
ΘΕΜΑ 1ν : Χαξαθηεξίζηε θάζε κηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο κε ( Σ 

), αλ είλαη ζωζηή θαη κε ( Λ ), αλ είλαη ιαλζαζκέλε: α) Ο αλζξώπηλνο 

νξγαληζκόο απνηειείηαη από ηξηζεθαηνκκύξηα θύηηαξα. ( Μνλάδεο 5 ) β) 

Τν αίκα απνηειείηαη από ηξία είδε θπηηάξωλ. ( Μνλάδεο 5 ) γ) Η 

κεζνθπηηάξηα νπζία δελ πεξηέρεη πξωηεϊληθά ηλίδηα. ( Μνλάδεο 5 ) δ) Η 

εμνηθείωζε είλαη ε αλαγλώξηζε ελόο εξεζίζκαηνο ωο ζεκαληηθνύ, κε 

ζπλέπεηα ν νξγαληζκόο λα καζαίλεη λα κελ αληηδξά ζε απηό. ( Μνλάδεο 

5 ) ε) Τν ΑΝΣ ρωξίδεηαη ζε δύν θιάδνπο, ζην ζπκπαζεηηθό θαη ζην 

παξαζπκπαζεηηθό. ( Μνλάδεο 5 ) ΘΕΜΑ 2ν : Α) α) Τη είλαη ν 

επηζειηαθόο ηζηόο ; ( Μνλάδεο 6 ) β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ 

επηζειηαθνύ ηζηνύ ; ( Μνλάδεο 6 )  

1. Να ζπγθξίλεηε ηνπο εμσθξηλείο θαη ηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο. 

2. Πνηα είλαη ηα είδε ηνπ εξεηζηηθνύ ηζηνύ; 

3. Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Είδος ιζηού ↓ Τύπνη θπηηάξσλ Λεηηνπξγίεο ηζηνύ 

Επιθηλιακός     

Ερειζηικός     

Μσϊκός     

Νεσρικός     

 

Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Δίδνο κπτθνύ ηζηνύ: 
Σθειεηηθόο 

κπτθόο ηζηόο 

Μπτθόο ηζηόο 

ηνπ κπνθαξδίνπ 

Λείνο 

κπτθόο ηζηόο 

Μνξθνινγία κπτθήο ίλαο       



Διέγρεηαη από ηε ζέιεζε καο;       

Σε πνηα όξγαλα βξίζθνληαη;       

4. Πνηα ηα θπξηόηεξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ καο θαη πνηνο ν ξόινο 

ηνπο; 

5. Πνηα ζπζηήκαηα ζπληνλίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ; 

6. Να ζπγθξίλεηε ηνπο εμσθξηλείο θαη ηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο. 

7. Πνηα είλαη ηα είδε ηνπ εξεηζηηθνύ ηζηνύ; 

8. Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Είδος ιζηού ↓ Τύπνη θπηηάξσλ Λεηηνπξγίεο ηζηνύ 

Επιθηλιακός     

Ερειζηικός     

Μσϊκός     

Νεσρικός     

9. Σε πνηνπο ηζηνύο ζπλαληάκε ηα παξαθάησ θύηηαξα: 

Χνλδξνβιάζηεο 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

Δπηζειηαθά θύηηαξα 

Νεπξνγινηαθά θύηηαξα 

Οζηενθύηηαξα 

Λεπθά αηκνζθαίξηα 

Μπτθά θύηηαξα 

Βιελλνγόλν θύηηαξα 

Νεπξηθά θύηηαξα 

Ληπνθύηηαξα 

 

 

 

 



10. Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Δίδνο κπτθνύ ηζηνύ: 
Σθειεηηθόο 

κπτθόο ηζηόο 

Μπτθόο ηζηόο 

ηνπ κπνθαξδίνπ 

Λείνο 

κπτθόο ηζηόο 

Μνξθνινγία κπτθήο ίλαο       

Διέγρεηαη από ηε ζέιεζε καο;       

Σε πνηα όξγαλα βξίζθνληαη;       

11. Πνηα ηα θπξηόηεξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ καο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο; 

12. Πνηα ζπζηήκαηα ζπληνλίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ; 

 

 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ή πξόηαζε πνπ ζπκπιεξώλεη  ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

1. Πνην από ηα παξαθάησ είλαη θύηηαξν; 

α. Νεπξώλαο 

β. Νεύξν 

γ. Πάγθξεαο 

δ. Γελδξίηεο 

 

2. Πνην από ηα παξαθάησ αλήθεη ζηνλ ζπλδεηηθό ηζηό; 

α. Μπνθάξδην 

β. Ληπώδεο ηζηόο 

γ. Χνλδξνβιάζηεο 

δ. ηα (α) θαη (γ) 

 

 

3. Τη παξάγεη έλαο κεηθηόο αδέλαο; 

α. Οξκόλεο 

β. Δμσθπηηάξην πγξό 

γ. Σάιην 

δ. ηα (α) θαη (β) 

 

4. Έλαο από ηνπο ξόινπο ηνπ επηζειηαθνύ ηζηνύ είλαη: 



α. Πξνζηαζία  

β. Σηήξημε θαη ζύλδεζε δνκώλ 

γ. Απνζήθεπζε ιίπνπο 

δ. ηα (β) θαη (γ) 

 

 

5. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ιείνπ κπτθνύ ηζηνύ: 

α. εμαξηώληαη από ηελ ζέιεζή καο 

β. δελ εμαξηώληαη από ηε ζέιεζή καο 

γ. είλαη ζρεηηθέο κε ζηήξημε θαη πξνζηαζία 

δ. Όια ηα παξαπάλσ 
 

3
ο
 ΘΕΜΑ 

1. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ι λακοσ (Λ). Να διατυπώςετε ςωςτά τισ 
λανθαςμζνεσ προτάςεισ: 
 

α. Ο ρόλοσ του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ είναι κυρίωσ θ ςτιριξθ δομών του ςώματοσ (  

) 

β. Το νευρογλοιακό κφτταρο ςτθρίηει  και τρζφει το νευρικό κφτταρο(  ) 

 

γ. Ο μυϊκόσ ιςτόσ διακζτει κφτταρα με βλεφαρίδεσ(  ) 

 

δ. Ένασ ρόλοσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ είναι θ μεταφορά κρεπτικών ουςιών(  ) 

                   12 μονάδες 

 

 2. Τη είλαη ν αδέλαο θαη ηη ν θξνζζσηόο επηζειηαθόο ηζηόο; 

                   13 μονάδες 

 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ή πξόηαζε πνπ ζπκπιεξώλεη  ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

1. Πνην από ηα παξαθάησ είλαη όξγαλν; 

α. Ιλζνπιίλε 

β. Νεπξώλαο 

γ. Πάγθξεαο 

δ. Έληεξν 

 

 

2. Πνην από ηα παξαθάησ απνηειείηαη από ρόλδξηλν ηζηό; 



α. Μπνθάξδην 

β. Ληπνθύηηαξν 

γ. Πηεξύγην απηηνύ 

δ. Γέξκα 

 

 

3. Τη κπνξεί λα παξάγεη έλαο εμσθξηλήο αδέλαο; 

α. Οξκόλεο 

β. Ιδξώηα 

γ. Σάιην 

δ. ηα (β) θαη (γ) 

 

4. Σε πνηνλ ηζηό αλήθεη ν ιηπώδεο ηζηόο; 

α. Δπηζειηαθό 

β. Δξεηζηηθό 

γ. Νεπξηθό 

δ. Μπτθό 

 

5. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ; 

α. Κηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο κε ηελ ζέιεζή καο 

β. Σηήξημε λεπξώλσλ 

γ. Κηλήζεηο ζώκαηνο ρσξίο ηε ζέιεζή καο 

δ. Όια ηα παξαπάλσ 

 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

Α. Τη είλαη ην λεπξνγινηαθό θύηηαξν θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ; 

Β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ εξεηζηηθνύ ηζηνύ; 

 

 

3
ο
 ΘΕΜΑ 

2. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ι λακοσ (Λ). Να διατυπώςετε ςωςτά τισ 
λανθαςμζνεσ προτάςεισ: 
 

α. Ο ρόλοσ του νευρικοφ ιςτοφ είναι κυρίωσ θ ςτιριξθ δομών του ςώματοσ (  ) 

 

β. Η καρδιά ανικει ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα(  ) 

 

γ. Μερικά επικθλιακά κφτταρα περιλαμβάνουν βλεφαρίδεσ(  ) 

 

δ. Ένασ ενδοκρινισ αδζνασ είναι και ο ιδρωτοποιόσ αδζνασ(  ) 



                   12 μονάδες 

3. Να γξάςεηε ηελ δηαθνξά κεηαμύ ελδνθξηλή θαη εμσθξηλή αδέλα. Να 

αλαθέξεηε παξαδείγκαηα  ελδνθξηλώλ αδέλσλ, εμσθξηλώλ αδέλσλ θαη 

κεηθηώλ αδέλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.  

4.  


