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ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

5.3 ΝΕΡΟ-ΥΔΡΕΥΣΗ 

5.4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή λέξη ή πρόταση: 

1. Το νερό αποτελεί το........... του αίματος: 

α. 60-70% 

β. 70-80% 

γ. 90% 

δ. 70% 

 

2. Με τη χημική εξέταση του νερού διαπιστώνεται: 

α. Η πιθανή μόλυνσή του 

β. Η εξακρίβωση του μικροβίου 

γ. Η ανάλυση των δεικτών 

δ. Η εύρεση του δονάκιου της χολέρας 

 

3. Στους τρόπους διάθεσης των απορριμμάτων δεν περιλαμβάνεται: 

α. Η μετατροπή των απορριμμάτων σε οργανικό λίπασμα 

β. Η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων υλικών 

γ. Η ταφή των απορριμμάτων σε επιλεγμένους χώρους 

δ. Η υγροποίηση των απορριμμάτων  
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4. Το κύκλωμα διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων είναι: 

α. Η παραγωγή, η διάθεση, η ζύμωση και η απόθεση 

β. Η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση. 

γ. Η παραγωγή, η αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία. 

δ. Η παραγωγή, η τακτοποίηση, η αυτοκαταστροφή και η εξάχνωση 

5. Η αποθήκευση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σε: 

α. Χάλκινα δοχεία 

β. Πλαστικά δοχεία 

γ. Σε πλαστικά και γυάλινα δοχεία 

δ. Σε πλαστικές σακούλες 

 
Α2. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης 
Β. 

(Ένας όρος στη στήλη Β περισσεύει) 

    

                   ΣΤΗΛΗ Α                        ΣΤΗΛΗ Β 
α. Παραπροϊόντα αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

1. Δίκτυο υπονόμων 

β. Χωριστικά 2. Στερεά απορρίμματα 
γ. Χλωρίωση 3. Εξοικονόμηση πρώτων υλών 
δ. Ανακύκλωση 4. Οργανικό λίπασμα 
ε. Λιπασματοποίηση 5. Ειδική επεξεργασία λυμάτων 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Πώς χρησιμοποιείται το νερό από τον άνθρωπο ; 

Β2. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ύδρευσης και ποια είναι τα απαραίτητα 
στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει το νερό προτού φτάσει στον 
καταναλωτή; 

B3. Πώς πρέπει να είναι κατασκευασμένο  το δίκτυο σωλήνων διανομής και για 
ποιο λόγο; 

B4. Τί είναι οι δείκτες;  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τί περιλαμβάνουν τα υγρά απορρίμματα και τι τα στερεά απορρίμματα; 

Γ2. Ποιο είναι το ασφαλέστερο και υγιεινότερο σύστημα αποχέτευσης και γιατί; 

Γ3. Ποιους τρόπους διάθεσης απορριμμάτων γνωρίζετε; 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σε έλεγχο του νερού πηγής εντός οικισμού στο χημείο του κράτους βρέθηκαν 
διάφορες χημικές ενώσεις ενώ το pH του νερού βρέθηκε να έχει τιμή 9. 

α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό αυτό ως πόσιμο; 

β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού;  

Δ2. Σε έλεγχο του υγειονομικού διαπιστώθηκε η παρουσία βόθρου εστιατορίου 
σε απόσταση 30 μέτρων από πηγή ύδρευσης. Η υγειονομική υπηρεσία επέβαλε 
πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου ο οποίος έκανε ένσταση 
υποστηρίζοντας ότι είναι καθ’ όλα νόμιμος για την κατασκευή του απορροφητικού 
του βόθρου σε βάθος μάλιστα δύο μέτρων και με τοιχώματα από πέτρες. 

Ο ιδιοκτήτης ήταν νόμιμος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

 Καλή επιτυχία! 

                


