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15/06/2017   

ΘΔΜΑ Α 

Α1 α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Λ 

Α2. 1. β, 2. γ, 3. α, 4. β, 5. Β 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Κεθάιαην 1
ν
, ζει. 19 -20, Οξηζκόο Υγηεηλήο –«Υγηεηλή είλαη ν θιάδνο… θαη πξναγσγή ηεο.» 

θαη «νη Αξρέο θαη νη ζθνπνί … όξνπ δσήο ηνπ αλζξώπνπ.» 

Β2. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.2., ζει. 63-64 Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιινίσζε 

ησλ ηξνθίκσλ είλαη: 1. νη κηθξννξγαληζκνί, 2. Η δξάζε ησλ ελδύκσλ, 3. Η πγξαζία, 4. Τν νμπγόλν 

ηεο αηκόζθαηξαο, 5. Η ζεξκνθξαζία, 6. Τα ηξσθηηθά θαη ηα έληνκα.   

Β3. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.4, ζει. 75-76, «Η αλαθύθισζε είλαη ε δπλαηόηεηα … πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο.» 

Β4. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.1, ζει. 56, «Φπζηθέο πεγέο…απνζάζξσζε ηνπ εδάθνπο.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 37. «Άκεζε κεηάδνζε … κε δάγθσκα όπσο ε ιύζζα.» 

Γ2. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.8, ζει. 99 -100. Φαξαθηεξίδεηαη εξγαηηθό αηύρεκα θαη έπξεπε λα 

αλαθεξζνύλ νπνηαδήπνηε ηέζζεξα από αλαθεξόκελα κέηξα πξόιεςεο ηεο ζει. 100.  

Γ3. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.5, ζει. 82, έπξεπε λα αλαθεξζνύλ 4 από ηηο 6 «επηπηώζεηο ησλ 

ηεξεδνληζκέλσλ δνληηώλ ζηα κηθξά παηδηά.» 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 
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Γ1. α. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.1, ζει. 58, Ολνκάδεηαη «ηξύπα ηνπ όδνληνο.» 

β. Κεθάιαην 5
ν
, ππνθεθάιαην 5.1, ζει. 52, «όια ηα πξνσζεηηθά αέξηα (ζπξέη), ηα ςπθηηθά πγξά, ηα 

θαύζηκα ησλ ππεξερεηηθώλ αεξνπιάλσλ, νη εθπνκπέο ησλ ππξεληθώλ δνθηκώλ.  

Γ2. Κεθάιαην 5, ππνθεθάιαην 5.3, ζει. 70, «Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Καη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 5, 6, 7. Γειαδή π.ρ. ν κόιπβδνο, πνπ ζε κεγάιεο αλαινγίεο 

πξνθαιεί ρξόληεο δειεηεξηάζεηο, νη αδσηνύρεο ελώζεηο (ληηξηθά θαη ληηξώδε άιαηα, ακκσλία) πνπ 

απνηεινύλ έλδεημε κόιπλζεο λεξνύ από ιύκαηα, πεξηηηώκαηα θ.ιπ. θη όρη απόδεημε κόιπλζεο, 

δηόηη κπνξεί λα πξνέξρνληαη από ιηπάζκαηα ή από ηε γεσινγηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ηα 

ρισξηνύρα άιαηα, πνπ αλ ην λεξό δελ είλαη θνληά ζε ζάιαζζα ή αιπθέο, απνηειεί έλδεημε 

κόιπλζεο.  

Γ3. α. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 32, «H ππνρξεσηηθή δήισζε ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ… θίηξηλνο 

ππξεηόο.» 

β. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 40, ν θίηξηλνο ππξεηόο κεηαδίδεηαη κέζσ εληόκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ζηεγόκπγαο.  

γ. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 40. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηαμηδηώηεο ζα κπνξνύζε λα είρε πξνζηαηεπζεί αλ ηνπ 

είρε ρνξεγεζεί ην εκβόιην θαηά ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ. Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ θαη 

ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πγηεηλήο ηεο θαηνηθίαο θαζώο θαη ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ εληόκσλ –μεληζηώλ κε δηάθνξα εληνκνθηόλα.  

 

τολιαζμός θεμάηων 

Τα ζέκαηα ήηαλ αξθεηά, θάιπςαλ όιν ην θάζκα ηεο ύιεο θαη ήηαλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. 

Απαηηνύζαλ πξνζεθηηθό δηάβαζκα θαη έλαο θαιά πξνεηνηκαζκέλνο καζεηήο κπνξνύζε λα 

αξηζηεύζεη.  

 

 


