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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΘΗΛΕOΣ 

ΘΕΜΑ Α 

1. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: 

Α1. Τ ο κοιλιακό στόμιο της σάλπιγγας βρίσκεται: 

α. Στη γωνία της κοιλότητας της μήτρας 

β. Στο όριο μεταξύ ληκύθου και κώδωνα 

γ. Στο  όριο μεταξύ ισθμού και ληκύθου 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

Α2. Με το έσω στόμιο της μήτρας επικοινωνούν: 

α. Το σώμα της μήτρας με τον τράχηλο 

β. Το σώμα της μήτρας με τη σάλπιγγα 

γ. Ο τράχηλος με τον κόλπο 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

Α3. Αμέσως μετά την ωοθυλακιορρηξία σχηματίζεται: 

α. Ωχρό σωμάτιο 

β. Ερυθρό σωμάτιο 

γ. Λευκό σωμάτιο 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

Α4. Η γονιμοποίηση λαμβάνει χώρα: 

α. Στο ωοθυλάκιο 

β. Στην ωοθήκη 
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γ. Στην κοιλότητα της σάλπιγγας 

δ. Στην μήτρα 

Α5. Ο παρθενικός υμένας: 

α. Ανήκει στο εφηβαίο 

β. Είναι κυκλοτερής πτυχή 

γ. Ανήκει στην κλειτορίδα 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 
την κάθε μια ξεχωριστά. 

1. Στο επάνω μέρος της ωοθήκης ακουμπάει το αρχικό τμήμα της 
σάλπιγγας. 

2. Ο τράχηλος είναι το κατώτερο τμήμα της μήτρας. 

3. Η μητριαία μοίρα έχει μήκος μικρότερο από 1cm. 

4. Οι βολβοί του προδρόμου είναι τρεις και έχουν σχήμα ωοειδές. 

5. Σε κάθε εκσπερμάτωση υπάρχουν λιγότερα από 200 εκατ. 
σπερματοζωάρια. 

ΘΕΜΑ Β  

1. Ποια είναι η κατασκευή των ωοθηκών; 

2. Απαριθμήστε τις μοίρες των ωαγωγών (ονομαστικά). 

3. Κάντε την ανατομική περιγραφή της μήτρας. 

4. Ποια είναι τα μέρη που απαρτίζουν το αιδοίο; 

5. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται το ωοθυλάκιο και τι γνωρίζετε για 
την κάθε μία; 
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ΘΕΜΑ Γ 

1. Στο παρακάτω σχήμα υποδείξτε -αντιστοιχίστε τους όρους που 
δίνονται με την αντίστοιχη θέση τους στο παρακείμενο σχήμα: 

ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΟ Αριθμός 
αντιστοίχισης 

Αριθμός 
αντιστοίχισης 

α. Ωοθήκη 

 

στ. τράχηλος   

β. Σάλπιγγα                                                

 

ζ. κλειτορίδα   

γ. Μήτρα 

 

η. μικρά χείλη 
αιδίου 

  

δ. Κόλπος 

 

θ. ηβικό οστό   

ε. 
Ουροδόχος 
κύστη 

 

ι. μεγάλα χείλη 
αιδίου 
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2. Στην παρακάτω εικόνα περιγράφεται ο ωοθηκικός κύκλος της 
γυναίκας.  

Να πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση: 

1. Πρωτογενή ωοθυλάκια 

2. Δευτερογενή ωοθυλάκια                                        

3. Ώριμα ωοθυλάκια 

4. Ωάριο 
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ΘΕΜΑ Δ 

1. Τι γνωρίζετε για την παραγωγική και εκκριτική φάση του 
ωοθυλακικού κύκλου; 

2. Σε τι αντιστοιχούν τα : 

- A και Β;  

-Σε ποια ημέρα του κύκλου τα τοιχώματα της μήτρας είναι λεπτότερα; 

- 1,2,3 σε κυκλο; 

- 1,5,15,28; 
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Εύχομαι επιτυχία! 


