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ΘΕΜΑ 1ο 
1) Να αναφέρετε το επίπεδο κίνησης, τον άξονα κίνησης 

και τους πρωταγωνιστές µύες στην κίνηση της κάµψης 
του αγκώνα, από ανατοµική θέση . 

Μονάδες 10 
2)  α)  Ποιοι είναι οι βαθµοί κίνησης των αρθρώσεων και 

ποια η σχέση τους µε τα επίπεδα κίνησης ; 
 β)  Να γράψετε τον/τους βαθµό/βαθµούς κίνησης και να 

ονοµάσετε το/τα επίπεδο/επίπεδα κίνησης των πιο 
κάτω αρθρώσεων σε άτοµο που βρίσκεται σε 
ανατοµική θέση : 

 - Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις 
 - ΄Αρθρωση του ισχίου 

- ΄Αρθρωση του καρπού 
Μονάδες 15 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
1) Τι εννοούµε όταν λέµε κιναισθητική εικόνα ενός ατόµου 

και πως η παθητική κίνηση επιδρά στην κιναισθητική 
εικόνα ενός ασθενή ; Να δώσετε ένα παράδειγµα . 

Μονάδες 15 
2) Να αναφέρετε  ονοµαστικά τις κατηγορίες των 

ενεργητικών  κινήσεων , µε βάση τη σχέση τους µε τη 
βαρύτητα .  Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ  3ο 
1) Τι γνωρίζετε για τις υποστηριζόµενες ενεργητικές 

κινήσεις ; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα υποστη-
ριζόµενης ενεργητικής κίνησης .  

Μονάδες 10 
2) Ποιες είναι οι διαφορές της ανάρτησης µε αξονική 

σταθεροποίηση από την ανάρτηση µε κατακόρυφη 
σταθεροποίηση ; 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
1) Τι γνωρίζετε για την τεχνική Jacobson (κράµα 

χαλάρωσης); 
Μονάδες 10 

2)  α)  Να αναφέρετε ποιες είναι οι κυριότερες τεχνικές των 
διατάσεων (ονοµαστικά) και ποιες είναι οι 
αντενδείξεις των διατάσεων ; 

Μονάδες 7 
 β)  Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το εύρος τροχιάς 

στο οποίο µπορεί να κινείται µία άρθρωση; 
Μονάδες 8 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Mία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
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