
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A΄)  

ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ  - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 

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. Η ελάττωση της πυκνότητας του ασβεστίου προκαλεί 
την υπερέκκριση της θυροξίνης.  

β. Η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται στον πυθμένα 
της μήτρας.  

γ. Μια συνηθισμένη αιτία αβιταμίνωσης είναι η 
παρατεταμένη λήψη αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.  

δ. Οι πνεύμονες περιβάλλονται εξωτερικά από έναν 
υμένα, τον υπεζωκότα.  

ε. Η οδοντίνη είναι η πιο σκληρή ουσία του 
ανθρώπινου σώματος . 

Μονάδες 15 

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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.  
Σημειώνεται ότι ένα  γράμμα από τη στήλη Β θα 
περισσέψει.  

 ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1.  Ήπαρ α. Παραγωγή πτυαλίνης 

2. Σιαλογόνοι αδένες β. Παραγωγή ωκυτοκίνης 

3. Στομάχι γ. Σύνθεση και διάσπαση λιπαρών 
οξέων 

4. Σπλήνας δ. Παραγωγή ενδογενή παράγοντα 

5. Παχύ έντερο ε. Απορρόφηση νερού και έκκριση 
άφθονης βλέννας 

  στ. Παραγωγή  αντισωμάτων 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες από τις οποίες 
αποτελούνται οι σάλπιγγες.    

Μονάδες 8 

 

Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, ποια στόμια εμφανίζει το 
στομάχι και σε ποιες μοίρες διαιρείται.  

Μονάδες 8 

 

Β3. Τι είναι η κατάποση  (μον. 3). Να αναφέρετε, ονομαστικά, 
τις φάσεις της κατάποσης (μον. 6).  

Μονάδες 9 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Ποια ανατομικά στοιχεία περνούν από τις πύλες του 

πνεύμονα .  

Μονάδες 10 
 

Γ2. Σκωληκοειδής απόφυση: Να περιγράψετε πού βρίσκεται 
(μον. 4), τι μήκος έχει (μον. 2), ποια μέρη εμφανίζει 
(μον. 6) και γιατί είναι αμυντικό όργανο (μον. 3).  

Μονάδες 15 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Πώς προστατεύεται ένα βρέφος σαράντα (40) ημερών 
από διάφορες λοιμώξεις, μέσω της ανοσίας (μον. 8) . Πώς 
ονομάζεται ο τύπος της ανοσίας που έχει το βρέφος 
αυτό (μον. 2) . 

Μονάδες 10 
 

Δ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε (5) από τους 
ενδοκρινείς αδένες της γυναίκας. 

Μονάδες 15 
 

 
  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 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. Δεν 
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. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18:30  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


