
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ ) ή Λάθος (Λ). 

α. Η μόνη περίπτωση να γίνει μετάδοση του H.I.V. με μετάγγιση αίματος είναι ο αιμοδότης να έχει 

μολυνθεί πρόσφατα και να μην έχει εμφανίσει ακόμα τα συμπτώματα της ασθένειας. 

β. Για να μην εμφανίσουν συμπτώματα οι δύτες θα πρέπει η επάνοδος να γίνεται με ταχύτητα 4 

μέτρων το λεπτό και να διακόπτεται κάθε δύο μέτρα για ένα λεπτό. 

γ. Στην καπνομίχλη (Τύπου Λονδίνου) εκτός από τον καπνό η ατμόσφαιρα περιείχε και μεγάλα 

ποσά από PCB. 

δ. Οι δηλητηριάσεις  από ορισμένα είδη μανιταριών έχουν ως αιτία διάφορους μικροοργανισμούς 

και τις τοξίνες τους. 

ε. Απόδειξη μόλυνσης του νερού είναι οι αζωτούχες ενώσεις που περιέχει 

                                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Α2. Να κάνετε την αντιστοίχιση: 

1. σύφιλη                                                                    α. Ασυμπτωματική νόσος 

2. AIDS                                                                         β. Χρόνος επώασης 6-12 εβδομάδες 

3. ηπατίτιδα A                                                            γ. Επίκτητη και συγγενής 

4.  βλεννόρροια                                                         δ. Χρόνος επώασης 8-48 ώρες                                                       

5. ηπατίτιδα C                                                            ε. άνοια 

6. γαστρεντερίτιδα                                                   στ. χρόνος επώασης 4-6 εβδομάδες 

                                                                                                                                                           Μονάδες 12 

 

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 Στα νοσήματα που μεταδίδονται με ξενιστές ή φορείς ανήκει: 

α. η ελονοσία 

β. η γρίπη 

γ. η χολέρα 

δ. η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα 
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                                                                                                                                                             Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του 

σώματός του ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που υπάρχει στο περιβάλλον όπου ζει; (Μονάδες 4) 

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η αποβολή της θερμότητας; (Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                            Μονάδες 7 

Β2. Τι ονομάζεται ατμοσφαιρική ρύπανση; (Μονάδες 2) Ποιες είναι οι ανθρωπογενείς πηγές της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης; (Μονάδες 5) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 7 

Β3. Ποιες είναι οι φυσικές (Μονάδες 3) και ποιες οι τεχνητές πηγές ακτινοβολίας;(Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Β4. Με ποιους τρόπους μεταδίδεται η ηπατίτιδα Β; Ποια άτομα θεωρούμε ότι ανήκουν σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη μετάδοση της ασθένειας; 

                                                                                                                                                            Μονάδες 5   

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Με ποιους τρόπους γίνεται η πρόσληψη και η αποβολή του νερού από τον οργανισμό; 

(Μονάδες 4) Ποια είναι η σημασία του για τον οργανισμό και σε τι ποσοστό συμμετέχει στο αίμα 

και στο βάρος του σώματος; (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 8 

Γ2.  Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία γίνεται η εξακρίβωση πιθανής μόλυνσης ή 

ρύπανσης του νερού. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Γ3.  Να εξηγήσετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα τρόφιμα ανάλογα με το ρυθμό που 

υφίστανται αλλοίωση αναφέροντας τα σχετικά παραδείγματα. (Μονάδες 3) 

Να περιγράψετε με ποιους τρόπους οι μικροοργανισμοί συμβάλλουν στην αλλοίωση των 

τροφίμων. (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 7 

Γ4. Να αναφέρετε τα ραδιοισότοπα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να εξηγήσετε τη μεγάλη 

ποσότητά τους στους Εσκιμώους.  

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το νερό που προέρχεται κυρίως από λίμνες θα πρέπει να υποστεί ορισμένες διαδικασίες για να 

μετατραπεί τελικά σε πόσιμο. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν: 

δεξαμενές καθίζησης-χλωρίωση-τεχνητές λίμνες-αμμοδιυλιστήρια  

Να τοποθετήσετε τις διαδικασίες αυτές στη σωστή χρονική σειρά που πραγματοποιούνται και να 

εξηγήσετε τι περιλαμβάνει η κάθε μία από τις διαδικασίες αυτές . 

                                                                                                                                                             Μονάδες 10 

Δ2. Όταν τελικά το νερό στο δίκτυο σωλήνων διανομής σε ποιο άλλο δίκτυο δεν θα πρέπει να 

βρίσκεται κοντά και για ποιο λόγο; (Μονάδες 3) 

Σε τι συνθήκες θα πρέπει να είναι το νερό μέσα στους σωλήνες διανομής; (Μονάδες 2) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Δ3.  Να εξηγήσετε πέντε (5) από τα υγειονομικά μέτρα προστασίας των τροφίμων(Μονάδες 5), και 

πέντε (5) από τους χρυσούς κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων 

(Μονάδες 5).   

                                                                                                                                                             Μονάδες 10 

 

 


