
1.Ποιεσ κρεπτικζσ ουςίεσ περιζχει θ τροφι μασ; 

πρωτεΐνεσ, 

υδατάνκρακεσ (ςάκχαρα), 

λίπθ, 

βιταμίνεσ, 

οριςμζνα άλατα μετάλλων και νερό. 

2.Πωσ χρθςιμοποιεί ο οργανιςμόσ μασ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχει θ τροφι 

μασ; 

Ο οργανιςμόσ μασ χρθςιμοποιεί τισ ουςίεσ αυτζσ για να εξαςφαλίηει ενζργεια, 

να αναπτφςςεται,  

να διατθρεί τθ δομι του, 

να εκτελεί φυςιολογικά τισ λειτουργίεσ του 

και να παραμζνει υγιισ. 

3.Γιατί πρζπει να ζχουμε ιςορροπθμζνθ διατροφι; 

οι τροφζσ δεν περιζχουν ςε ίςεσ ποςότθτεσ όλεσ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ. Άλλεσ τροφζσ είναι 

πλοφςιεσ ςε πρωτεΐνεσ, άλλεσ ςε λίπθ και άλλεσ ςε υδατάνκρακεσ. Για τον λόγο αυτό 

πρζπει κακθμερινά να καταναλϊνουμε ποικιλία τροφϊν. 

4.Από τι εξαρτάται θ ποςότθτα τροφισ που χρειάηεται κακθμερινά ο οργανιςμόσ; 

Τι ςυμβαίνει όταν προςλαμβάνουμε τροφι περιςςότερθ από αυτιν 

που είναι απαραίτθτθ; 

Η γλυκόηθ είναι ζνασ απλόσ υδατάνκρακασ. Οι πιο πολφπλοκοι όπωσ το άμυλο, 

δθμιουργοφνται από πολλά μόρια γλυκόηθσ. 

Τροφζσ πλοφςιεσ ςε υδατάνκρακεσ είναι 

το μζλι, τα γλυκά και τα μακαρόνια. Οι υδατάνκρακεσ με τθν διάςπαςι τουσ 

εξαςφαλίηουν ενζργεια ςτον οργανιςμό. 

5.Να αναφζρετε 3 τροφζσ πλοφςιεσ ςε λίπθ. Τι χρειάηεται τα λίπθ ο οργανιςμόσ 

μασ; 

Τροφζσ πλοφςιεσ ςε λίπθ είναι το τυρί, το γάλα και το κρζασ. Τα λίπθ περιζχουν 

μεγαλφτερα ποςά ενζργειασ από τουσ υδατάνκρακεσ. 

Ο οργανιςμόσ μασ τα χρθςιμοποιεί επίςθσ και ωσ αποκικεσ ενζργειασ. 

6.Να αναφζρετε 3 τροφζσ πλοφςιεσ ςε βιταμίνεσ και μζταλλα. Τι χρειάηεται τισ 

βιταμίνεσ και τα μζταλλα ο οργανιςμόσ μασ 

Τροφζσ πλοφςιεσ ςε βιταμίνεσ και μζταλλα είναι τα φροφτα, οι ξθροί καρποί και τα 

κάςτανα. 

Ο οργανιςμόσ μασ χρειάηεται πολφ μικρζσ ποςότθτεσ από αυτζσ τισ ουςίεσ, 

θ ζλλειψι τουσ όμωσ μπορεί να προκαλζςει ςοβαρζσ βλάβεσ ςτθν υγεία μασ 



7.Από τι αποτελείται το πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου; 

αποτελείται από: 

· ζναν ανοιχτό ςωλινα που ονομάηεται πεπτικόσ (ι γαςτρεντερικόσ) ςωλινασ 

· τουσ προςαρτθμζνουσ αδζνεσ (ςιελογόνοι αδζνεσ, ςυκϊτι και πάγκρεασ) 

8.Ποια θ πορεία τθσ τροφισ ςτο πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου; 

Ποιόσ ο ρόλοσ του κάκε οργάνου ςτθν πζψθ των τροφϊν. 

Σηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, κε ηε κάζεζε μεθηλάεη ε δηάζπαζε ηωλ πδαηαλζξάθωλ 

(δεκηνπξγία βιωκνύ).  

· Με ηελ θαηάπνζε ε ηξνθή πεξλά από ην ζηόκα ζηνλ θάξπγγα θαη ζηνλ νηζνθάγν. 

· Οη θηλήζεηο ηνπ νηζνθάγνπ νδεγνύλ ηελ ηξνθή ζην ζηνκάρη, όπνπ αλακεηγλύεηαη κε 

ην γαζηξηθό πγξό θαη μεθηλάεη ε δηάζπαζε ηωλ πξωηεϊλώλ. 

· Από ην ζηνκάρη ε ηξνθή πεξλά ζην δωδεθαδάθηπιν. 

· Σην ιεπηό έληεξν δηαζπώληαη ηα ιίπε,νη πξωηείλεο,νη πδαηαλζξαθεο θαη ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά απνξξνθώληαη από ηηο εληεξηθέο ιάρλεο. 

· Σην παρύ έληεξν απνξξνθάηαη λεξό θαη από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ζρεκαηίδνληαη ηα 

θόπξαλα, πνπ απνβάιινληαη από ηνλ πξωθηό. 

 
 


