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Το κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωπο 

Ονοματεπώνυμο:      Τάξη-Τμήμα:  Ημερομηνία: 

1. Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Ποια όργανα αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Με ποια άλλα συστήματα του οργανισμού θεωρείτε ότι συνεργάζεται το πεπτικό 

σύστημα; Εξηγείστε 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Η καρδιά ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ηρεμία χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό όπως η 

καρδιά ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε δραστηριότητα; 

________________________________________________________________________ 

5. Αφού δείτε το animation για τον καρδιακό παλμό εξηγείστε για ποιο λόγο υπάρχει 

διαφορά στις δύο αυτές περιπτώσεις. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Αφού παρακολουθήσετε το animation με τη λειτουργία της καρδιάς να αναγνωρίστε τα 

μέρη της καρδιάς και να περιγράψετε την πορεία του αίματος μέσα στην καρδιά. 
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7. Αφού παρακολουθήσετε το animation με τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος 

να ονομάσετε τα όργανα που το αποτελούν και τα όργανα με τα οποία συνεργάζεται 

στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

8. Με βάση τα παραπάνω τι ονομάζουμε μεγάλη και τι μικρή κυκλοφορία του αίματος; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9. Στα παρακάτω σχήματα να απεικονίσετε την πορεία του αίματος και την ανταλλαγή 

αερίων στα τριχοειδή αγγεία και να χρωματίσετε με μπλε χρώμα το αίμα που είναι 

φτωχό σε οξυγόνο και με κόκκινο χρώμα το αίμα που είναι πλούσιο σε οξυγόνο. 

 
 

10. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τις διαφορές ανάμεσα στις αρτηρίες, τις 

φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία. 

 
11. Από τι αποτελείται μια σταγόνα αίμα: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Ποιο ποσοστό του αίματος είναι το πλάσμα και ποιο τα κύτταρα; 

________________________________________________________________________ 

13. Από τι αποτελείται το πλάσμα; 

________________________________________________________________________ 

14. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Είδος κυττάρου Λειτουργία 

Ερυθρό αιμοσφαίριο  

Λευκό αιμοσφαίριο  

Αιμοπετάλιο  



Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο  Κιούπη Βασιλική 

15. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω «χάρτη» των συστατικών του αίματος: 

 

 

 

16. Να περιγράψετε τον τρόπο σχηματισμού ενός θρόμβου στο αίμα. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. Να συμπληρώσετε τον εννοιολογικό χάρτη του κυκλοφορικού συστήματος. 

 

 

 

Αίμα


