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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-01-20 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ)  ή Λάθος (Λ). 

1. Η κατασκευή των βρόγχων είναι ίδια με την κατασκευή της τραχείας. 

2. Η έσω επιφάνεια των πνευμόνων είναι ευθεία και έρχεται σε επαφή με την καρδιά. 

3.Τα τοιχώματα των κυψελίδων περιβάλλονται από τα τριχοειδή των πνευμονικών φλεβών. 

4. Ο εισπνεόμενος αέρας έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άζωτο από τον εκπνεόμενο. 

5. Οι υδατάνθρακες της τροφής που δεν μπορούν να αποθηκευτούν με τη μορφή γλυκογόνου 

μετατρέπονται από τον οργανισμό σε τριγλυκερίδια. 

                                                                                                                                               (Μονάδες 2*5=10) 

Α2. Να συμπληρώσετε σωστά τις παρακάτω προτάσεις α,β,γ,δ και ε χρησιμοποιώντας  

5 από τις 10 λέξεις που αναφέρονται με τα νούμερα 1 εώς 10. 

α. Οι θηλές της γλώσσας ανάλογα με ---------- διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. 

β. Η  ανατολή των νεογιλών δοντιών ολοκληρώνεται στην ηλικία των ----- . 

γ. Η θεραπεία του έλκους βασίζεται στη   -------    των γαστρικών οξέων. 

δ. Το μήλο του Αδάμ είναι ένα εξόγκωμα του λαιμού το οποίο σχηματίζεται από τον  ----- χόνδρο 

του λάρυγγα. 

ε. Οι βρογχικές αρτηρίες μεταφέρουν  ----- αίμα . 

1. το σχήμα τους        2. δύο ετών                    3. αύξηση               4. κρικοειδή 

5. αρτηριακό              6. θυρεοειδή                  7. τους γευστικούς κάλυκες που περιέχουν 

8. μείωση                    9. τριών ετών                10. φλεβικό                                            (Μονάδες 2*5=10) 

Α3. Να κάνετε την αντιστοίχηση: 

ΣΤΗΛΗ Ι                                                                                                 ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

α. ενδοκρινή μοίρα παγκρέατος                                                   1. πεψινογόνο 

β. κύρια κύτταρα                                                                             2. παγκρεατικό υγρό 

γ. G- κύτταρα                                                                                   3.ενδογενής παράγοντας 

δ. εξωκρινή μοίρα παγκρέατος                                                    4. γαστρίνη 

ε. καλυπτήρια κύτταρα                                                                  5. ινσουλίνη 

                                                                                                                                                        (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε την μορφολογία της έσω μύτης.(Μονάδες 2) Τι καλύπτει ο βλεννογόνος της 

μύτης και ποια είναι η σημασία του;(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Β2. Να εξηγήσετε πως παράγεται η φωνή  και να αναφέρετε από που εξαρτάται το χρώμα 

της.(Μονάδες 2) Στους άνδρες ή στις γυναίκες και για ποιο λόγο αλλάζει ο τόνος της φωνής;  

(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Β3. Να περιγράψετε την ανταλλαγή των αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 8) 

Β4. Σε ποια επιφάνεια του πνεύμονα υπάρχουν οι πύλες του; (Μονάδα 1)Τι περνάει από την κάθε 

πύλη του πνεύμονα; (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. Ποιος είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται το οξυγόνο στους ιστούς;(Μονάδα 1) 

Ποια είναι η χρησιμότητά του για τα κύτταρα;(Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 4) 

Γ2. Ποια είναι η ποσότητα του γαστρικού υγρού που παράγει φυσιολογικά ένα άτομο καθημερινά; 

(Μονάδα 1) Ποια είναι τα συστατικά του γαστρικού υγρού; (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                        (Μονάδες 5) 

Γ3.  Μια από τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι και η 

διάσπαση των θρεπτικών συστατικών οι οποίες στη συνέχεια θα απορροφηθούν από τον εντερικό 

βλεννογόνο. Να περιγράψετε τη διαδικασία της πέψης του αμύλου στο στόμα, στο στομάχι και στο 

λεπτό έντερο.(Μονάδες 5)  Όλοι οι υδατάνθρακες της τροφής τελικά μετατρέπονται σε γλυκόζη. Να 

περιγράψετε το μεταβολισμό της γλυκόζης και να αναφέρετε από που ελέγχεται.(Μονάδες 5)    

                                                                                                                                                          (Μονάδες 10) 

Γ4. Να περιγράψετε τις μορφές της αναπνοής και να αναφέρετε τις παραλλαγές των 

αναπνευστικών κινήσεων. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να περιγράψετε την πέψη των λιπών στο στομάχι και στο λεπτό έντερο. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 7) 

Δ2. Τι είναι οι βιταμίνες;(Μονάδες 2) Ποιες είναι οι αιτίες της αβιταμίνωσης;(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Δ3. Πως γίνεται ο μεταβολισμός των πρωτεινών; (Μονάδες 3) Ποιος είναι ο κύριος ρόλος τους; 

(Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Δ4.   Ποια είναι τα κυριότερα λίπη;(Μονάδες 2) Που αποθηκεύονται, σε τι χρησιμεύουν και πως 

γίνεται η μεταφορά τους στους ιστούς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν;(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

 


