
Βιολογία Α΄Λυκείου
2ο µάθηµα: Καρδιά



1η δραστηριότητα

Να διαβάσετε ξανά (προσεκτική ανάγνωση και 
παρατήρηση εικόνων) το 3ο κεφάλαιο του βιβλίου: 
Καρδιά (σελ. 43-46)



2η δραστηριότητα
Παρακολουθήστε στο you tube τα ακόλουθα βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=6v31Il1248k 

https://www.youtube.com/watch?v=oHMmtqKgs50 
Μπορείτε να ρυθµίσετε τους υπότιτλους στα ελληνικά

https://www.youtube.com/watch?v=6v31Il1248k
https://www.youtube.com/watch?v=oHMmtqKgs50


3η δραστηριότητα
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020 
 1η ΦΑΣΗ 
 
Στο απαντητικό φύλλο, να γράψετε δίπλα στον αριθμό κάθε ερώτησης το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. Στις ερωτήσεις ανάπτυξης να απαντήσετε στον κενό χώρο του απαντητικού φύλλου. 

1.  Οι παρακάτω έννοιες δείχνουν τα επίπεδα οργάνω-
σης των οργανισμών: 
Όργανο, Σύστημα οργάνων, Ιστός, Κύτταρο, Μό-
ριο, Οργανισμός. 
Αφού τις κατατάξουμε σε μια ιεραρχία, από την α-
πλούστερη προς την πιο σύνθετη. ποια έννοια θα 
βρίσκεται δύο επίπεδα πριν από μία γάτα; 
Α. Ιστός 
Β. Όργανο 
Γ. Κύτταρο 
Δ. Μόριο 

2.  Ένα ανθρώπινο ερυθρό αιμοσφαίριο βρίσκεται σε 
μια αρτηρία του δεξιού βραχίονα ώστε να μεταφέ-
ρει οξυγόνο σε ένα κύτταρο στον αντίχειρα. Από 
αυτό το σημείο στην αρτηρία, πόσα διαφορετικά 
πλέγματα τριχοειδών αγγείων πρέπει να διασχίσει 
πριν να επιστρέψει στην αριστερή κοιλία της καρ-
διάς; 
Α. Ένα 
Β. Δύο 
Γ. Τρία 
Δ. Τέσσερα 

3.  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μια άμεση αλλη-
λεπίδραση του ερειστικού, του μυϊκού και του νευ-
ρικού συστήματος; 
Α. Το αίσθημα κόπωσης μετά από πνευματική ερ-

γασία. 
Β. Η κίνηση των δακτύλων το χεριού. 
Γ. Η επούλωση ενός τραύματος στο χέρι. 
Δ. Η αυξημένη παραγωγή τεστοστερόνης. 

4.  Η πίεση του αίματος από τις αρτηρίες στα τριχο-
ειδή μειώνεται. Η αιτία για την μείωση αυτή είναι: 
Α. η συστολή των σκελετικών μυών. 
Β. η χαλάρωση των σκελετικών μυών. 
Γ. η τριβή μεταξύ του αίματος και των τοιχωμά-

των των αγγείων. 
Δ. η μείωση της διαμέτρου των αγγείων. 

5.  Ποιο από τα παρακάτω μόρια μπορεί να μεταφερ-
θεί από τα κύτταρα ενός οργάνου στα τριχοειδή 
αγγεία και αντίστροφα; 
Α. Διοξείδιο του άνθρακα 
Β. Άχρηστο προϊόν μεταβολισμού 
Γ. Νερό  
Δ. Γλυκόζη 

6.  Ποια από τα παρακάτω αγγεία έχουν αίμα φτωχό 
σε οξυγόνο: νεφρική αρτηρία, αορτή, ηπατική 
φλέβα, πνευμονική αρτηρία. 
Α. Η νεφρική αρτηρία και η αορτή. 
Β. Η αορτή και η ηπατική φλέβα. 
Γ. Η ηπατική φλέβα και η πνευμονική αρτηρία.  
Δ. Η νεφρική αρτηρία και η πνευμονική αρτηρία. 

7.  Από πόσες βαλβίδες της καρδιάς περνά το αίμα, 
από τη στιγμή της εισόδου του στη δεξιά κοιλία της 
καρδιάς ως την έξοδό του από την αορτή; 
Α. Από μία. 
Β. Από δύο. 
Γ. Από τρεις. 
Δ. Από τέσσερις 

8.  Το σπέρμα περιέχει: 
Α. σπερματοζωάρια. 
Β. ουσίες που εκκρίνονται από τον προστάτη και 

τους βολβουρηθραίους αδένες. 
Γ. ουσίες που εκκρίνονται από τη σπερματοδόχο 

κύστη. 
Δ. όλα τα παραπάνω. 

9.  Ποια από τις παρακάτω μεθόδους είναι αξιόπιστη 
ταυτόχρονα για την αποφυγή σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενων νοσημάτων αλλά και ως μέθοδος αντισύλ-
ληψης; 
Α. Η χρήση προφυλακτικού 
Β. Η επιλογή ''σωστής'' ημερομηνίας πριν την ωορ-

ρηξία 
Γ. Η διακοπτόμενη συνουσία 
Δ. Η χρήση σπερματοκτόνου αλοιφής 

10.  Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η μαστογραφία και 
το τεστ Παπανικολάου σε μια γυναίκα; 
Α. Για να εξασφαλίσει σταθερότητα στον εμμη-

νορρυσιακό της κύκλο 
Β. Για να προλάβει τυχόν ανάπτυξη κακοήθους ό-

γκου. 
Γ. Για να αποφύγει την ανάπτυξη αφροδίσιων νο-

σημάτων 
Δ. Δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιες εξετάσεις αν 

''προσέχει'' τις σεξουαλικές της επαφές. 

ΤΑΞΗ  Α 

1.
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11.  Ο μητρικός θηλασμός βασίζεται: 
Α. στη δράση μόνο της προλακτίνης. 
Β. στη δράση μόνο της ωκυτοκίνης. 
Γ. στα μηχανικά ερεθίσματα από το στόμα του νε-

ογνού στο μαστό. 
Δ. Και τα τρία είναι σωστά.  

12.  Σε ποια από τα παρακάτω άτομα μπορεί να 
μεταγγιστεί αίμα ομάδας Α–; 
Α. Σε άτομα με ομάδα αίματος Α+, Α–, Ο+, Ο– 
Β. Σε άτομα με ομάδα αίματος Α+, Α–, ΑΒ+, ΑΒ– 
Γ. Σε άτομα με ομάδα αίματος Α–, ΑΒ–, Ο– 
Δ. Μόνο σε άτομα με ομάδα αίματος Α– 

13.  Ποιος ή ποιοι από τους παρακάτω άνδρες 
εμφανίζει/εμφανίζουν στειρότητα; 
Α. Άνδρας με μειωμένη παραγωγή σπερ-

ματοζωαρίων. 
Β. Άνδρας με παραγωγή σπερματοζωα-

ρίων με δυσλειτουργίες. 
Γ. Το Α και το Β. 
Δ. Κανένας από τους παραπάνω. 

14.  Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις το κυοφορούμενο 
έμβρυο, που είναι το δεύτερο παιδί μιας μητέρας, κινδυ-
νεύει; 
Α. Μητέρα Rh+, πρώτο παιδί Rh+, δεύτερο παιδί Rh– 
B. Mητέρα Rh+, πρώτο παιδί Rh-, δεύτερο παιδί Rh– 
Γ. Mητέρα Rh–, πρώτο παιδί Rh+, δεύτερο παιδί Rh– 
Δ. Mητέρα Rh–, πρώτο παιδί Rh+, δεύτερο παιδί Rh+ 

15.  Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την πνευμονική φλέβα και την άνω κοίλη φλέβα; 
Α Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο έχουν μη οξυγονωμένο αίμα και διαφορά ότι η πρώτη απομακρύνει το αίμα 

από την καρδιά ενώ η δεύτερη το φέρνει προς αυτή. 
Β. Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο έχουν μη οξυγονωμένο αίμα και διαφορά ότι η πρώτη μεταφέρει το αίμα 

προς την καρδιά ενώ η δεύτερη το απομακρύνει από αυτή. 
Γ. Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο μεταφέρουν το αίμα προς την καρδιά και διαφορά ότι η πρώτη έχει μη οξυ-

γονωμένο αίμα και η δεύτερη οξυγονωμένο. 
Δ. Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο μεταφέρουν το αίμα προς την καρδιά και διαφορά ότι η πρώτη έχει οξυγο-

νωμένο αίμα και η δεύτερη μη οξυγονωμένο. 

16.  Σε μια μονάδα υγείας υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις φιάλες αίματος για τέσσερα άτομα. Ποιο από τα άτομα σε 
ανάγκη ΔΕΝ μπορεί να καλυφθεί (κατά προτεραιότητα) από τις διαθέσιμες φιάλες; 

 
             Α. Το άτομο 1 
             Β. Το άτομο 2 
             Γ. Το άτομο 3 
             Δ. Το άτομο 4 

17.  Όταν ξύνουμε το κεφάλι μας, ποιες από τις 
παρακάτω περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου 
ενεργοποιούνται οπωσδήποτε; 
Α. Ο ινιακός και ο κροταφικός λοβός. 
Β. Ο μετωπιαίος λοβός, ο βρεγματικός λοβός και 

η παρεγκεφαλίδα. 
Γ. Ο μετωπιαίος λοβός και η παρεγκεφαλίδα. 
Δ. Ο βρεγματικός λοβός και η παρεγκεφαλίδα. 

18.  Ποιά από τις παρακάτω δεν είναι λειτουργία του 
συνδετικού ιστού; 
Α. Η μεταφορά μορίων στους μυς και σε άλλα 

μέρη του σώματος. 
Β. Η προστασία των εσωτερικών οργάνων του 

σώματος. 
Γ. Η μεταφορά της αίσθησης του πόνου στον ε-

γκέφαλο. 
Δ. Η στήριξη του σώματος. 

19.  Οι έλικες και οι αύλακες του φλοιού του εγκεφά-
λου: 
Α. βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

περιοχών του εγκεφάλου. 
Β. αυξάνουν την «ποσότητα» της φαιάς ουσίας. 
Γ. βρίσκονται στο εσωτερικό του εγκεφάλου. 
Δ. βοηθούν στην καλύτερη παροχή θρεπτικών υ-

λικών στους νευρώνες. 

20.  Τα νευρογλοιακά κύτταρα: 
Α. συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη μετά-

δοση νευρικών ώσεων. 
Β. τροφοδοτούν με θρεπτικά υλικά τους νευρώ-

νες. 
Γ. απομακρύνουν άχρηστες ουσίες από τους νευ-

ρώνες. 
Δ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

2.
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Η εικόνα απεικονίζει μια εγκάρσια τομή της καρδιάς.

 

82.  Ποιο από τα τμήματα I , II , III , IV της εικόνας ωθεί 
το αίμα στην αορτή; 
Α. Το Ι 
Β. Το ΙΙ 
Γ. Το ΙΙΙ 
Δ. Το IV 
 
Ποιό από τα τμήματα I , II , III , IV της εικόνας δέ-
χεται αίμα από όλο το σώμα; 
Α. Το Ι 
Β. Το ΙΙ 
Γ. Το ΙΙΙ 
Δ. Το IV 

83.  

 

84.  Η εικόνα απεικονίζει το εσωτερικό ενός 
αιμοφόρου αγγείου στο πόδι. 
 
Ποια από τις σειρές του πίνακα, απεικονί-
ζει σωστά τον τύπο αυτού του αγγείου 
και την κατεύθυνση της ροής του αίμα-
τος;  

 

85.  Η εικόνα παρουσιάζει δύο κινητικούς νευρώνες. Η μετά-
δοση της νευρικής ώσης θα είναι ταχύτερη: 
 
Α. στον νευρώνα 1  
Β. στον νευρώνα 2 
Γ. το ίδιο και στους δύο νευρώνες 
Δ. εξαρτάται από το είδος του ερεθίσματος 

 

86.  Ποιο επίπεδο οργάνωσης παρουσιάζεται στο δι-
πλανό διάγραμμα; 
Α. Ένα όργανο 
Β. Ένας οργανισμός 
Γ. Ένα σύστημα οργάνων  
Δ. Ένας ιστός 

 

87.  Οι περιοχές όπου συμβαίνει ανταλλαγή αερίων στο 
διπλανό διάγραμμα είναι: 
Α. η I και η II 
Β. η II και η III 
Γ. η I και η IV  
Δ. μόνο η I 
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21.  Αφού το αίμα παραλάβει οξυγόνο από τους πνεύμονες, η διαδρομή που θα ακολουθήσει ώστε να το παραδώσει 
σε έναν μυ του χεριού είναι: 
Α. πνευμονική αρτηρία => αριστερός κόλπος => αριστερή κοιλία => αορτή 
Β. πνευμονική φλέβα => αριστερός κόλπος => αριστερή κοιλία => αορτή 
Γ. πνευμονική φλέβα => δεξιός κόλπος => δεξιά κοιλία => αορτή 
Δ. πνευμονική φλέβα => δεξιός κόλπος => αριστερή κοιλία => αορτή 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται σχηματικά η εγκάρσια 
τομή ενός 
σπερματικού 
σωληνάριου. 

22.  Τα κύτταρα Κ και Λ είναι αντίστοιχα: 
Α. σπερματοζωάριο και σπερματογόνιο. 
Β. σπερματίδα και σπερματογόνιο. 
Γ. σπερματογόνιο και σπερματίδα. 
Δ. σπερματίδα και σπερματοζωάριο. 

23.  Ο φυσιολογικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα κύτ-
ταρα Λ, Κ, Μ είναι αντίστοιχα: 
Α. 23, 23, 46 
Β. 23, 46, 23 
Γ. 46, 23, 23 
Δ. 23, 23, 23. 

24.  Σε μία σύναψη, το προσυναπτικό και το μετασυνα-
πτικό άκρο: 
Α. εφάπτονται μεταξύ τους προκειμένου να με-

ταφερθεί η νευρική ώση. 
Β. επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των νευρο-

διαβιβαστών. 
Γ. αποτελούν, αποκλειστικά, τμήματα νευρώ-

νων. 
Δ. κατά περίπτωση, ανταλλάσσουν τους ρόλους 

τους. 

25.  Ένας ασθενής που πάσχει από μία νευροεκφυλι-
στική ασθένεια έχει πρόβλημα ελέγχου λειτουργίας 
της ουροδόχου κύστης. Σε ποια από τις παρακάτω 
περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος υ-
πάρχει μη φυσιολογική λειτουργία ομάδας νευρώ-
νων; 
Α. Στον μετωπιαίο λοβό. 
Β. Στον κροταφικό λοβό. 
Γ. Στον ινιακό λοβό. 
Δ. Στον υποθάλαμο. 

26.  Το είδος του ερεθίσματος που διεγείρει ένα μετα-
συναπτικό άκρο ενός νευρώνα είναι: 
Α. πάντα ηλεκτρικό. 
Β. πάντα χημικό. 
Γ. πάντα θερμικό. 
Δ. οποιοδήποτε είδος ερεθίσματος. 

27.  Οι αναιμίες οφείλονται: 
Α. αποκλειστικά σε κληρονομικούς παράγοντες. 
Β. άλλες μορφές σε κληρονομικούς παράγοντες 

και άλλες σε κακή διατροφή. 
Γ. πάντα σε κακή διατροφή. 
Δ. κατά κύριο λόγο σε μικροβιακές λοιμώξεις. 

28.  Η εικόνα απεικονίζει την ανθρώπινη καρδιά. Ένας 
άνθρωπος είχε πρόβλημα παλινδρόμησης του αί-
ματος στη καρδιά (φύσημα) και έκανε επέμβαση 
ώστε να επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Σε ποιο ή σε 
ποια από τα ση-
μεία Χ, Υ, Ζ νομί-
ζετε ότι πραγμα-
τοποιήθηκε η ε-
πέμβαση; 
Α. Στο Χ και το 

Υ 
Β. Στο Υ 
Γ. Στο Ζ 
Δ. Στο Χ 

29.  Σε συνθήκες ασθενούς φωτισμού, η ρύθμιση της έ-
ντασης του φωτός που φτάνει στον αμφιβληστρο-
ειδή πραγματοποιείται με τη δράση του: 
Α. συμπαθητικού κλάδου του ΑΝΣ με τη σύσπαση 

γραμμωτών μυϊκών ινών. 
Β. παρασυμπαθητικού κλάδου του ΑΝΣ με τη σύ-

σπαση λείων μυϊκών ινών. 
Γ. παρασυμπαθητικού κλάδου του ΑΝΣ με τη σύ-

σπαση γραμμωτών μυϊκών ινών. 
Δ. συμπαθητικού κλάδου του ΑΝΣ με τη σύσπαση 

λείων μυϊκών ινών. 

5.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2017 
ΤΑΞΗ  Α 1η ΦΑΣΗ 
 
Να γράψετε τον αριθμό καθενός από τα παρακάτω θέματα και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σω-
στή επιλογή ή να διατυπώσετε την απάντηση. 

1.  Σκούρο κόκκινο χρώμα έχει το αίμα που κυκλοφο-
ρεί: 
Α. στις πνευμονικές φλέβες και στην δεξιά κοι-

λία. 
Β. στη δεξιά κοιλία και στην κάτω κοίλη φλέβα. 
Γ. στην πυλαία φλέβα και στην αριστερή κοι-

λία. 
Δ. στην άνω κοίλη φλέβα και στις πνευμονικές 

φλέβες. 

2.  Όταν υπάρχει διέγερση, ποιο από τα παρακάτω θα 
προκαλέσει ταχυπαλμία, διαστολή της κόρης, αύ-
ξηση της αρτηριακής πίεσης, και περισσότερο αίμα 
να ρέει προς τους περιφερικούς μυς; 
A. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. 
B. Το περιφερικό νευρικό σύστημα. 
Γ. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. 
Δ. Ο θυρεοειδής αδένας. 

3.  Ο νευρικός ιστός που βρίσκεται εκτός του εγκεφά-
λου και του νωτιαίου μυελού αποτελούν το __ 
νευρικό σύστημα. 
Α. περιφερικό 
Β. αυτόνομο 
Γ. σωματικό 
Δ. κεντρικό 

4.  Το κοινό χαρακτηριστικό των κόλπων της καρδιάς 
είναι πως: 
Α. επικοινωνούν μεταξύ τους με βαλβίδες. 
Β. διαθέτουν λεπτά τοιχώματα. 
Γ. διαθέτουν παχιά τοιχώματα. 
Δ. μεταφέρουν το αίμα στους πνεύμονες. 

5.  Δεν αποτελεί λειτουργία των νευρογλοιακών κυτ-
τάρων: 
Α. η θρέψη των νευρώνων. 
Β. η μόνωση του νευρώνα. 
Γ. η πρόσληψη των ερεθισμάτων του περιβάλ-

λοντος. 
Δ. η αποβολή άχρηστων ουσιών από το νευ-

ρώνα. 

6.  Το αίμα επιστρέφει στην καρδιά, κυρίως επειδή: 
Α. συσπάται η καρδιά. 
Β. δημιουργείται πίεση από τις βαλβίδες των 

φλεβών. 
Γ. αναπτύσσονται δυνάμεις συνάφειας μεταξύ αί-

ματος και αιμοφόρων αγγείων. 
Δ. συσπώνται οι μύες που περιβάλλουν τις φλέ-

βες. 

7.  Σε μια μετάγγιση αίματος, αναμένεται αιμοσυ-
γκόλληση όταν ο δότης έχει αίμα ομάδας Α και ο 
δέκτης έχει αίμα ομάδας: 
Α. Α 
Β. Β 
Γ. Ο 
Δ. όλες οι ομάδες είναι συμβατές 

8.  Η μόνη λειτουργία που δεν είναι απαραίτητη για 
την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά για τη 
διαιώνιση του είδους, είναι: 
Α. η ομοιόσταση. 
Β. η κυκλοφορία του αίματος. 
Γ. η αναπαραγωγή. 
Δ. η διατήρηση του μυϊκού τόνου. 

9.  Οι πολυάριθμες μικρές προεκτάσεις από το σώμα 
του νευρικού κυττάρου είναι γνωστές ως: 
Α. νευράξονες. 
Β. νευρογλοία. 
Γ. νευροδιαβιβαστές. 
Δ. δενδρίτες. 

10.  Βλάβη της παρεγκεφαλίδας προκαλεί στον οργανι-
σμό: 
Α. απώλεια μνήμης. 
Β. ανακοπή της καρδιάς. 
Γ. απώλεια της ομιλίας. 
Δ. απώλεια της ισορροπίας. 

11.  Από την ομάδα αίματος Ο απουσιάζουν: 
Α. τα αντιγόνα Α και τα αντισώματα αντί-Α. 
Β. τα αντιγόνα Β και τα αντισώματα αντί-Β. 
Γ. τα αντιγόνα Α και Β. 
Δ. τα αντισώματα αντί-Α και αντί-Β. 

12.  Το μετασυναπτικό άκρο μιας σύναψης περιέχει: 
Α. συναπτικά κοκκία. 
Β. νευροδιαβιβαστές. 
Γ. υποδοχείς νευροδιαβιβαστών. 
Δ. πολυάριθμα μιτοχόνδρια. 

6.



4η δραστηριότητα
Αφού παρατηρήσετε την εικόνα-cartoon, να γράψετε µία µικρή παράγραφο στην 

οποία θα εξηγείτε το νόηµά της.



Οδηγίες

Απαντήστε στις ερωτήσεις σε µία σελίδα του 
τετραδίου σας. 

Βγάλτε φωτογραφία τη σελίδα του τετραδίου και 
στείλτε µου τις απαντήσεις στο email


