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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. 
α. Λ 
β. Σ 
γ. Σ 
δ. Λ 
ε. Σ 
 
Α2.  
1. γ 
2. β 
3. β 
4. α 
5. δ 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. 5 κλάδοι τθσ κοιλιακισ αορτισ είναι: 
α. θ κάτω φρενική αρτηρία,  για το διάφραγμα 
β. οι οςφυϊκζσ αρτηρίεσ, για το τοίχωμα τθσ κοιλιάσ 
γ. οι νεφρικζσ αρτηρίεσ, για τουσ νεφροφσ 
δ. επινεφρίδιεσ αρτηρίεσ, για τα επινεφρίδια 
ε. θ άνω μεςεντζρια, για τα κοιλιακά όργανα 
 
Β2.  
ςελ. 82 ςχ. βιβλίου  
Οι ουςίεσ που ειςάγονται ςτον οργανιςμό για να προκλθκεί ανοςία λζγονται 
εμβόλια. Οι ιδιότθτεσ που πρζπει να ζχουν είναι:  
1. να είναι ιςχυρά αντιγόνα 
2. να μθν βλάπτουν τον οργανιςμό 
 
Β3. ςελ. 104 ςχ. βιβλίου 
Η εκφορθτικι οδόσ του ιπατοσ είναι ο «δρόμοσ» με τον οποίο μεταφζρεται θ χολι 
ςτο δωδεκαδάκτυλο. Χωρίηεται ςε δφο μοίρεσ τθν ενδοθπατικι και τθν εξωθπατικι. 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  
ςελ. 100 ςχ. βιβλίου 
α. τα κφρια κφτταρα: εκκρίνουν το προζνηυμο πεψινογόνο 
β. τα καλυπτήρια ή τοιχωματικά κφτταρα: παράγουν γαςτρικά οξζα 
γ. τα βλεννώδη κφτταρα: παράγουν βλζννα 
δ. τα κφτταρα G: παράγουν τθν ορμόνθ γαςτρίνη 
 
Γ2.  
ςελ. 134 ςχ. βιβλίου 
α. κωνικό 
β. ςφαιρικό 
Στθ γυναίκα θ κζςθ τθσ ουροδόχου κφςτθσ βρίςκεται ανάμεςα ςτθν θβικι ςφμφυςθ 
και ςτθ μιτρα ενϊ ςτον άνδρα είναι ανάμεςα ςτθν θβικι ςφμφυςθ και ςτον 
προςτάτθ. 
 
Στθν ουροδόχο κφςτθ διακρίνουμε:  
α. τθ βάςθ 
β. το ςϊμα 
γ. τθν κορυφι 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. ςελ. 81-82 ςχ. βιβλίου  
Κακοριςτικό ρόλο ζπαιξαν τα μνθμονικά κφτταρα που κυκλοφοροφν ςτο αίμα. Η 
απάντθςθ αυτι λζγεται δευτερογενισ και οι διαφορζσ τθσ με τθν πρωτογενι είναι: 
α. αρχίηει αμζςωσ μετά τθν εκ νζου είςοδο του αντιγόνου 
β. είναι πολφ ιςχυρότερθ από τθν πρωτογενι 
γ. παράγονται αντιςϊματα για πολλοφσ μινεσ και όχι για λίγεσ εβδομάδεσ 
 
Δ2. ςελ. 157 ςχ. βιβλίου 
«Μετά τθ γονιμοποίθςθ......,εϊσ ότου το ρόλο αυτό αναλάβει ο πλακοφντασ 
(δεφτερο τρίμθνο τθσ κφθςθσ). 
 
Δ3. ςελ. 125 ςχ. βιβλίου 
Το οξυγόνο κα κινθκεί από τισ κυψελίδεσ προσ τα τριχοειδι. Η ανταλλαγι αερίων 
διαμζςου τθσ αναπνευςτικισ μεμβράνθσ γίνεται εξαιτίασ τθσ διαφοράσ των μερικϊν 
πιζςεων του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνκρακα ςτισ δφο πλευρζσ τθσ 
μεμβράνθσ. Σφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ φυςικισ τα αζρια μετακινοφνται από τθν 
περιοχι με τθν μεγαλφτερθ πίεςθ προσ τθν περιοχι με τθν μικρότερθ πίεςθ.  
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χολιαςμόσ θεμάτων: τα θζματα καλφπτουν το ςφνολο ςχεδόν τησ εξεταςτζασ φλησ 
και είναι κλιμακοφμενησ δυςκολίασ. Ένασ καλά προετοιμαςμζνοσ και ψφχραιμοσ 
μαθητήσ θα μποροφςε να ανταποκριθεί επιτυχϊσ ςτισ απαιτήςεισ των θεμάτων.  


