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 (Μονάδες 10) 
A3. Να αναφέρετε τρεις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων; 

(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, πιέσεων, κυπέλλωσης, τεχνητά, ηλικία, συλλεκτά, θερμότητα, 
χαλίκια, δακτυλίων, δομικά, οικιακά, υγρασία, φυσικά, θερμοκρασιών, 
ιζηματογενές, εκρηξιγενές, ομόκεντρων, θραυστά 

 

α) Το ξύλο χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ………………….   …………………. 
β) Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα προέρχονται από τα μεταμόρφωση ορισμένων 

άλλων πετρωμάτων κυρίως υπό την επίδραση υψηλών …………………. και  
…………………. 

γ) Η διαφορετικότητα των αυξητικών δακτυλίων ως προς τη δομή, το χρώμα κ.λ.π. 

μας διευκολύνει για να προσδιορίζουμε την ……………… των δέντρων. 
δ) Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους τα αδρανή πετρώματα διακρίνονται σε 

……………… και σε ……………….  
ε) Η αντοχή τους σε καταπονήσεις ήταν ο λόγος που οι γρανίτες χρησιμοποιήθηκαν 

ως …………………. υλικά 
(Μονάδες 15) 

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. Στον τύπο close style(πυκνός ρυθμός) της Μυκηναϊκής κεραμικής:  

α.   χρησιμοποιούνταν το αττικό μαύρο σε γυαλιστερή επιφάνεια 
β. η επιφάνεια καλυπτόταν με απεικονίσεις ζώων και περιβαλλόταν από 

αφηρημένα σχήματα 
γ.   βασιζόταν στην διακοσμητική τεχνική της απομάκρυνσης 

 
(Μονάδες 5) 

2. Τα υαλώματα είναι : 
α. οργανικά υλικά απαραίτητα για την παρασκευή πηλού για κεραμικά 
β. χρωστικές ουσίες που εφαρμόζονται στα κεραμικά πριν ή μετά το ψήσιμο 
γ.  τύπος υαλώδους υλικού που εφαρμόζεται ως επικάλυψη σε κεραμικά 

(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. 

  (Μονάδες 6)  
 

 Στήλη Α   Στήλη Β 
1 Κοπή   α Στάδιο επεξεργασίας ξύλου 
2 Ορείχαλκος   β Εγχάραξη με καλέμι 
3 Tyrrhian  γ Κράμα χαλκού και ψευδάργυρου 
4 Μορφοποίηση  δ Βαφή κεραμικών 

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

 
Γ2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, δίνοντας τον ορθό όρο. 
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α. Ορίζεται ως το μέτρο της ικανότητας του μετάλλου στο τέντωμα-τράβηγμα. 
(Μονάδες 5) 

β. Λεπτόκοκκο κλάσμα πηλού (συνήθως είναι ρευστό αιώρημα) που χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή κεραμικών σκευών και απλώνεται στην επιφάνειά τους πριν το 
ψήσιμο. 

(Μονάδες 5) 
γ. Αυτοί οι μικροργανισμοί τρέφονται από το ξύλο και καταστρέφουν τη δομή του . 

(Μονάδες 5) 

Θέμα Δ 
Δ1. α. Τι ονομάζουμε μαρκετερί και τι παρκετερί στη διακόσμηση του ξύλου; 

(Μονάδες 5) 
β. Τι είναι ο καολινίτης; Ποια είναι η κυριότερη ιδιότητά του; 

(Μονάδες 5) 
Δ2. α. Ποια η διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και αναγωγικής ατμόσφαιρας; Πώς επηρεάζει 

κάθε μία το χρώμα των κεραμικών; 
(Μονάδες 7) 

β. Πώς ορίζεται η σκληρότητα ενός ξύλου; Ποια ξύλα θεωρούνται σκληρά και ποια 
μαλακά;  

(Μονάδες 8) 
 

 

 

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 ! 

 
 


