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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                               

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ:        ……..….. /25                                              

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ….………………….. 

ΥΠΟΓΡ: ……...……………………… 

 

ΤΑΞΗ: B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ               

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  01.06.2018 

                                    

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                                      

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:   

1,5 ΩΡΕΣ (90 λεπτά)       

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………….  

 

ΤΜΗΜΑ: ………     ΑΡ. ……… 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαύρο. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες και περιλαμβάνει τα μέρη Α, Β και Γ. 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Κ Α Λ Η   Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Σύνολο μονάδων: 25 
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Ερώτηση 1 

 

Α) Να γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται, 

απαραίτητα, τροφή. 

1………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

 

Β) Οι θρεπτικές ουσίες ανάλογα με το ρόλο τους στον οργανισμό, διακρίνονται σε τρεις (3) 

κατηγορίες: Δομικές, Ενεργειακές και Συμπληρωματικές. Να γράψετε το ρόλο της κάθε 

κατηγορίας στον οργανισμό μας. 

i. Δομικές ουσίες:…………………………………………………………………………………………………… 

ii. Ενεργειακές ουσίες: ………………………………………………………………………………………….. 

iii. Συμπληρωματικές ουσίες: .…………………………………………………………………………………… 

(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

Ερώτηση 2  

 

Α) Ποια ομάδα αίματος ονομάζεται Πανδέκτης και γιατί;                        

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

(2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ) 

 

Β) Άτομο με ομάδα αίματος Α σε ποια/ποιες ομάδα/ομάδες μπορεί να δώσει αίμα και από 

ποια/ποιες ομάδα/ομάδες μπορεί να πάρει αίμα;  

Δίνει αίμα: ……..……………………………………………………………………………………………………. 

Δέχεται αίμα:…..……………………………………………………………………………………………………. 

(2 Χ 1 μ = 2 μ) 

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 5):    Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  
                                          Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2.5) μονάδες.  
                                          Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.  
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Ερώτηση 3 

Α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β.  

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

Α Υδατάνθρακες  Α ………. 1 
Είναι ανόργανες ουσίες και σε αυτή την 

κατηγορία ανήκει το ασβέστιο 

Β Πρωτεϊνες  Β ………. 2 
Το ελαιόλαδο είναι πολύ καλή πηγή αυτής της 

ομάδας θρεπτικών ουσιών 

Γ Βιταμίνες  Γ ………. 3 
Είναι οργανικές ουσίες και απορροφούνται 

από το παχύ έντερο 

Δ Λιπαρές ουσίες  Δ ………. 4 

Το ασπράδι του αυγού περιέχει μεγάλη 

ποσότητα αυτής της κατηγορίας θρεπτικής 

ουσίας  

Ε Άλατα Ε ………. 5 

Είναι μεγάλης σημασίας οργανικές ουσίες για 

τον ανθρώπινο οργανισμό γιατί δίνουν 

ενέργεια στο σώμα μας (4kcal/g) 

(5 Χ 0,5 μ = 2,5 μ) 

Β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν, και αφορούν την ανίχνευση 

θρεπτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που σας δίνονται με αλφαβητική σειρά: 

αιθανόλη αλάτι απλών 
σακχάρων 

άχρωμο θετικό μωβ πρωτεϊνες σύγκριση υπερμαγγανικό 
κάλιο 

χρώμα 

 

i. Το αντιδραστήριο βενεδικτίνη είναι το πιο κατάλληλο για την ανίχνευση …………………………....... 

Τροφές που περιέχουν αυτή την κατηγορία οργανικής ουσίας είναι π.χ ο χυμός σταφυλιού και το γάλα. 

ii. Ο θειικός χαλκός με υδροξείδιο του νατρίου όταν έρθει σε επαφή με ………………………………… 

αλλάζει …………………………. και από γαλάζιο γίνεται ………………………….. .  

iii. Για την ανίχνευση των λιπών χρησιμοποιούμε την …………………………. . Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ως ………………………. μάρτυρα το ελαιόλαδο. Η απόδειξη ότι το δείγμα μας έχει 

λιπαρές ουσίες γίνεται μετά από τη ………………….. με το δείγμα του θετικού μάρτυρα που θολώνει 

στον δοκιμαστικό σωλήνα.  

iv.Το …………………………………………. είναι το αντιδραστήριο που χρησιμοποιούμε για να 

ανιχνεύσουμε βιταμίνη C σε ένα άγνωστο δείγμα. Αν το άγνωστο δείγμα μετά την εισαγωγή του 

αντιδραστηρίου γίνει …………………… τότε περιέχει την ουσία αυτή.  

v. Ένας πολύ καλός αρνητικός μάρτυρας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση 
οργανικών ουσιών είναι το ……………………….. γιατί είμαστε σίγουροι ότι είναι ανόργανη ουσία. 

(10 Χ 0,25 μ = 2,5 μ) 

ΜΕΡΟΣ Β (10 μονάδες): Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  
                                         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 
                                         Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.  
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Ερώτηση 4  

Α) Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η καρδία του ανθρώπου σε τομή.  

Να ονομάσετε τη βαλβίδα Α, το αγγείο Β καθώς και τις κοιλότητες Γ και Δ. 

 

  

 

A (βαλβίδα): …………………………  

Β (αγγείο): ……………………………  

Γ (κοιλότητα): ………………………..  

Δ (κοιλότητα): ………………………..  

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 

Β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας για το 

κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού: 

 

1. Αγγεία που απομακρύνουν το αίμα από την καρδία:  
 

…………………………………… 

2. Όργανο που λειτουργεί σαν αντλία και ρυθμίζει την κυκλοφορία 
του αίματος:  
 

…………………………………… 

3. Κύτταρα του αίματος που είναι υπεύθυνα για την πήξη του 
αίματος:  
 

…………………………………… 

4. Κύτταρα του αίματος που αντιμετωπίζουν τα μικρόβια όταν 
μπαίνουν στο σώμα μας: 
 

…………………………………… 

                                                                                                                               (4 Χ 0,25 μ = 1 μ) 

Γ) Η πιο κάτω εικόνα δείχνει τα τρία είδη αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπινου οργανισμού σε 

τομή. Αφού τα μελετήσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

i. Να γράψετε δύο δομικές διαφορές μεταξύ αρτηριών και φλεβών: 

1……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 
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ii. Να γράψετε δύο (2) ρόλους που έχουν τα τριχοειδή αγγεία (σχήμα Γ). 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 (2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ) 

Δ) Να γράψετε το ρόλο της μεγάλης ή συστηματικής κυκλοφορίας του αίματος. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 (1 Χ 0,5 μ = 0,5 μ) 

 

   

 
 

Ερώτηση 5 

Α) H Πέψη (Μηχανική και Χημική) όπως και η Απορρόφηση είναι βασικές λειτουργίες του 

πεπτικού συστήματος. Να εξηγήσετε το ρόλο της κάθε διαδικασίας στον οργανισμό μας. 

i. Μηχανική και Χημική Πέψη: ….………...………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Απορρόφηση: ……………………..……………….……………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

Β) Να ονομάσετε τα μέρη του πεπτικού συστήματος που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα: 
 

 

 
 
 

1. ………………………………….. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

 

(4 Χ 0,25 μ = 1 μ) 

 

ΜΕΡΟΣ Γ (μονάδες 10): Αποτελείται από μία (1) ερώτηση των 10 μονάδων.  
                                         Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 
                                          

1 

2 

3 

4 
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Γ) Να αναφέρετε ποιο όργανο του πεπτικού συστήματος είναι υπεύθυνο για τις πιο κάτω 

λειτουργίες: 

Παραγωγή γαστρικού υγρού: ………………………………………………………………………………………. 

Αφόδευση: …………………………………………………………………………………………………………… 

Απορρόφηση θρεπτικών ουσιών: ……………………………………………………………………………….. 

Παραγωγή σάλιου: …………………………………………………………………………………………………. 

 (4 Χ 0,25 μ = 1μ) 

 

Δ) Σε ποιο όργανο ξεκινά η διάσπαση των πρωτεϊνών και ποιο ένζυμο είναι υπεύθυνο για τη 

διαδικασία αυτή; 

Όργανο: …………………………………..      Ένζυμο: ……………………………………      (2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

 

Ε) Σε ποιο όργανο ολοκληρώνεται η διάσπαση των πρωτεϊνών και ποιο μικρομόριο προκύπτει 

από τη διάσπασή τους;  

 

Όργανο: …………………………………..      Μικρομόριο: ……………………………………(2 Χ 0,5 μ = 1 μ) 

 

Στ) Να ονομάσετε τα μέρη του σχήματος που δείχνουν οι αριθμοί 1-4.. 

 

Ζ) Σε ποιο όργανο του γαστρεντερικού σωλήνα συναντούμε τις λάχνες και τις μικρολάχνες και 

ποιος είναι ο ρόλος τους; 

Όργανο: ………………………………… 

Ρόλος: ………………………………………………………………………………………………………………… 

(2 Χ 0,25 μ = 0,5 μ) 

 

 

 

               

1. ………………………………………………. 

2. …………………………………………........ 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

(4 Χ 0,25 μ = 1 μ) 

1 

2 

3 

4 
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Η) Να ονομάσετε τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που επηρεάζονται από τις πιο κάτω 
παθήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ) Να γράψετε τρεις (3) τρόπους πρόληψης ασθενειών που σχετίζονται με τα δόντια. 
1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

(3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                           

….. ………………………….               …..…………………………                 ……..…………………………                                 

 

Δωρίτα  Δημητρίου                            Μόδεστος Λεβέντης                         Ελένη Αβραάμ Αντωνίου   

 

 

 

 

 

 

Ασθένεια Ένα όργανο που επηρεάζεται από την 

ασθένεια 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 

Δυσκοιλιότητα  …………………………………………… 

Γαστρίτιδα …………………………………………… 

Τερηδόνα …………………………………………… 

Διάρροια …………………………………………… 
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Η) Να ονομάσετε τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που επηρεάζονται από τις πιο κάτω 
παθήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ) Να γράψετε τρεις (3) τρόπους πρόληψης ασθενειών που σχετίζονται με τα δόντια. 
1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (3 Χ 0,5 μ = 1,5 μ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                           

……..…………………………                                 

 

Ελένη Αβραάμ Αντωνίου   

    
 

    

Ασθένεια Ένα όργανο που επηρεάζεται από την 

ασθένεια 

 

 

 

 

 

(4 Χ 0,5 μ = 2 μ) 

 

Δυσκοιλιότητα  …………………………………………… 

Γαστρίτιδα …………………………………………… 

Τερηδόνα …………………………………………… 

Διάρροια …………………………………………… 


