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∆ΕΚΑΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

∆ιαχείριση Αποβλήτων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1. Τα ανόργανα στερεά των αποβλήτων είναι ενώσεις 
του αζώτου, του φωσφόρου κ.ά. 

 
Σ Λ

2. Η αλκαλικότητα του νερού των αποβλήτων οφείλεται 
στα διαλυµένα άλατα ασβεστίου, µαγγανίου και χλω-
ρίου. 

 
 

Σ Λ
3. Στα απόβλητα το υδρόθειο δίνει καφέ χρώµα, όταν 
υπάρχουν µέταλλα όπως ο σίδηρος, ο χαλκός κ.τ.λ. 

 
Σ Λ

4. Το φορτίο µικροβίων στα λύµατα ή στις ακτές κολύµ-
βησης εκφράζουµε συνήθως σε κολοβακτηριοειδή που 
κάθε άνθρωπος έχει στα έντερά του. 

 
 

Σ Λ
5. Οι µικροοργανισµοί των λυµάτων όταν προσαρµο-
στούν αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται αργά. 

 
Σ Λ

6. Η οξείδωση µικροοργανισµών µπορεί να γίνει µε όζον 
που διασπάται σε µοριακό οξυγόνο και οξυγόνο «εν 
τω γεννάσθαι», πολύ δραστικό. 

 
 

Σ Λ
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• Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. 
1.  Από τα παραγόµενα αέρια στα απορρίµµατα, την πιο µεγάλη σηµασία για 
την παραγωγή ενέργειας έχει 
α) η ακετόνη 
β) το µεθάνιο 
γ) το βενζόλιο 
δ) ο άνθρακας 
 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 
1.  Στα οργανικά συστατικά των αποβλήτων ανήκουν 

Α Β 
 
− οι πρωτεΐνες 
− τα σάκχαρα 
− τα λίπη και έλαια 
 

1.  περιέχουν C, Hx και Ο 
2.  προϊόντα συµπύκνωσης αµινοξέων 
3.  αµινοξέα και µερικές ανόργανες ουσίες 
4.  C, H και Ν 
5.  C, Η και Ο και είναι το 20% των στερεών 
και αστικών λυµάτων 

 
2.  Μερικοί µικροοργανισµοί είναι 

Α Β 
 
− αυτότροφοι 
− ετερότροφοι 
− αερόβιοι 
 

1.  δεν µπορούν να ζήσουν σε ατµόσφαιρα 
οξυγόνου 

2.  αφοµοιώνουν τα οξείδια του Ν 
3.  αφοµοιώνουν CO2 και συνθέτουν όπως τα 
φυτά 

4.  καταναλίσκουν οργανικές ουσίες 
5.  ανάλογα µε την ανάγκη που έχουν σε 
οξυγόνο 
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3.   
Α Β 

 
− Βακτήρια 
− Άλγη 
− Πρωτόζωα 
 

1.  είναι αυτοτροφικοί µικροοργανισµοί, δε-
σµεύουν CO2 και εκλύουν οξυγόνο 

2.  µονοκύτταροι, υδρόβιοι µικροοργανισµοί 
που καταναλίσκουν κολλοειδή αιωρήµατα 
και βακτήρια 

3.  πολυκύτταροι µικροοργανισµοί 
4.  αυτοτροφικοί και ετεροτροφικοί, αερόβιοι 
και αναερόβιοι 

5.  αναπτύσσονται µόνο στο έδαφος 
 

4.   
Α Β 

 
− Προκαταρκτική επεξεργα-
σία των λυµάτων 

− Πρωτοβάθµια επεξεργασία 
− ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία 

1.  είναι ο διαχωρισµός των µικροβίων σε 
οµάδες 

2.  είναι η τροφοδοσία των λυµάτων σε λίµνες 
εξισορρόπησης 

3.  είναι βιολογική 
4.  αποµακρύνονται όλα τα αιωρούµενα σωµα-
τίδια ακόµη και τα κολλοειδή 

5.  αφορά στην παραλαβή ειδικών υλικών για 
τις καλλιέργειες των φυτών 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις 
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο.  
1.  βιοαέριο, άρωµα, λίπος, προϊόν, λεύκωµα, λίπασµα. 
Τα στερεά λύµατα που συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων µπορεί να διαχωριστούν και να πάρουµε από αυτά 
������� για σαπωνοποιία, να χρησιµοποιηθούν σαν οργανικό και 
ανόργανο �������, να ζυµωθούν προς ������� ή ακόµη 
να καούν µετά από ξήρανση µετατρέποντας την ενέργειά τους σε ηλεκτρική.  
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2.  γεύση, σήψη, οσµή, θερµοκρασία, αλκαλικότητα. 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων είναι η περιεκτικότητα σε 
στερεά, το χρώµα, η ������� και η ������� τους. 
 

3.  άρδευση, οξείδωση, απολύµανση, διάσπαση, χρήση, κατανάλωση. 
Κατά την τριτοβάθµια επεξεργασία των λυµάτων αποµακρύνεται το άζωτο 
και ο φώσφορος, ενώ µε ������� µικροοργανισµών γίνεται η 
�������, ώστε το νερό να αποδοθεί για �������, για 
άρδευση ή σε ποταµό. 
 

• Ερώτηση διάταξης 
Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις.  
1.  Τα τέσσερα πρώτα στάδια κατά τον καθαρισµό των στραγγισµάτων στην 
εναπόθεση των απορριµµάτων, είναι τα εξής: 
α) κροκίδωση 
β) φιλτράρισµα 
γ) επίπλευση 
δ) καθίζηση 
1  ������  2 ������  3 ������  4 ������ 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Γιατί ο ρόλος των µικροοργανισµών των λυµάτων είναι σπουδαίος; 
2. Τι είναι η εσχάρωση κατά την επεξεργασία λυµάτων; 
3. Τι είναι οι δεξαµενές καθίζησης στην επεξεργασία λυµάτων; 

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Από πού µπορεί να προέρχονται τα υγρά απόβλητα; 
2. Η ταφή των απορριµµάτων ποιους όρους πρέπει να πληρεί; 
3. Περιγράψτε τρεις τύπους αξιοποίησης των αποβλήτων. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ 

1.  Γιατί είναι αναγκαία η ταφή των απορριµµάτων;  
 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο 
γράµµα και απαντήστε στην ερώτηση που ακολουθεί και που αντιστοιχεί σ� αυτήν 
την πρόταση.  
1.  Α. Ένα από τα συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων είναι το σύστηµα  

α) κυκλοφορίας του νερού 
β) αερισµού 
γ) ζύµωσης 
δ) απολύµανσης 

Β. Τι γνωρίζετε γενικά για τη σωστή απάντηση;  
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