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3ο διαγώνισμα: 

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 

Εξεταζόμενο Μάθημα 

Υγιεινή (Κεφάλαιο 5) 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση 

είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α) Τα στερεά απορρίμματα λέγονται λύματα. 

β) Η αντίδραση του πόσιμου νερού πρέπει να είναι ουδέτερη και ελαφρά όξινη. 

γ) Τα μαγειρεμένα φαγητά καλό θα είναι να συντηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 

10ο C  και 60ο C.  

δ) Η ουλίτιδα εμφανίζεται και στα παιδιά και στους ενήλικες.  

ε) Όταν η υγρασία στα τρόφιμα είναι μεγάλη, ευνοείται η ανάπτυξη 

μικροοργανισμών. 

Μονάδες 15 

Α2.  Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα α,β,γ,δ,ε καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και, δίπλα, έναν από τους αριθμούς 1 έως 10 που αντιστοιχεί στη λέξη, η 

οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση.  



Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις θα περισσέψουν.  

1. εξωτερικά, 2. αύξηση, 3. υπεριώδης, 4. εσωτερικά, 5. δεκαπέντε, 6. μείωση, 

7. πενήντα, 8. μεγαλύτερη, 9. υπέρυθρη, 10. μικρότερη 

α) Η καθαριότητα του αφτιού πρέπει να γίνεται μόνο _______ με τη χρήση 

βαμβακιού.  

β) Η σωματική άσκηση συμβάλλει στη(ν) _______ της γλυκόζης του αίματος.  

γ) Ο απορροφητικός βόθρος πρέπει να απέχει ______ μέτρα από την πηγή 

ύδρευσης.  

δ) Η __________ ακτινοβολία είναι η κύρια πηγή θερμότητας πάνω στη γη.  

ε) Η θερμορρυθμιστική ικανότητα είναι ____________ στα βρέφη και στους 

ηλικιωμένους.  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι προκαλεί η τερηδόνα (μονάδες 2) και από ποιους παράγοντες εξαρτάται 

(μονάδες 6); 

Μονάδες 8 

Β2. Τι είναι η ανακύκλωση (μονάδες 3) και ποια οφέλη παρέχει (μονάδες 4); 

Μονάδες 7 

Β3. Σε ποιες κατηγορίες, ονομαστικά, διακρίνονται τα στερεά απορρίμματα 

ανάλογα με την προέλευση ή τη σύστασή τους;  

Μονάδες 5 

Β4. Τι περιλαμβάνει η χημική εξέταση του νερού (μονάδες 3) και τι διαπιστώνεται 

με αυτή (μονάδες 2);  

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τα μάτια προστατεύονται πολύ καλά από την ανατομική τους κατασκευή και τη 

φυσιολογία τους. Όμως, υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να τα βλάψουν. 

Να αναφέρετε αυτούς τους παράγοντες.  

Μονάδες 5 

Γ2. Τα μυοσκελετικά προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται σε νεαρή 

ηλικία.  



α) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα σημαντικότερα από αυτά που εμφανίζονται κατά 

την ανάπτυξη (μονάδες 6). 

β) Να αναπτύξετε πώς επιτυγχάνεται η σωστή φροντίδα του μυοσκελετικού 

συστήματος για την πρόληψη της οστεοπόρωσης (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

Γ3. Το ασφαλέστερο και υγιεινότερο σύστημα αποχέτευσης είναι με το δίκτυο 

υπονόμων.  

α) Να γράψετε ονομαστικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα δίκτυα των 

υπονόμων (μονάδες 4). 

β) Να γράψετε τι περιλαμβάνει η ειδική διαδικασία με την οποία τα λύματα 

γίνονται ακίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να αναφέρεται έξι (6) διατροφικές συμβουλές τις οποίες θα δίνατε σε ένα 

άτομα για την αποφυγή της θερμοπληξίας.  

Μονάδες 6 

Δ2. Αποφασίζετε να χτίσετε το εξοχικό σας σε ένα νησί. Χρειάζεται να επιλέξετε το 

σύστημα αποχέτευσης που θα χρησιμοποιήσετε.  

α) Ποιο είδος βόθρου επιλέγετε (μονάδες 2) και γιατί (μονάδες 2) 

β) Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας του βόθρου που επιλέξατε (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

Δ3. Μετά από πυρηνικό ατύχημα, παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση 

ραδιοϊσοτόπων ακόμη και σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. 

α) Να εξηγήσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό (μονάδα 1). 

β) Με ποιο τρόπο τα ραδιοϊσότοπα μπορούν να περάσουν στον άνθρωπο μέσω της 

τροφικής αλυσίδας (μονάδες 5); 

γ) Να αναφέρετε τρεις (3) επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών 

(μονάδες 3) 

Μονάδες 9 

 

Καλή επιτυχία!! 


