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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΗΜΔΡΗΙΩΝ – ΔΠΔΡΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ 

ΠΈΜΠΣΗ 13 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΣΟΜΙΑ – ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

 

ΘΔΜΑ Α  

 

Α1. α. Λάζνο, β. Λάζνο, γ. Σσζηό, δ. Σσζηό, ε. Λάζνο, ζη. Σσζηό.  

Α2. 1. ε, 2. γ, 3. δ, 4. α  

Α3. α. 9 (αληηγόλα), β. 2 (πξσηετλε), γ. 10 (πεξηραξαθσκέλεο), δ. 8 (δεμηόο), ε. 3 (αζξνηζηηθό) 

 

ΘΔΜΑ Β  

 

Β1. Κεθάιαην 6ν, ζει. 116: “...Χσξίδεηαη ζε ηξία κέξε ... ηε ιαξπγγηθή κνίξα.” 

Β2. Κεθαιαην 6ν, ζει. 125: “...Απηή απνηειείηαη από .... ην ελδνζήιην ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ.” 

Β3. Κεθάιαην 7ν, ζει. 130: “Η εθθξηηηθή απνηειείηαη ... ηελ νπξήζξα.”  

 

ΘΔΜΑ Γ  

 

Γ1. Κεθάιαην 5ν, ζει. 105: “Η ελδνθξηλήο κνίξα ... θπξίσο ζηελ νπξά.” θαη Κεθάιαην 9ν, ζει. 

173: “Η ελδνθξηλήο κνίξα ηνπ παγθξέαηνο ... ελώ ηα θύηηαξα β ηελ ηλζνπιίλε.” 

Γ2. α. Κεθάιαην 8ν, ζει. 149: “Ο πξνζηάηεο αδέλαο, νη επηδηδπκίδεο θαη νη ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο 

βνεζνύλ ηε ζπεξκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ κε ηα εθθξίκκαηά ηνπο.” 

β. Κεθάιαην 8ν, ζει. 149. Ολνκάδεηαη ζπεξκαηηθό πιάζκα.  

Γ3. Κεθάιαην 5ν, ζει. 107: “... ε πεςίλε (πξόθεηηαη γηα έλδπκν .... θαη ησλ ιηπώλ αληίζηνηρα.)” 
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ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. Κεθάιαην 4ν, ζει. 85: “Σηελ θύεζε Rh+ εκβξύνπ ... αηκόιπζε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ 

εκβξύνπ.” Σύκθσλα κε απηό ην θνκκάηη ηνπ βηβιίνπ, ην ελ ιόγσ έκβξπν δελ θηλδπλεύεη από ηελ 

αηκνιπηηθή λόζν, γηαηί ε κεηέξα ηνπ δε δηαζέηεη αληη – Rh ζπγθνιιεηίλεο.  

Γ2. α. Κεθάιαην 8ν, ζει. 156: “ ... Εάλ δελ γίλεη σνζειαθηνξξεμία, δελ δεκηνπξγείηαη σρξό 

ζσκάηην θαη ν θύθινο έρεη κόλν παξαγσγηθή θάζε.” 

β. Κεθάιαην 8ν, ζει. 156: “Εθόζνλ δε δεκηνπξγείηαη σρξό ζσκάηην, δελ παξάγεηαη 

πξνγεζηεξόλε.” 

Γ3. α. Κεθάιαην 6ν, ζει. 117: “... Η θσλή παξάγεηαη κόλν ... θπξίσο από ην ζρήκα ηνπ ιάξπγγα.”  

β. Κεθάιαην 6ν, ζει. 118: “Σηνπο άλδξεο πξηλ από ηελ ήβε ... παξακέλεη ζρεδόλ ίδηα.” θαη 

Κεθάιαην 8ν, ζει. 150: “Σην ιάξπγγα ε ηεζηνζηεξόλε ... ε ραξαθηεξηζηηθή αλδξηθή θσλή.” 

 

τολιασμός θεμάτων 

Κιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο ζέκαηα, πην απαηηεηηθά από ηα ζέκαηα πξνεγνπκέλσλ εηώλ, αιιά έλαο 

θαιά πξνεηνηκαζκέλνο καζεηήο πνπ έρεη δώζεη ζεκαζία ζηε ιέπηνκέξεηα αληαπνθξίλεηαη ζε 

άξηζην βαζκό.  

 

Δπιμέλεια λύσεων  

Οηθνλνκίδνπ Επγελία – Βηνρεκηθόο  

 

 

 


