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                                               11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

                                       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

                              (ΣΕΕ ΠΕ87 Παναγιώτα Καπερνέκα) 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 
α. Λ----------σελ.73 

β. Λ----------σελ.54 

γ. Σ----------σελ.102 

δ. Λ----------σελ.56 

ε. Σ----------σελ.63 
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Α2 
α.  1---------316 mm Hg   σελ.53 

β. 4---------- τσιμέντο      σελ.74 

γ. 5----------ανατολικά    σελ.93 

δ. 8---------- τεχνητές        

ε. 6---------- ένδειξη        σελ.70 
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Α3 
1.  β 

2. α 

3. ε 

4. γ 

5. περισσεύει 

6. δ 
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ΘΕΜΑ Β 

Β2 σελ.95 

Ο θόρυβος επηρεάζει την ακοή και την ψυχική κατάσταση του ατόμου (2 μον) 
προκαλεί εκνευρισμό , πονοκέφαλο και άγχος (3 μον) 
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Β2 σελ.99 
                                                 6 Σκοποί *2 μον 
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Β3 σελ.59 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1  
α. σελ.32    

Η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων επιτυγχάνεται με: 

α). Την εξουδετέρωση (1 μον) ή μείωση (1 μον) της πηγής μόλυνσης 

β). Τον έλεγχο των μέσων μεταφοράς των λοιμογόνων παραγόντων (1 μον)  

γ). Την ανοσοποίηση του πληθυσμού (1 μον) 

                                                                                                                            

β. σελ.32    

«Η ανοσοποίηση του πληθυσμού…………και εξαφανίζεται.»                                                                                                                             
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Γ2   σελ.63 -64    
Οι παράγοντες αυτοί είναι : 

1.Μικροοργανισμοί 

2.Τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα μολύνονται από το έδαφος 

3.Η δράση των ενζύμων 

4.Η υγρασία 

5.Το οξυγόνο της ατμόσφαιρας 

6.Θερμοκρασία 

7.Τα τρωκτικά και τα έντομα 
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Γ3   σελ.32 

α) «Η απομόνωση είναι……………της νόσου είναι μεγάλη»             ( 4 μον)  
 

β) «Εφαρμόζεται στα νοσοκομεία (1 μον) και στο σπίτι (1 μον.). ( 2 μον) 

γ) «Η απομόνωση στα περισσότερα νοσήματα γίνεται…….σε προχωρημένο 
στάδιο» ( 4 μον) 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. σελ.40 
 α. «Αρουραίοι, ψύλλοι ,άνθρωποι»  (3 μον). 

β. « Χρήση εμβολίων για τουε ταξιδεύοντες σε χώρες όπου ενδημούν κίτρινος 
πυρετός ,πανώλη.»  (2 μον). 

γ.  «Εξανθηματικός πυρετός, ,ελονοσία, λεϊσμανίαση.» (3 μον). 
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Δ2.  
α. σελ.57    Χώρος Εργασίας Β (1 μον). CO2 ,CΟ ,μεθάνιο (3 μον). 

β. σελ 103  «Επαγγελματικές δηλητηριάσεις…………….και του δέρματος».(2 μον). 

γ. σελ. 103 «Η πρόληψη βασίζεται……του ουροποιητικού συστήματος». (3 μον). 
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Δ3.  
α. σελ.36  Χρόνος επώασης. (2 μον). 

β. Γαστερνετερίτιδα  από σαλμονέλλα , Γρίππη .(2 μον). 

γ. σελ 38 Νόσμα Α «Οι σαλμονελώσεις μεταδίδονται………..ή από άνθρωπο σε 
άνθρωπο». (3 μον.)  

Νόσημα Β «Μεταδίδεται με τα σταγονίδια………οι νεφροπαθείς κλπ.» (1 μον).  
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