος 
δ. παρεµβάλλονται µεταξύ αρτηριών και φλεβών. 

Μονάδες 3 
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2.   Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

• Τα ερυθρά αιµοσφαίρια παράγονται ........................... . 
• Η αιµοσφαιρίνη, που µεταφέρει Ο2, ονοµάζεται ........................... . 
• Τα ερυθρά αιµοσφαίρια µεταφέρουν ........................... και τα λευκά 

συµβάλλουν στην ...........................  . 

Μονάδες 4 
 

3.  Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από  κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-Ι): 

Ι 
 

Α. ......... Μεσογειακή 
αναιµία 

Β. ......... ∆ρεπανοκυτταρική 
αναιµία 

Γ. ......... Αιµολυτική αναιµία 

ΙΙ 
 

1. αλλαγή στο σχήµα των ερυθροκυττάρων 

2. µειωµένη παραγωγή της Β αλυσίδας 
της αιµοσφαιρίνης 

3. αυξηµένη παραγωγή λευκοκυττάρων 

4. πολλά κατεστραµµένα ερυθροκύτταρα 

Μονάδες 3 
 
 

4. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Να εξηγήσετε πού οφείλεται η ερυθρότητα στο πρόσωπο των ορειβατών 
όταν βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο. 

Μονάδες 5 
 

• Να περιγράψετε την πορεία του αίµατος από τη στιγµή που φθάνει στο δεξιό 
κόλπο µε την άνω και κάτω κοίλη φλέβα µέχρι τη στιγµή που εισέρχεται 
στον αριστερό κόλπο. 

Μονάδες 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Λεµφικό Σύστηµα  

 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Το λεµφικό σύστηµα 
α. συµβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών 
β. συµβάλλει στην άµυνα του οργανισµού 
γ. µεταφέρει γλυκόζη στο σπλήνα 
δ. µεταφέρει τη λέµφο στις αρτηρίες. 

 
2. Όταν η λέµφος περνάει από τους λεµφαδένες 
α. αποµακρύνεται το νερό 
β. εµπλουτίζεται σε οξυγόνο 
γ. αποµακρύνονται τα λίπη 
δ. παγιδεύονται οι µικροοργανισµοί από τα λεµφοκύτταρα. 

 
3. Οι αµυγδαλές είναι 
α. λεµφαδένες 
β. λεµφαγγεία 
γ. τριχοειδή λεµφικά αγγεία 
δ. αποθήκες λεµφικού υγρού. 
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4. Ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού 
α. είναι προστατευτικός 
β. σχετίζεται µε την απορρόφηση ουσιών 
γ. σχετίζεται µε την παραγωγή ουσιών  
δ. εκφράζεται µε τα α, β και γ. 

 
 
 Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) σωστό ή (Λ) λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1.  Οι λεµφαδένες βρίσκονται αποκλειστικά στην περιοχή γύρω 
 από τον αυχένα.       (   ) 

2.  Τα λεµφικά αγγεία διέρχονται από τους λεµφαδένες.   (   ) 
3.  Τα λεµφαγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα αγγεία, που 
διοχετεύουν τη λέµφο.      (   ) 

4.  Λέµφος είναι το υγρό που βρίσκεται µεταξύ των κυττάρων.  (   ) 
5.  Όταν η λέµφος περάσει από τις αµυγδαλές αποµακρύνονται 

µικροοργανισµοί και ουσίες, που εισέρχονται στον οργανισµό 
µέσω του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήµατος.  (   ) 

6.  Στις αµυγδαλές, στο σπλήνα και στο θύµο αδένα γίνεται  
διαφοροποίηση των λεµφοκυττάρων.     (   ) 

 
 
 Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1.  Η υπερβολική συσσώρευση υγρού ανάµεσα στα κύτταρα σε µια περιοχή 
ονοµάζεται ................................... . 

2.  Ο θύµος αδένας εκκρίνει την ουσία ............................, η οποία συµβάλλει 
στην ωρίµανση ................................... . 

3.  Η λέµφος, που έρχεται από το λεπτό έντερο, είναι πλούσια σε ...................... . 
4.  Τα λεµφικά αγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα στελέχη και διοχετεύουν τη 
λέµφο στις ................................... . 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10 � 20 λέξεις): 

 

1.  Γιατί υπάρχουν βαλβίδες στα λεµφαγγεία;  
2.  Να γράψετε τις βασικές λειτουργίες του λεµφικού συστήµατος. 
3.  Ποια είναι τα όργανα που περιλαµβάνει το λεµφικό σύστηµα; 
4.  Να ορίσετε τι είναι το οίδηµα. Να αναφέρετε παράγοντες που ευθύνονται για 
τη δηµιουργία του. 

5.  Γιατί η λέµφος έχει µικρότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες από το πλάσµα; 
6.  Να γράψετε τις διαφορές που υπάρχουν στη δοµή µεταξύ λεµφικών και 
φλεβικών αγγείων. 

7.  Να αναφέρετε τις λειτουργίες του σπλήνα. 
8.  Σε ποιες περιοχές του σώµατος υπάρχουν λεµφαδένες; 
9.  Τι µεταβολή γίνεται στη λέµφο όταν αυτή διέρχεται από τους λεµφαδένες; 
10.  Ποιες είναι οι λειτουργίες του θύµου αδένα; 
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Γ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Λεµφικό σύστηµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
Επώνυµο: ������������.. Όνοµα: .............................................. 
Τάξη: ��������.  Τµήµα: ����� 
Μάθηµα: ��������.�����...... 
Ηµεροµηνία: ��������.����� 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

• Το λεµφικό σύστηµα 
α. συµβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών 
β. συµβάλλει στην άµυνα του οργανισµού 
γ. µεταφέρει τη γλυκόζη  
δ. µεταφέρει την λέµφο στις αρτηρίες. 

 
• Οι αµυγδαλές είναι 
α. λεµφαδένες 
β. λεµφαγγεία 
γ. τριχοειδή λεµφικά αγγεία 
δ. αποθήκες λεµφικού υγρού. 

Μονάδες 2 
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2.   Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
• Στις αµυγδαλές, στο σπλήνα και στο θύµο αδένα γίνεται  
διαφοροποίηση των λεµφοκυττάρων.     (    ) 

• Οι λεµφαδένες βρίσκονται αποκλειστικά στην περιοχή γύρω  
από τον αυχένα.       (    ) 

• Λέµφος είναι το υγρό που βρίσκεται µεταξύ των κυττάρων.  (    ) 
• Τα λεµφικά αγγεία διέρχονται από τους λεµφαδένες.    (    ) 
• Τα λεµφαγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα αγγεία, που  
διοχετεύουν την λέµφο.       (    ) 

Μονάδες 5 
 
3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

• Η υπερβολική συσσώρευση υγρού ανάµεσα στα κύτταρα, σε µια περιοχή, 
ονοµάζεται ............................... 

• Ο θύµος αδένας εκκρίνει την ουσία, που συµβάλλει στην ωρίµανση 
........................... . 

• Τα λεµφικά αγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα στελέχη και διοχετεύουν τη 
λέµφο ........................... . 

Μονάδες 3 
 
4. Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Γιατί υπάρχουν βαλβίδες στα λεµφαγγεία; 
• Να γράψετε τις βασικές λειτουργίες του λεµφικού συστήµατος. 
• Σε ποιες περιοχές του σώµατος υπάρχουν λεµφαδένες; 
• Τι µεταβολή γίνεται στη λέµφο όταν αυτή διέρχεται από τους λεµφαδένες; 

Μονάδες 10 
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