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∆ΕΥΤΕΡΑ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΙ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη . 

α. Οι αρτηρίες φέρνουν το οξυγονωμένο αίμα σε κάθε 
κύτταρο του σώματος . 

β . Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες του αίματος . 

γ . Όταν ένα άτομο έχει στον ορό του αίματος το 
αντίσωμα αντι-Α, τότε ανήκει στην ομάδα αίματος Α . 

δ . Ο αριστερός βρόγχος είναι πιο ευρύς και πιο κοντός 
από το δεξιό . 

ε . Η θέση της ουροδόχου κύστης στη γυναίκα είναι 
ανάμεσα στην ηβική σύμφυση και στη μήτρα . 

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, 
δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση . 

 ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β  

1. Ωοθήκες α. Αδρεναλίνη 

2. Θύμος αδένας β. Παραγωγή λεμφοκυττάρων 

3. Νεφροί γ. Κορτικοειδή 

4. Σπλήνας δ. Προγεστερόνη 

5. Μυελός Επινεφριδίων ε. Απέκκριση ούρων  

  στ. Θυμοσίνη 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις (3) μοίρες του 
φάρυγγα και τις τέσσερις (4) του οισοφάγου . 

Μονάδες 14 

Β2. Να δώσετε τους ορισμούς της ωοθυλακιορρηξίας και της 
γονιμοποίησης . 

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ποιος είναι ο ρόλος της επιγλωττίδας κατά την 
κατάποση και την αναπνοή ; 

Μονάδες 9 

Γ2. Να περιγράψετε τέσσερις (4) από τις λειτουργίες του 
ήπατος . 

Μονάδες 16 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους 
προσλαμβάνεται και αποβάλλεται το νερό από τον 
οργανισμό του ανθρώπου. 

Μονάδες 14 

∆2. Ποιος είναι ο σκοπός του σχηματισμού των  βαλβίδων 
στις φλέβες των κάτω άκρων ; 

Μονάδες 11 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


