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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ ΕΠΑΛ

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..… 

ΘΕΜΑ Α
Α.  Να χαρακτηρίσετε, στο τετράδιο σας, τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος 
(Λ).

1. Τα ήθη και τα έθιμα περιλαμβάνονται στο φυσικό περιβάλλον.
2. Το πρόβλημα του νόσου των δυτών έχει λυθεί για τους σύγχρονους αεροπόρους.
3. Ο όρος πανδημία αναφέρεται σε επιδημία εκτός των ορίων μιας ηπείρου.
4. Το δίκτυο σωλήνων διανομής νερού πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δίκτυο αποχέτευσης.
5. Επιπολασμός είναι το σύνολο των κρουσμάτων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Μονάδες 15
Β.  Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα 
από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Τι είναι τα λοιμώδη νοσήματα; Να πείτε 3 λοιμογόνους παράγοντες.

Μονάδες 4

Β2.  Ποιοι  είναι  οι  κυριότεροι  τρόποι  διάθεσης  των  απορριμμάτων  (Ονομαστικά);  Τι 
δυνατότητες παρέχει η ανακύκλωση;

Μονάδες 6

B3. Ποια είδη ηλιακής ακτινοβολίας γνωρίζετε; (ονομαστικά)
Μονάδες 8

ΣΤΗΛΗ Α 
(χαρακτηριστικά 
πόσιμου νερού)

ΣΤΗΛΗ Β  
(Πώς πρέπει να είναι)

1. Μορφή νερού α. Μπορεί να είναι 
ένδειξη μόλυνσης

2. Θερμοκρασία νερού β. 5-15 βαθμοί Κελσίου

3. Χλωριούχα άλατα γ. Άχρωμο, άγευστο, 
άοσμο

4. Αντίδραση δ. Σε μικρές ποσότητες

5. Παρουσία αζωτούχων 
ενώσεων

ε. ουδέτερη ή ελαφρά 
αλκαλική

6. Σκληρότητα στ. Κανονική
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B4. Τι είναι τα τρόφιμα; Να πείτε 3 τρόφιμα ζωικής και 3 φυτικής προέλευσης.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Πώς γίνεται η άμεση μετάδοση των μικροοργανισμών; Πώς γίνεται η έμμεση μετάδοση; 

Μονάδες 7

Γ2. Τι είναι τα στέρεα απορρίμματα; Ποιες κατηγορίες στερεών απορριμμάτων γνωρίζετε;
Μονάδες 6

Γ3. Αναφέρετε 3 τύπους βόθρων (ονομαστικά). Ποιός θεωρείται υγιεινότερος;
Μονάδες 4

Γ4.  Που  οφείλεται  η  σύφιλη;  Σε  ποια  κατηγορία  νοσημάτων  ανήκει;  Ποια  είναι  τα 
προτεινόμενα μέτρα προφύλαξης;

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆ 
∆1.  Ποιοι  παράγοντες  συμβάλλουν  στην  αλλοίωση  των  τροφίμων;   Γιατί  πιστεύετε  ότι  ο 
άνθρωπος αναγκάστηκε να κατασκευάζει ψυγεία για την συντήρηση των τροφίμων του; 

Mονάδες 10

∆2. Τι περιλαμβάνει η χημική εξέταση του νερού; Τι περιλαμβάνει η μικροβιολογική εξέταση; 
Ποια είναι η η διαφορά τους;

 Mονάδες 8

∆3. Τον τελευταίο καιρό η ανθρωπότητα βασανίζεται από μια πανδημία. Πρόκειται για τον 
κορωναϊό  έναν  ιό  που  προσβάλλει  κύτταρα  του  αναπνευστικού  και  προκαλεί  τη  νόσο 
Covid-19. 
1. Τι ορίζεται ως πανδημία;
2. Αν  υποθέσουμε  ότι  ο  συγκεκριμένος  ιός  έχει  ομοιότητες  στη  συμπεριφορά  του  με  τον 

κλασσικό ιό της γρίπης, να δικαιολογήσετε γιατί συστήθηκε η απόμονωση και η αποχή 
από όλες τις δραστηριότητες (σχολεία, καφετέριες, φροντιστήρια κ.α.)

3. Ποιο προληπτικό μέτρο, που εφαρμόζεται και είναι διαθέσιμο για τον ιό της γρίπης, θα 
μπορέσει να σώσει την ανθρωπότητα από τον ιό αυτό;

Mονάδες 7
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