
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 



ΘΕΜΑ 1ο 
 

 1. Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών κυττάρων 
του αίματος;  

 α. μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα  

 β. μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά, άλατα, 
ορμόνες και πρωτεΐνες  

 γ. μεταφέρουν νερό σ’ όλο το σώμα  

 δ. προστατεύουν το σώμα από ασθένειες  



 

 2. Ποιος είναι ο ρόλος των λευκών κυττάρων 
του αίματος;  

 α. μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα  

 β. μεταφέρουν νερό σ’ όλο το σώμα  

 γ. βοηθούν σε παύση πιθανής αιμορραγίας  

 δ. προστατεύουν το σώμα από ασθένειες  



 

 3. Από τι συστατικά αποτελείται το πλάσμα;  

 α. κυρίως νερό, αλλά και άλλα θρεπτικά 
συστατικά, άλατα, ορμόνες και πρωτεΐνες  

 β. από διοξείδιο του άνθρακα  

 γ. μόνο από νερό  

 δ. μόνο από θρεπτικά συστατικά, άλατα, 
ορμόνες και πρωτεΐνες  



 

 4. Ποιος είναι ο ρόλος των αιμοπεταλίων του 
αίματος;  

 α. μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα  

 β. προστατεύουν το σώμα από ασθένειες  

 γ. μεταφέρουν νερό σ’ όλο το σώμα  

 δ. βοηθούν σε παύση πιθανής αιμορραγίας  



 

5. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ανθρώπου, κατά 
τη διάρκεια της ωρίμανσης χάνουν τον πυρήνα 
τους. Ως αποτέλεσμα της απώλειας αυτής, τα 
ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν έχουν την 
ικανότητα να:  

 α. προσλαμβάνουν οξυγόνο από τους 
πνεύμονες  

 β. μεταφέρουν διοξείδιο του άνθρακα  

 γ. διαπερνούν το τοίχωμα των αρτηριών  

 δ. πραγματοποιούν κυτταρική διαίρεση  



 

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι εγκάρσιες  
τομές φλέβας, αρτηρίας και τριχοειδούς  
αγγείου. Ποιος από τους παρακάτω  
συνδυασμούς δίνει τα αγγεία αυτά με τη σειρά  
που αναφέρονται;  
α. 1-2-3  
β. 3-2-1  
γ. 1-3-2  
δ. 2-3-1  
ε. 2-1-3  



• Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη 
στήλη Ι με τις έννοιες ή τις φράσεις που 
αναγράφονται στη στήλη ΙΙ.  

• Ι        ΙΙ   

• Α  λευκοκύτταρα  1 περιέχουν αιμοσφαιρίνη   

• Β  αιμοπετάλια  2 έχουν διάρκεια ζωής όσο  
    και ο ανθρώπινος οργανισμός 
  

• Γ  ερυθροκύτταρα  3 αυξάνονται όταν μολυνθεί ο 
     οργανισμός   

 4 έχουν σημαντικό ρόλο στην 
διαδικασία πήξης του αίματος 
  

 



ΘΕΜΑ 2ο 
 Η καρδιά μας, η σπουδαία μυώδης αντλία που εξασφαλίζει τη ροή 

του αίματος στο κυκλοφορικό μας σύστημα, αποτελείται από 
τέσσερις επιμέρους χώρους, τους δύο κόλπους και τις δύο κοιλίες.  

 Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  
 α) Πώς ονομάζεται το διάφραγμα που χωρίζει τους δύο κόλπους, 

πώς ονομάζεται το διάφραγμα που χωρίζει τις δύο κοιλίες; (2μ)  
 β) Ποιοι από τους χώρους της καρδιάς στέλνουν, με τη συστολή 

τους, το αίμα στους άλλους; Ποιο χαρακτηριστικό της δομής της 
καρδιάς επιτρέπει τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπασή 
της; (4μ)  

 γ) Ποιος από τους χώρους της καρδιάς διοχετεύει, με τη συστολή 
του, το αίμα στην αορτή; Σε ποιον από τους χώρους της καρδιάς 
φθάνει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα, σε ποιον από τους 
χώρους της καρδιάς φθάνει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο; (3μ)  

• δ) Ποιος είναι ο φυσιολογικός ρυθμός των παλμών της καρδιάς σε 
έναν ενήλικα; Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αυξηθεί αυτός; 
(4μ)  



 Το αίμα κυκλοφορεί μέσα στα αγγεία του κυκλοφορικού 
μας συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αγγείων του 
κυκλοφορικού συστήματος; (3μ)  

 β) Ποιο από τα είδη αγγείων του ερωτήματος α. επιτρέπει 
την ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα στο αίμα και τους 
ιστούς;. Από τι αποτελούνται τα τοιχώματά τους; (3μ)  

 γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδη αγγείων βρίσκεται, 
ανά πάσα στιγμή, η μεγαλύτερη ποσότητα του αίματος 
που υπάρχει στο κυκλοφορικό μας σύστημα; Προς ποια 
κατεύθυνση κινείται το αίμα στα αγγεία αυτά; (4μ)  

 δ) Ποιο από τα είδη των αγγείων του ερωτήματος α. 
απομακρύνει το αίμα από την καρδιά; Πώς ονομάζονται 
τα δύο μεγαλύτερα αγγεία που ανήκουν στο είδος αυτό; 
(3μ)  

 



 Η καρδιά μας αποτελεί μια μυώδη αντλία χάρη στους 
παλμούς της οποίας το σώμα μας τροφοδοτείται με αίμα. 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Πώς ονομάζεται ο ιδιαίτερος τύπος μυϊκού ιστού από τον 
οποίο αποτελείται; Ποια είναι η μορφή των μυϊκών ινών 
που αποτελούν τον ιστό αυτό; (3μ)  

 β) Από πόσους επιμέρους χώρους αποτελείται η καρδιά; 
Ποιοι από αυτούς επικοινωνούν μεταξύ τους και ποιοι όχι; 
(4μ)  

 γ) Σε ποιους από τους χώρους του ερωτήματος β. εισέρχεται 
το αίμα στην καρδιά και από ποιους από τους χώρους του 
ερωτήματος β. εξέρχεται το αίμα από την καρδιά; (2μ)  

 δ) Τα τοιχώματα των χώρων της καρδιάς που βρίσκονται στο 
κατώτερο τμήμα της δεν έχουν το ίδιο πάχος. Ποια 
σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η διαφορά; (3μ).  



ΘΕΜΑ 3ο 
 (α) Ονομάστε τα μέρη της καρδιάς που βλέπετε 

στο παρακάτω σχήμα και αναφέρετε τέσσερις 
από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 
αρτηριών και των φλεβών.  

(β) Πού παράγονται και πού καταστρέφονται τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια;  

(γ) Ποιος από τους 4 χώρους της καρδιάς έχει 
παχύτερο τοίχωμα και γιατί ;  

(δ) Να περιγράψετε τις φάσεις ροής της 
κυκλοφορίας στο σχήμα. 





 Το αίμα μας θεωρείται ως ένας ιδιαίτερος τύπος ιστού. 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποιος είναι ο ιδιαίτερος τύπος ιστού στον οποίο 
κατατάσσεται το αίμα; (2μ)  

 β) Πώς ονομάζεται η υγρή μεσοκυττάρια ουσία του; 
Ποιο είναι το κύριο συστατικό της; (4μ)  

 γ) Μεταξύ των πρωτεϊνών που περιέχονται στη 
μεσοκυττάρια ουσία του αίματος περιλαμβάνονται δυο 
ομάδες πρωτεϊνών οι οποίες συμμετέχουν στην άμυνα 
του οργανισμού μας. Πώς ονομάζονται και πώς δρουν 
οι πρωτεΐνες αυτές; (4μ)  

 δ) Τι άλλου είδους χρήσιμες χημικές ουσίες περιέχει η 
μεσοκυττάρια ουσία του αίματος, εκτός από πρωτεΐνες; 
(3μ)  



 

Στο σχήμα φαίνονται συστατικά 
ανθρώπινου αίματος σε 
μεγέθυνση περίπου 1.500 φορές.  
(α) Ονομάστε τα κύτταρα 1, 2 και 
3.  
(β) Αναφέρετε μια σπουδαία 
δραστηριότητα του κάθε κυττάρου 
1, 2 και 3.  
 
 

(γ) Να αναφέρετε τα 
κυριότερα μέρη του 
ανθρώπινου σώματος στα 
οποία παράγονται τα κύτταρα 
1, 2 και 3.  


