
Να επιλζξετε τθν πρόταςθ ι τθν φράςθ που κεωρείτε ότι ςυνεχίηει ςωςτά τθν πρόταςθ: 
1. Ο επιθηλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα: 
Α. Που ζχουν τθν ικανότθτα να ςυςτζλλονται. 
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 επιθηλιακόσ 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. Ένασ 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 ινςουλίνη: 
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 
 

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.
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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. 
. Ο λιπώδησ ιςτόσ: 
Α. Είναι μορφι του χόνδρινου ιςτοφ 
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 ερυθρά αιμοςφαίρια του αίματοσ: 
Α. Συμβάλλουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ 
Β. Μεταφζρουν οξυγόνο  
Γ. Συμβάλλουν ςτθν πιξθ του αίματοσ 
Δ. Περιζχουν πλάςμα 

1.
Τα νευρογλοιακά κύτταρα φέρουν μακρές 
αποφυάδες. 

2.
Σε ένα ιστό μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικά είδη 
κυττάρων τα οποία, όμως, συμμετέχουν στην ίδια 
λειτουργία. 
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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. 
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 
 

 

 


