
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                     Σελίδα 1 από 4 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Τεχνολογία Υλικών 
ΓΕΠΑΛ, Ειδικότητα ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2019 

 

ΘΕΜΑ A 
A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 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. 

α. Τα κύρια συστατικά του γρανίτη είναι ο χαλαζίας, οι άστριοι και οι μαρμαρυγίες 

β. Κατά την μορφοποίηση σε τροχό ο πηλός πιέζεται μέσα σε ένα καλούπι φτιαγμένο 

από πηλό. 

γ. Η τεχνική του φυσήματος του γυαλιού επινοήθηκε στη Συρία τον 1ο αιώνα μ.Χ. 

δ.  Η πυκνότητα του ξύλου είναι η σχέση της μάζας του προς τον όγκο και μετριέται 

σε gr/cm . 

ε. Οι ιδιότητες οποιουδήποτε υφάσματος εξαρτώνται κυρίως από τις ιδιότητες των 

ινών από τις οποίες είναι φτιαγμένες. 

Μονάδες 10 

 

Α2. 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 της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 

Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

 Στήλη Α 
Ιδιότητες Υλικού 

 
 

Στήλη Β 
ερμηνεία ιδιότητας 

1 
Περιεκτικότητα σε υγρασία του 
ξύλου 

 
Α 

Η αντίσταση που προβάλλει το 
υλικό κατά την κατεργασία 

2 Μηχανική αντοχή  Β Το αντίθετο της οκιμότητας 

3 Σκληρότητα  
 

Γ 
Η μεγαλύτερη δυνατή δύναμη 
που μπορεί να ασκηθεί 

4 Θερμική αγωγιμότητα  Δ Ποσοστό νερού που περιέχεται 

5 Ευθραυστότητα  
 

Ε 
Ποσό θερμότητας που διέρχεται 
μέσω 1 m3 σε 1 ώρα 

Μονάδες 10 

Α3. Ποιά η διαφορά μεταξύ μπρούτζου και ορείχαλκου; 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B 
B1.  Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιο σας και να συμπληρώσετε τα 

κενά, επιλέγοντας από τις λέξεις που σας δίνονται: 

μπρούντζος, μωσαϊκού, τανίνες, σκληρότητα, ορείχαλκος, θερμική, φυσητού 

γυαλιού, ελαστικότητα, ηλεκτρική, άλατα 

α) Το κράμα χαλκού και ψευδάργυρου ονομάζεται .............. . 

β) Η τεχνική του ................. είναι μια τεχνική σύντηξης γυάλινων ράβδων 

διαφορετικών χρωμάτων. 

γ) Το αλουμίνιο και ο χαλκός έχουν υψηλή ................ αγωγιμότητα και γι’ αυτό το 

λόγο χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μαγειρικών σκευών. 

δ) Το νερό μέσα στο οποίο διαλύεται η χρωστική των υφάνσιμων ινών πρέπει να 

είναι καθαρό και να μην περιέχει .................. . 

ε) Όσο αυξάνονται η υγρασία και η θερμοκρασία του ξύλου αυξάνεται και η ............... 

Μονάδες 10 

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. Οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν άχρωμο γυαλί χρησιμοποιώντας λεπτή, καθαρή άμμο και 

προσθέτοντας ως αποχρωματιστές: 

α. μαγγάνιο και αντιμόνιο 

β. μαγγάνιο και σίδηρο 

γ. μαγγάνιο και κοβάλτιο 

 
2. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα από το εγκάρδιο ξύλο περιέχεται σε ένα δείγμα ξύλου: 

α. τόσο μικρότερη είναι η σκληρότητά του 

β. τόσο περισσότερη είναι η υγρασία του 

γ. τόσο μεγαλύτερη είναι η σκληρότητά του 

Μονάδες 10 

Β3. Δώστε την περιγραφή της καμίνου ευθείας φλόγας 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Να γράψετε στο τετράδιο 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.  (μον. 9) 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. μάρμαρα με προσμείξεις 
υδροξειδίου και οξειδίου του 
σιδήρου 

α. γκρι έως μαύρες αποχρώσεις 

2. μάρμαρα με προσμείξεις 
ολιβίνης 

β. λευκό 

3. μάρμαρα με ανθρακούχες 
προσμείξεις 

γ. υποπράσινη απόχρωση 

 
δ. ελαφρά κίτρινο έως σκούρο 

κόκκινο 

 

β. Πώς ονομάζονται τα νήματα που βρίσκονται κατά μήκος του αργαλειού και πώς 

εκείνα που είναι εγκάρσια ;        (μον. 4) 

Μονάδες 13 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και 

δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

1. Στις λευκές ληκύθους το σώμα του αγγείου καλυπτόταν μ’ ένα λευκό επίχρισμα που 

ήταν αιώρημα: 

α. ιλλίτη 

β. καολίνη 

γ. χλωρίτη 

 

2. Λεπτόκοκκος πηλός μπορεί να παραχθεί με τη μέθοδο: 

α. της συσσωμάτωσης 

β. της καταβύθισης 

γ. της επίπλευσης 

 

3. Το τυπικό χρώμα των καθαρών μετάλλων είναι: 

α. το λευκό 

β. το μαύρο 

γ. το κίτρινο 

 

4. Η τεχνική του φυσήματος του γυαλιού επινοήθηκε κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. πιθανόν: 
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α. στην Αίγυπτο 

β. στη Συρία 

γ. στη Μεσοποταμία 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

α. Πού και πότε επινοήθηκε η τεχνική του φυσητού γυαλιού και ποιες οι συνέπειες του 
γεγονότος αυτού; 

(μον. 5) 

β. Με ποιον τρόπο γίνεται η χύτευση σε ανοιχτό καλούπι; 
(μον. 5) 

Μονάδες 10 

Δ2. Να αναφέρετε: 

α. τους λόγους για τους οποίους ένα βιβλίο του 19ου  αιώνα παρουσιάζει έντονο 
κιτρίνισμα. 

(μον. 4) 

β. ποια άλλα προβλήματα, εκτός από το κιτρίνισμα, πιθανόν να παρουσιάζονται.  
(μον. 4) 

γ. Να αναφέρετε τα βασικά συστατικά του χαρτοπολτού 
(μον. 2) 

Μονάδες 10 

 

 

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 ! 
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