
1 

 

1. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο ζπλίζηαηαη από ηξηζεθαηνκκύξηα θύηηαξα. Τα θύηηαξα 

απηά εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία, πνπ αθνξά ην κέγεζνο, ην ζρήκα ην 

ρξώκα 

θ.ά. Παξ’ όιν πνπ πξνέξρνληαη από έλα αξρηθό θύηηαξν, ην νπνίν νλνκάδεηαη: 

a) κπϊθό. 

b) εξεηζηηθό. 

c) επηζειηαθό. 

d) δπγωηό. 

2. Κύηηαξα κνξθνινγηθά όκνηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία απνηεινύλ 

a) έλαλ ηζηό. 

b) έλα δπγωηό. 

c) έλα κηθξόβην. 

d) έλα όξγαλν. 

3. Τα επηζειηαθά θύηηαξα έρνπλ πνηθίιε κνξθνινγία. 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

4. Ο ξόινο ηνπ επηζειηαθνύ ηζηνύ είλαη θπξίωο πξνζηαηεπηηθόο. 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

5. Μεξηθέο θνξέο θύηηαξα ηνπ επηζειηαθνύ 

ηζηνύ κπνξεί λα παξάγνπλ θαη λα εθθξίλνπλ 

θάπνην πξνϊόλ θαη ηόηε ζπληζηνύλ: 

a) έλα όξγαλν. 

b) έλαλ αδέλα. 

c) έλα δπγωηό. 

d) έλαλ νξγαληζκό. 

6. Έλαο αδέλαο κπνξεί λα απνηειείηαη από πνιιά θύηηαξα (όπωο νη ζηεινγόλνη) ή από 

έλα κόλν θύηηαξν (όπωο ηα βιελλνγόλν θύηηαξα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζωιήλα). 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

7. Οη ελδνθξηλείο αδέλεοεθθξίλνπλ 

ηα πξνϊόληα ηνπο δηά κέζνπ ελόο εθθνξεηηθνύ πόξνπ είηε έμω από ην ζώκα (π.ρ. νη 

ηδξωηνπνηνί αδέλεο) είηε ζε εζωηεξηθέο θνηιόηεηεο (π.ρ. νη ζηεινγόλνη αδέλεο). 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

8. Οη ελδνθξηλείο αδέλεο εθθξίλνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο θαηεπζείαλ ζην αίκα (π.ρ. ε 

ππόθπζε). 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

9. Ο ιηπώδεο ηζηόο είλαη έλαο εηδηθόο ηύπνο ραιαξνύ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, ηνπ νπνίνπ ηα 

θύηηαξα (ιηπνθύηηαξα) απνζεθεύνπλ ιίπνο. 
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a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

10. Τν αίκα ζεωξείηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο ωο ηδηαίηεξνο ηύπνο 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

11. Τν αίκα ζεωξείηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο ωο ηδηαίηεξνο ηύπνο 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, πνπ απνηειείηαη από ηξία είδε θπηηάξωλ: 

a) ηα δπγωηά, ηα αηκνπεηάιηα θαη ηα κπϊθά θύηηαξα. 

b) ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα, ηα νζηενθύηηαξ θαη ηα αηκνπεηάιηα. 

c) ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη ηα αηκνπεηάιηα. 

d) ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα. 

12. Ο ξόινο ηωλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίωλ είλαη 

a) λα κεηαθέξνπλ νμπγόλν. 

b) ζπκκεηέρνπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. 

c) ζπκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηνπο παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο. 

d) ειέγρνπλ ηε ζπγθέληξωζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα. 

13. Τν αίκα ζεωξείηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο ωο ηδηαίηεξνο ηύπνο 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ θαη ε κεζνθπηηάξηα νπζία ζ’ απηή ηελ πεξίπηωζε 

είλαη πγξή θαη απνηειεί ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. 

a) Σωζηό 

b) Λάζνο 

14. Δηαθνξεηηθνί ηζηνί ζπγθξνηνύλ έλα όξγαλν θαη όξγαλα κε παξεκθεξείο 

ιεηηνπξγίεο ζπλζέηνπλ 

έλαΌξγαλα κε παξεκθεξείο ιεηηνπξγίεο ζπλζέηνπλ 

έλα ζύζηεκα νξγάλωλ. 

a) έλα ζύζηεκα νξγάλωλ. 

b) έλαλ νξγαληζκό. 

c) έλα θύηηαξν. 

d) έλα δπγωηό. 

15. Οη ζξεπηηθέο νπζίεο 

θαη ην νμπγόλν κεηαθέξνληαη ζε όια ηα όξγαλα κε ην 

a) ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 

b) θπθινθνξηθό ζύζηεκα. 

c) λεπξηθό ζύζηεκα. 

d) ην ζύζηεκα ηωλ ελδνθξηλώλ αδέλωλ. 

A.Να επιλζξετε τθν πρόταςθ ι τθν φράςθ που κεωρείτε ότι ςυνεχίηει ςωςτά τθν 
πρόταςθ:  
 
1. Ο επικθλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα: 
Α. Που ζχουν τθν ικανότθτα να ςυςτζλλονται. 
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Β. Που μποροφν να ζχουν εκκριτικό ρόλο. 
Γ. Μεταξφ των οποίων μεςολαβεί άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία. 
Δ. Που μποροφν να αποκθκεφουν μεγάλεσ ποςότθτεσ αλάτων. 
 
2. Ο κροςςωτόσ επικθλιακόσ ιςτόσ: 
Α. Επενδφει τισ κοιλότθτεσ των αιμοφόρων αγγείων. 
Β. Αποτελείται από πεπλατυςμζνα κφτταρα. 
Γ. Περιλαμβάνει κφτταρα που φζρουν βλεφαρίδεσ. 
Δ. Παράγει τθ γλυκαγόνθ, δθλ. τθ μια από τισ ουςίεσ που ελζγχουν τθ ςυγκζντρωςθ τθσ 
γλυκόηθσ ςτο αίμα. 
 
3. Ζνασ αδζνασ: 
Α. Χαρακτθρίηεται εξωκρινισ όταν εκκρίνει το προϊόν κατευκείαν ςτο αίμα. 
Β. Αποτελείται υποχρεωτικά από πολλά κφτταρα. 
Γ. Που εκκρίνει το προϊόν του, τόςο ςτο αίμα όςο και ςε μια κοιλότθτα του ςϊματοσ, 
χαρακτθρίηεται μεικτόσ. 
Δ. Μπορεί να αποτελείται από μυϊκά κφτταρα. 
 
4. Η ινςουλίνθ: 
Α. Εκκρίνεται από τθν υπόφυςθ 
Β. Εκκρίνεται από τθν ενδοκρινι μοίρα του παγκρζατοσ 
Γ. Ελζγχει τθν ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκαγόνθσ ςτο αίμα 
Δ. Εκκρίνεται ςτο δωδεκαδάκτυλο 
 

B.Ερωτιςεισ Σωςτοφ-Λάκουσ 

1.  Η μεςοκυττάρια ουςία του οςτίτθ ιςτοφ  περιζχει χονδροβλάςτεσ.   

2.  Τα αιμοπετάλια ωσ κφρια ςυνειςφορά τουσ ζχουν τθν πιξθ του αίματοσ.   

3.  
Η μεςοκυττάρια ουςία του πυκνοφ ςυνδετικοφ ιςτοφ αποτελείται κυρίωσ από 
 δεςμίδεσ  ινιδίων ελαςτίνθσ. 

  

4.  
Η ελαςτίνθ είναι μια ινϊδθσ πρωτεΐνθ που προςδίδει ελαςτικότθτα ςτον ιςτό ςτον 
 οποίο περιζχεται. 

  

5.  Ο χόνδρινοσ ιςτόσ ςυναντάται ςτουσ τζνοντεσ και τουσ ςυνδζςμουσ.   

6.  Το πλάςμα αποτελεί το μεςοκυττάριο υγρό του ιδιόμορφου ιςτοφ του αίματοσ.   

7.  Χαρακτθριςτικό του χόνδρινου ιςτοφ είναι θ ςτερεότθτα και θ ευκαμψία.   

 
Γ. Να επιλζξετε τθν πρόταςθ ι τθν φράςθ που κεωρείτε ότι ςυνεχίηει ςωςτά τθν 
πρόταςθ:  
1. Ο ςυνδετικόσ ιςτόσ: 
Α.  Περιλαμβάνει μια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτοφ, το αίμα. 
Β.  Περιλαμβάνει το είδοσ του ιςτοφ που χαρακτθρίηεται ερειςτικόσ. 
Γ. Διακρίνεται ςτον χόνδρινο και ςτον οςτίτθ ιςτό. 
Δ. Ζχει μεςοκυττάρια ουςία ςτο εςωτερικό τθσ οποίασ υπάρχουν οςτεοκφτταρα. 
 2. Ο πυκνόσ ςυνδετικόσ ιςτόσ: 
Α. Αποτελείται κυρίωσ από ινίδια ελαςτίνθσ. 
Β. Εντόσ τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ του περιζχει χονδροβλάςτεσ. 
Γ. Συναντάται ςτουσ ςυνδζςμουσ των αρκρϊςεων. 
Δ. Συναντάται κυρίωσ ςτο δζρμα. 
3. Ο λιπϊδθσ ιςτόσ: 
Α. Είναι μορφι του χόνδρινου ιςτοφ 
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Β. Είναι ειδικόσ τφποσ του οςτίτθ ιςτοφ 
Γ. Είναι ειδικόσ τφποσ του χαλαροφ ςυνδετικοφ ιςτοφ 
Δ. Είναι μορφι του μυϊκοφ ιςτοφ 
 
4. Χόνδρινοσ ιςτόσ υπάρχει: 
Α. Στο δζρμα 
Β. Στουσ μεςοςπονδφλιουσ δίςκουσ 
Γ. Στο αίμα 
Δ. Στο πάγκρεασ 
 
5. Τα ερυκρά αιμοςφαίρια του αίματοσ: 
Α. Συμβάλλουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ 
Β. Μεταφζρουν οξυγόνο  
Γ. Συμβάλλουν ςτθν πιξθ του αίματοσ 
Δ. Περιζχουν πλάςμα 
 

Δ.Να επιλζξετε τθν πρόταςθ ι τθν φράςθ που κεωρείτε ότι ςυνεχίηει ςωςτά τθν 

πρόταςθ:  

 

1. Οι μυϊκέσ ίνεσ που ςυςπώνται με  τη θέληςή μασ:  

Α. Δεν φζρουν γραμμϊςεισ. 

Β. Είναι μζροσ του μυοκαρδίου. 

Γ. Ζχουν ατρακτοειδζσ ςχιμα. 

Δ. Συναντϊνται ςτουσ ςκελετικοφσ μυσ. 

 

2. Οι λείεσ μυϊκέσ ίνεσ:  

Α. Συςπϊνται με τθ κζλθςι μασ. 

Β. Ζχουν κυλινδρικό ςχιμα. 

Γ. Φζρουν γραμμϊςεισ. 

Δ. Επενδφουν τα τοιχϊματα των αγγείων.  

  

3. Τα κφτταρα του νευρικοφ ιςτοφ:  

Α. Που παράγουν νευρικζσ ϊςεισ ονομάηονται νευρϊνεσ. 

Β. Που μεταβιβάηουν νευρικζσ ϊςεισ, ονομάηονται νευρογλοιακά κφτταρα. 
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Γ. Που μονϊνουν και ςτθρίηουν τουσ νευρϊνεσ ονομάηονται νευρικά κφτταρα. 

Δ. Που τρζφουν τα νευρικά κφτταρα, ονομάηονται νευρϊνεσ. 

4. Τα νευρογλοιακά κφτταρα:  

Α. Είναι υπεφκυνα για τθν παραγωγι και μεταβίβαςθ των νευρικϊν ϊςεων 

Β. Είναι υπεφκυνα για τθν μόνωςθ, ςτιριξθ και κρζψθ των νευρϊνων 

Γ. Παρουςιάηουν αποφυάδεσ 

Δ. Συνυπάρχουν με τα μυϊκά κφτταρα ςτον ίδιο ιςτό 

Ε, Στο διπλανό ςχιμα εικονίηεται ζνασ αρικμόσ από 

κφτταρα που ςυμμετζχουν ςτο ςφςτθμα που είναι 

υπεφκυνα για τθ ρφκμιςθ και τον ςυντονιςμό των 

λειτουργιών των οργάνων.  

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

Α. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο α, ποια είναι θ 

εναλλακτικι ονομαςία του, ποια θ λειτουργία του; 

Β. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο β, ποια θ λειτουργία 

του; 

Γ. Πώσ ονομάηεται θ διαταραχι γ που παράγεται από 

το κφτταρο α και το διατρζχει; 

Δ. Πώσ ονομάηεται το είδοσ του ιςτοφ ςτον οποίο 

μετζχουν τα κφτταρα α και β; 

 

 

 

 


