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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02.04.2022

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ ) ή Λάθος (Λ).
α. Η κατανάλωση γλυκού είναι προτιμότερο να γίνεται ενδιάμεσα των γευμάτων και όχι μετά
το γεύμα. 
β. Στους ενήλικες δεν εμφανίζεται ουλίτιδα αλλά περιοδοντίτιδα.
γ. Η κυφωτική στάση προκαλεί παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης.
δ. Η συλλογή και μεταφορά των απορριμάτων με ειδικά αυτοκίνητα στους χώρους ταφής 
γίνεται μόνο στην αστική και όχι στην αγροτική κατοικία.
ε. Οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν από βρουκέλλωση.

 
Μονάδες 10

Α2. Να συμπληρώσετε σωστά τις παρακάτω προτάσεις α,β,γ,δ και ε χρησιμοποιώντας 
5 από τις 10 λέξεις που αναφέρονται με τα νούμερα 1 ως 10.
α. Με την λιπασματοποίηση τα απορρίμματα μετατρέπονται σε ---------- λίπασμα.
β. Η πιο απλή πάθηση του αφτιού από τη θάλασσα είναι η  -----ωτίτιδα .
γ. Το δέρμα επηρεάζεται από την    -------    ακτινοβολία.
δ. Με τους ανεμιστήρες επιτυγχάνεται  ----- αερισμός της κατοικίας.
ε. Ο ιδεώδης φωτισμός από πλευράς υγιεινής είναι ο πλάγιος φωτισμός και ιδιαίτερα από 
πάνω ----------- .
1. αριστερά                          2. ανόργανο              3. εξωτερική               4. υπέρυθρη
5. τεχνητός                          6. δεξιά                      7. οργανικό
8. εσωτερική                        9. υπεριώδη             10. φυσικός

                                   (Μονάδες 2*5=10)

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Από τα παρακάτω υλικά δεν ανακυκλώνεται το
α. πλαστικό
β. αλουμίνιο
γ. χαρτί
δ. γυαλί        
                                                                                                                                                  

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Ο άνθρωπος προσλαμβάνει νερό με διάφορους τρόπους όπως και μέσω των τροφών. 
Να αναφέρετε τους λόγους που καθιστούν το νερό απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του
οργανισμού μας. 

 
Μονάδες 6
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Β2. Δύο από τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού σχετίζονται με τις αζωτούχες ενώσεις 
και τα χλωριούχα άλατα που περιέχει. Ποια συμπεράσματα για την ποιότητα του πόσιμου 
νερού εξάγονται από την μέτρηση των παραπάνω ενώσεων;

 
Μονάδες 6

Β3. Να αναφέρετε τι περιλαμβάνουν τα στερεά απορρίμματα ανάλογα με την προέλευση ή 
σύστασή τους (Μονάδες 4) καθώς και τους τρόπους διάθεσης των απορριμμάτων 
(ονομαστικά). (Μονάδες 3)

 
Μονάδες 7

Β4. Το ασφαλέστερο και υγιεινότερο σύστημα αποχέτευσης είναι με το δίκτυο υπονόμων. Τι
είναι η αποχέτευση (Μονάδες 3) και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δίκτυα των 
υπονόμων; (Μονάδες 3)

 
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να αναφέρετε τους παράγοντες που ασκούν βλαπτική επίδραση στα μάτια (Μονάδες 
3 ). Με ποιους τρόπους προστατεύονται τα ίδια, χωρίς τα δικά μας μέτρα προφύλαξης, από 
τους παράγοντες αυτούς; (Μονάδες 2)

 
Μονάδες 5

Γ2. Πως παράγονται τα οξέα που προκαλούν την τερηδόνα; (Μονάδες 1 ). Ποιες συνήθειες 
των γονέων έχουν ως αποτέλεσμα το - σύνδρομο της φιάλης του γάλακτος- (Μονάδες 2)

 
Μονάδες 3

Γ3.  Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης από τους παράγοντες που προκαλούν την τερηδόνα και 
τα νοσήματα του περιοδοντίου;

 
Μονάδες 3

Γ4. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τους όρους που πρέπει να πληροί η κατοικία για να 
ικανοποιεί την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας.

 
Μονάδες 6

Γ5. Πολλές φορές τα τρόφιμα, από την παραγωγή τους μέχρι και την τελική κατανάλωσή 
τους, μπορεί να καταστούν επικίνδυνα για τον άνθρωπο και γι αυτό θα πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί όσον αφορά την ασφαλή προετοιμασία τους. 
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Σε ποια τρόφιμα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και για ποιο λόγο; (Μονάδες 2) 
Τι προεργασία θα πρέπει να κάνουμε στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική 
όταν έχουμε αμφιβολία για την ποιότητά του. (Μονάδα 1) 
Πότε θα πρέπει να γίνεται η κατανάλωση των μαγειρεμένων τροφίμων και τι πρέπει να 
κάνουμε για την ασφαλή διατήρησή τους μέχρι την τελική κατανάλωση τους; (Μονάδες 2) 
Γιατί θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην έρθουν σε επαφή ωμά με μαγειρεμένα 
τρόφιμα; Να δώσετε ένα παράδειγμα(Μονάδες 3) 

Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Να αναφέρετε τους φυσικούς και χημικούς παράγοντες που βλάπτουν την υγεία των 
εργαζομένων.

 
Μονάδες 7

Δ2.  α. τι ονομάζονται εργατικά ατυχήματα και τι μπορούν να προκαλέσουν;         
                                                                                                                               Μονάδες 2 

β. Να αναφέρετε τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τα εργατικά ατυχήματα.
 

Μονάδες 3

Δ3.  Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο επαγγελματικά νοσήματα.
 

Μονάδες 5

Δ4. Μια κατηγορία επαγγελματικών νοσημάτων είναι και οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις. 
Πως προκαλούνται οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις (Μονάδες 3) και που βασίζεται η 
πρόληψή τους (Μονάδες 2 ). Να αναφέρετε ονομαστικά τις άλλες κατηγορίες 
επαγγελματικών νοσημάτων. (Μονάδες 3 ) 

 
Μονάδες 8

                                        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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