
Test 1 
 
 Να βάλετε ςε κύκλο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη ή ςτη 
φράςη που ςυμπληρώνει ςωςτά τη πρόταςη  
1. Το αύμα:  
α. Αποτελεύται από ερυθρϊ και λευκϊ αιμοςφαύρια  
β. Αποτελεύται από ερυθρϊ, λευκϊ αιμοςφαύρια και αιμοπετϊλια  
γ. Αποτελεύται από ερυθρϊ, λευκϊ αιμοςφαύρια, αιμοπετϊλια μϋςα ςτο πλϊςμα  
δ. Τίποτε από τα παραπάνω 

 
  
3. Τα τριχοειδό αγγεύα  
α. αποτελούνται από πολλϋσ ςτοιβϊδεσ κυττϊρων.  
β. περιϋχουν μικρϋσ βαλβύδεσ.  
γ. περιϋχουν το 75% τησ ποςότητασ του αύματοσ.  
δ. παρεμβϊλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. 

 
Ένασ ϊνθρωποσ που ανόκει ςτην ομϊδα αύματοσ B:  
α. Έχει ςτο πλϊςμα του αύματόσ του Αντύ- Α αντιςώματα.  
β. Έχει ςτην επιφϊνεια των ερυθρών αιμοςφαιρύων του Α αντιγόνα.  
γ. Έχει ςτο πλϊςμα του αύματόσ του Αντύ- Β αντιςώματα.  
δ. Έχει ςτην επιφϊνεια των ερυθρών αιμοςφαιρύων του Αντύ- Β αντιςώματα.  
ε. Έχει ςτην επιφϊνεια των ερυθρών αιμοςφαιρύων του Β αντιγόνα. 
 
Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτη ςτήλη Ι με τισ έννοιεσ ή 
τισ φράςεισ που αναγράφονται ςτη ςτήλη ΙΙ.  
Ι  ΙΙ  
Α. ...... φλέβεσ  
Β. ...... αρτηρίεσ  
Γ. ...... τριχοειδή  
Δ. ...... βαλβίδεσ  

1. αγγεύα που ςυμμετϋχουν ςτην ανταλλαγό 
των ουςιών ανϊμεςα ςτο αύμα και τουσ 
ιςτούσ  
2. εμποδύζουν την παλινδρόμηςη του 
αύματοσ  
3. αγγεύα που μεταφϋρουν το αύμα από την 
καρδιϊ ςτην περιφϋρεια  

 
15. Να ςυμπληρώςετε με τουσ κατάλληλουσ όρουσ τα κενά ςτισ παρακάτω 
προτάςεισ:  
1. Τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια παρϊγονται ςτο ............................. των .................. . Ο ρόλοσ τουσ 
εύναι να μεταφϋρουν .............................. ςτα κύτταρα και να απομακρύνουν .................................. 
του .................................... από αυτϊ. Αυτό γύνεται με την βοόθεια τησ ................................. .  
 

 
1. Ποιεσ εύναι οι βαςικϋσ λειτουργύεσ του αύματοσ;  

 
10. Οι ϊνθρωποι κατατϊςςονται ςε τϋςςερισ ομϊδεσ αύματοσ ςτο ςύςτημα ΑΒΟ. Να 
γρϊψετε το εύδοσ των αντιςωμϊτων και των αντιγόνων που ϋχει η κϊθε ομϊδα.  
 
 
 
 
 
 



 

Test 2 
 
 Να βάλετε ςε κύκλο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη ή ςτη 
φράςη που ςυμπληρώνει ςωςτά τη πρόταςη  

 
  
2. Τα αγγεύα του κυκλοφορικού ςυςτόματοσ, κατϊ μόκοσ των οπούων διαχϋονται τα 
διϊφορα ςυςτατικϊ ςτο μεςοκυττϊριο χώρο εύναι  
α. τα τριχοειδό αγγεύα.  
β. οι φλϋβεσ.  
γ. οι αρτηρύεσ.  
δ. τα λεμφικϊ αγγεύα. 
 
  
5. Ο ρόλοσ των βαλβύδων ςτισ φλϋβεσ εύναι:  
α. να ελαττώνουν την πύεςη του αύματοσ.  
β. να εμποδύζουν την αντύςτροφη μετακύνηςη του αύματοσ.  
γ. να ςταθεροποιούν την ροό του αύματοσ.  
δ. να ελαττώνουν την ροό του αύματοσ. 

 
9. Ένα από τα χαρακτηριςτικϊ των ερυθρών αιμοςφαιρύων εύναι:  
α. Να διαπηδούν από τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγεύων  
β. Να ζουν, από την ςτιγμό που θα ωριμϊςουν, 10-20 ημϋρεσ.  
γ. Να ςυμμετϋχουν ςτη δημιουργύα του ινώδουσ.  
δ. Να ςυμβϊλλουν ςτην ϊμυνα του οργανιςμού. 

 
13. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτη ςτήλη Ι με τισ έννοιεσ 
ή τισ φράςεισ που αναγράφονται ςτη ςτήλη ΙΙ.  

 
 
15. Να ςυμπληρώςετε με τουσ κατάλληλουσ όρουσ τα κενά ςτισ παρακάτω 
προτάςεισ:  
2. Η πόξη του αύματοσ εύναι πολύ ςημαντικό διαδικαςύα διότι εμποδύζει τη μεγϊλη 
………………….. αύματοσ, εμποδύζει την ……………….. των μικροοργανιςμών και εύναι το 
πρώτο βόμα για την …………………. ενόσ τραύματοσ.  
 

 
2. Ποιοσ εύναι ο ρόλοσ των τριχοειδών αγγεύων;  

 
3. Γιατύ η ομϊδα Ο δύνει αύμα ςε όλεσ τισ ϊλλεσ ομϊδεσ, ενώ η ΑΒ μόνο ςτη δικό τησ 
ομϊδα;  
Γιατύ η ομϊδα ΑΒ μπορεύ να πϊρει αύμα από όλεσ τισ ϊλλεσ ομϊδεσ (εύναι πανδϋκτησ);  
 
 
 
 
 



 

Test 3 
 
 Να βάλετε ςε κύκλο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη ή ςτη 
φράςη που ςυμπληρώνει ςωςτά τη πρόταςη  
1. Το αύμα:  
α. Αποτελεύται από ερυθρϊ και λευκϊ αιμοςφαύρια  
β. Αποτελεύται από ερυθρϊ, λευκϊ αιμοςφαύρια και αιμοπετϊλια  
γ. Αποτελεύται από ερυθρϊ, λευκϊ αιμοςφαύρια, αιμοπετϊλια μϋςα ςτο πλϊςμα  
δ. Τίποτε από τα παραπάνω 

 
Το αύμα:  
α. Αποτελεύ μορφό επιθηλιακού ιςτού.  
β. Μεταξύ των κυττϊρων του περιλαμβϊνει τα αιμοπετϊλια.  
γ. Απομακρύνεται από την καρδιϊ μϋςω των κόλπων.  
δ. Η μεςοκυττϊρια ουςύα του εύναι το πλϊςμα.  
ε. Παράγεται ςτον ερυθρό μυελό. 

 
10. Τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια του ανθρώπου, κατϊ τη διϊρκεια τησ ωρύμανςησ χϊνουν 
τον πυρόνα τουσ. Ωσ αποτϋλεςμα τησ απώλειασ αυτόσ, τα ώριμα ερυθρϊ αιμοςφαύρια 
δεν ϋχουν την ικανότητα να:  
α. προςλαμβϊνουν οξυγόνο από τουσ πνεύμονεσ  
β. μεταφϋρουν διοξεύδιο του ϊνθρακα  
γ. διαπερνούν το τούχωμα των αρτηριών  
δ. πραγματοποιοφν κυτταρική διαίρεςη 

 
Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτη ςτήλη Ι με τισ έννοιεσ ή 
τισ φράςεισ που αναγράφονται ςτη ςτήλη ΙΙ.  

 

 
15. Να ςυμπληρώςετε με τουσ κατάλληλουσ όρουσ τα κενά ςτισ παρακάτω 
προτάςεισ:  
1. Τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια παρϊγονται ςτο ............................. των .................. . Ο ρόλοσ τουσ 
εύναι να μεταφϋρουν .............................. ςτα κύτταρα και να απομακρύνουν .................................. 
του .................................... από αυτϊ. Αυτό γύνεται με την βοόθεια τησ ................................. .  
 

 
13. Ποιεσ οι διαφορϋσ αρτηριών και φλεβών;  

 
2. Στο ςχόμα φαύνονται ςυςτατικϊ ανθρώπινου αύματοσ ςε μεγϋθυνςη  
περύπου 1.500 φορϋσ.  
(α) Ονομϊςτε τα κύτταρα 1, 2 και 3.  
(β) Αναφϋρετε μια ςπουδαύα δραςτηριότητα του κϊθε κυττϊρου 1, 2 και 3.  



(γ) Να αναφζρετε τα κυριότερα μζρη του ανθρώπινου ςώματοσ ςτα οποία παράγονται τα 

κφτταρα 1, 2 και 3. 

 

 

 
 
 


