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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
ΗΜΔΡΗΙΩΝ – ΔΠΔΡΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ
ΣΔΣΑΡΣΗ 19 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019
ΤΓΙΔΙΝΗ
ΘΔΜΑ Α
Α1. α. Σωζηό, β. Λάζνο, γ. Λάζνο, δ. Σωζηό, ε. Λάζνο
Α2. 1. ε, 2. γ, 3. δ, 4. α
Α3. β
ΘΔΜΑ Β
Β1. Κεθάιαην 5ν, 5.5, ζει. 81 «Πξνζβάιιεη ηελ αδακαληίλε … θαη ν παξάγνληαο ρξόλνο.»
Β2. Κεθάιαην 4ν, 4.5.3, ζει. 40 «Οη μεληζηέο θαη νη θνξείο … ην κηθξόβην (θνξείο).» … «Τα
λνζήκαηα απηά πνπ κεηαδίδνληαη … ε ιεϊζκαλίαζε. (Να αλαθεξζνύλ ηέζζεξα από ηα πέληε
λνζήκαηα).»
Β3. Κεθάιαην 5ν, 5.8, ζει. 101
α. «Από ηόηε κέρξη ζήκεξα … νη επαγγεικαηηθνί θαξθίλνη κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ.»
β. «Σπρλόηεξα πξνζβάιινληαη νη πλεύκνλεο, ηα νζηά θαη ην δέξκα.»
ΘΔΜΑ Γ
Γ1. α. Κεθάιαην 5ν, 5.4, ζει. 73, «Τα πγξά απνξξίκκαηα ιέγνληαη … ην λεξό ηεο βξνρήο θαη ηνπ
ρηνληνύ.»
β. Κεθάιαην 5ν, 5.4, ζει. 74 «Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε …. Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα.»
Γ2. α. Κεθάιαην 5ν, 5.1, ζει. 55, «Γεκηνπξγεί εγθαύκαηα, …. Μπνξεί λα πξνθιεζεί θαξθίλνο.»
β. Κεθάιαην 5ν, 5.1, ζει. 55, «Η ππεξηώδεο αθηηλνβνιία είλαη απαξαίηεηε γηαηί: …. ε ππεξηώδεο
θαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία.» (Μπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ νπνηεζδήπνηε από ηηο πέληε
πεξηγξαθόκελεο ζπλέπεηεο.»
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γ. Κεθάιαην 5ν, 5.1, ζει. 54. Δθηόο ηεο ππεξηώδνπο, ην θάζκα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
πεξηιακβάλεη ηελ ηνλίδνπζα, ηελ νξαηή θαη ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1. α. Κεθάιαην 5ν, 5.1, ζει. 54, «Γηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη ….ε ηξνθή ζξεπηηθή θαη ειαθξηά.»
β. Κεθάιαην 5ν, 5.1, ζει. 53 -54, «Παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ απόηνκε επάλνδν … αθόκα θαη ην
ζάλαην.» … «Όηαλ ππάξμνπλ δηαηαξαρέο … ζε θπζηνινγηθά επίπεδα.»
Γ2. α. Κεθάιαην 4ν, ζει. 43 -44, «Η κόλε πεξίπηωζε λα δηαθύγεη ν ηόο… θαη δελ έρεη αλαπηύμεη
αθόκα αληηζώκαηα.» … «Όκωο ππάξρεη έλα «αλνηρηό παξάζπξν»… κέρξη 6 κήλεο.»
β. Κεθάιαην 4ν, ζει. 43, «Ο ηόο κπνξεί λα κεηαδνζεί α. κε ην αίκα ή ηα παξάγωγά ηνπ, β. κε ηελ
ζεμνπαιηθή επαθή, γ. από ηε κεηέξα θνξέα.»
τολιασμός Θεμάτων
Τα ζέκαηα ήηαλ θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο, αιιά ζαθώο δηαηππωκέλα θαη αθνξνύζαλ ζεκαληηθά
θνκκάηηα ηεο ύιεο. Έλαο ζωζηά πξνεηνηκαζκέλνο καζεηήο ζα αληαπνθξηλόηαλ άξηζηα.

Δπιμέλεια Λύσεων
Οηθνλνκίδνπ Δπγελία – Βηνρεκηθόο
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