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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Τεχνολογία Υλικών (Ειδικότητα 1) , ΓΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2018

Στήλη Α Στήλη Β
1 Ιζηματογενή πετρώματα α Στερεός φλοιός της γης
2 Μάρμαρα β Φυσικοχημικές διεργασίες
3 Πλουτώνιο πέτρωμα γ Διαγένεση ιζημάτων
4 Πυριγενή πετρώματα δ Χρωματισμός λόγω προσμίξεων
5 Μεταμορφωσιγενή πετρώματα ε Ισομεγέθεις κόκκοι

στ Προϊόντα αποσάθρωσης

Θέμα A
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1. Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίστηκαν από στερεοποίηση ρευστής και διάπυρης

μάζας.
2. Το μάγμα κατά τη μετατόπιση του φτάνει πάντα στην επιφάνεια της γης.
3. Ο χρυσός και το ασήμι είναι αυτοφυή μέταλλα.
4. Η ολιβίνη είναι μία χαρακτηριστική υποπράσινη απόχρωση των μαρμάρων που

προέρχεται κυρίως από προσμίξεις.
5. Τα μάρμαρα είναι μεταμορφωσιγενή πετρώματα που έχουν προέλθει από την

ανακρυστάλλωση των ασβεστόλιθων.
(Μονάδες 10)

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα
από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

(Μονάδες 10)

A3. Πώς σχηματίζονται τα πλουτώνια πετρώματα;
(Μονάδες 5)

Θέμα B
B1. Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα

κενά, επιλέγοντας τις κατάλληλες από τις λέξεις που σας δίνονται:

αντοχή, διάλυμα, υλικό χημικά, κυπέλλωσης, τεχνητά, ηλικία, συλλεκτά,
θερμότητα, χαλίκια, φερτά, οικιακά, υγρασία, φυσικά, ιζηματογενές, εκρηξιγενές

α) Κράμα είναι το στερεό ………….. δύο ή περισσοτέρων μετάλλων που
σχηματίζουν ένα νέο …………..

β) Στα μεταλλεία του Λαυρίου, ο διαχωρισμός του αργύρου από τον μόλυβδο
γινόταν με τη διαδικασία της …………

γ) Η ικανότητα ενός μετάλλου να αντιστέκεται στις καταπονήσεις, προσδιορίζει την
………………

δ) Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους τα αδρανή πετρώματα διακρίνονται σε
φυσικά και σε θραυστά. Συνώνυμη ορολογία για τα φυσικά είναι ……………… ή
………………

ε) Ο γρανίτης είναι το πλέον διαδεδομένο ……………… πέτρωμα
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Στήλη Α Στήλη Β
1 Χάλυβας α Κράμα χαλκού και κασσιτέρου
2 Ορείχαλκος β Κράμα μολύβδου και νικελίου
3 Μπρούντζος γ Κράμα χαλκού και ψευδάργυρου

δ Κράμα σιδήρου και άνθρακα

Μονάδες 14

Β2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και
δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Φλεβίτες είναι τα πετρώματα που δημιουργούνται όταν το μάγμα στερεοποιείται :
α. μέσα σε ρήγματα ή κενά γεωλογικών σχηματισμών
β. αφού φτάσει στην επιφάνεια της γης
γ. μέσα στο στερεό φλοιό της γης

Μονάδες 6

2. Ένα από τα σημαντικότερα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τη μεταλλουργική
βιομηχανία κατά το 18ο -19ο αιώνα ήταν
α. ο χάλυβας με ενανθράκωση σιδήρου
β. το κολοφώνιο
γ. το νικέλιο για την παραγωγή του «Γερμανικού Αργύρου»

Μονάδες 5

Θέμα Γ
Γ1.

α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από
τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι
ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. (Μονάδες 6)

β. Οι θερμικές ιδιότητες ενός μετάλλου τι περιλαμβάνουν; (Μονάδες 4).
Μονάδες 10

Γ2. Να απαντήσετε μονολεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις, δίνοντας τον ορθό όρο.
α. Ορίζεται ως το μέτρο της αντίστασης της μεταλλικής επιφάνειας σε χάραξη ή

καταστροφή λόγω άσκησης κάποιας δύναμης .
(Μονάδες 5)

β. Πώς ονομάζεται η θερμοκρασία στην οποία το μέταλλο αρχίζει να λιώνει και είναι
χαρακτηριστική των μετάλλων και των κραμάτων τους ;

(Μονάδες 5)

γ. Αυτές οι ιδιότητες των μετάλλων περιλαμβάνουν την αντίσταση στη διάβρωση, σε
οξέα, σε άλατα ή άλλες ουσίες .

(Μονάδες 5)

Θέμα Δ
Δ1. α. Πώς ορίζεται η σκληρότητα στα μέταλλα; (Μονάδες 5)

β. Οι θερμικές ιδιότητες ενός μετάλλου τι περιλαμβάνουν; (Μονάδες 5)

Δ2. α. Σε τι διαφέρει το κράμα μετάλλων μιας φάσης από το κράμα μετάλλων δύο ή
περισσοτέρων φάσεων (Μονάδες 7).
β. Πώς μπορούν να συνδυαστούν τα μέταλλα χρυσός, άργυρος και χαλκός για να
προκύψει κράμα μιας φάσης και κράμα δύο φάσεων (Μονάδες 8).
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων

αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των

φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !


