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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ1  

 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ I (ΠΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΤ507 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο χαρτονάκι που σας δίνεται να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα στοιχεία που 

ζητούνται. 

2. Το δοκίμιο αποτελείται από δυο μέρη. Μέρος Α΄ και Μέρος Β΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα πάνω στο εξεταστικό δοκίμιο. 

4. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

5. Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος της 

ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση. 

6. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

7. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος μπλε 

ανεξίτηλης μελάνης.  

8. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

9. Η τελευταία σελίδα ( ΠΡΟΧΕΙΡΟ) είναι για πρόχειρη χρήση και δεν βαθμολογείται . 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ  (12) ΣΕΛΙΔΕΣ 



Σελίδα  1 of 12 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  (Μονάδες 40)   

                     Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.  

            Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.  

 

1. Οι πιο κάτω προτάσεις περιγράφουν στάδια κατασκευής ενός 

κοσμήματος, στο εργαστήριο κατασκευής κοσμήματος.                        

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 1, να ταξινομήσετε τις προτάσεις έτσι 

ώστε να παρουσιάζεται η ορθή πορεία κατασκευής του κοσμήματος.  

  

Α.  Γυάλισμα κοσμήματος με την πάστα και τη βούρτσα της σύρας.  

Β.  Χρήση γυαλόχαρτου για την αφαίρεση σημαδιών από την επιφάνεια του              

     μετάλλου.  

Γ.  Τοποθέτηση της λεπίδας στο σιγατσάκι με τα δόντια προς τα κάτω.  

Δ.  Γυάλισμα κοσμήματος με την πάστα και τη βούρτσα του λούστρου. 

Ε.  Τοποθέτηση του κοσμήματος στη συσκευή υπερήχων.  

ΣΤ. Κοπή του μετάλλου με το σιγατσάκι στο απαιτούμενο σχήμα.                  

Ζ.  Λιμάρισμα του μετάλλου.  

Η.  Χρήση του μοτέρ χεριού για το τρύπημα του μετάλλου κατά τη  

     διαδικασία κοπής τρύπας. 

 

. 

 

 

 

 

 

 2. Να εξηγήσετε τους δύο (2) πιο κάτω όρους που αφορούν τα μέταλλα.  

 (α) Ελατό μέταλλο:  

...………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………..  

(Μονάδες 2) 

(β) Ευγενές μέταλλο:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………     

(Μονάδες 2) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 1 

1 -……   2 -……   3 -……   4 -……   5 -……   6 -……   7 -……   8 -…… 
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3. Στην ΕΙΚΟΝΑ 1 φαίνονται δύο εργαλεία.   

     (α) Να τα κατονοµάσετε.  

     (β) Να αναφέρετε ποια διαφορά έχουν ως προς τη χρήση τους.          

         ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1Α                                  ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1B 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

   (α)  Ονομασία εργαλείου 1Α: ..................................................   

         Ονομασία εργαλείου 1Β: ..................................................  

(Μονάδες 2) 

   (β)  ..............................................................................................................................      

         .............................................................................................................................. 

(Μονάδες 2) 

4. Να επιλέξετε και να καταγράψετε, σε κάθε αριθμημένο τετράγωνο, το πιο 
κατάλληλο σχήμα λίμας (α - ε),  για το λιμάρισμα του κάθε σημείου του 
κοσμήματος της ΕΙΚΟΝΑΣ 2, όπως υποδεικνύεται με τόξο. 

 
 
     
 
 
    (α)         (β)           (γ)               (δ)               (ε) 
                                       

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

       

3. 

4. 

2. 

1. 
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5. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της ΣΤΗΛΗΣ Α με την ορθή περιγραφή της 

ΣΤΗΛΗΣ Β στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 2 που ακολουθεί.  

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β  

1. Κύλινδρος εφελκυσμού  α. Συγκόλληση μετάλλου   

2. Σιγατσάκι  β. Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης    

    Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα  

3. Κομπάσος 
γ. Διαμόρφωση σύρματος μετάλλου σε   

    σχήματα 

4. Λεπίδα  δ. Τρύπημα μετάλλου 

5. Σφραγίδα κοσμήματος  
ε.  Χάραξη κύκλων και τόξων στο              

     μέταλλο 

6. Μοτέρ χεριού στ. Δημιουργία σφαιρικών σχημάτων 

7. Πένσα ζ.  Μεγέθη 1, 0, 0/2 

8. Πέκκο (φλόγιστρο) η.  Εργαλείο κοπής μετάλλου  

  θ.  Τοποθέτηση λίθου στο κόσμημα 

  ι.   Τράβηγμα σύρματος ή πλάκας  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 2 

  

1 -……    2 -……    3 -……   4 -……    5 -……    6 -……    7 -……    8 -……  

  

6. Να αναφέρετε:  

  

          (α) την κύρια διαφορά στη χρήση της σύρας και στη χρήση του λούστρου.  

       ……………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………… 

(Μονάδες 2) 

          (β) το χρώμα της σύρας: …………………………………………………………. 

(Μονάδα 1) 

         (γ) το χρώμα του λούστρου:  …………………………………………………….. 

(Μονάδα 1) 
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7.    Πιο κάτω σας δίνονται προτάσεις που αφορούν τα υλικά κατασκευής κοσμημάτων.  

   Να σημειώσετε ΟΡΘΟ (Ο) ή ΛΑΘΟΣ (Λ), στο κουτί δίπλα από την κάθε πρόταση.     

     

 ΟΡΘΟ (Ο)  / ΛΑΘΟΣ (Λ) 

• Το αλουμίνιο είναι μέταλλο •  

• Το ακρυλικό είναι πλαστικό  •  

• Ανακυκλώσιμα είναι υλικά που 

μπορούν να χυτευθούν  

•  

• Το ασήμι χρησιμοποιείται για την     

    κατασκευή μαγειρικών σκευών 

•  

 

 

 

 

8.  Να εντοπίσετε και να περιγράψετε τις λανθασμένες πρακτικές που φαίνονται     
     στην ΕΙΚΟΝΑ 3Α και 3Β (μία σε κάθε εικόνα) κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός    
     κοσμήματος.  
   

                               

                            ΕΙΚΟΝΑ 3Α                                           ΕΙΚΟΝΑ 3Β 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3Α  

…………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………  

(Μονάδες 2) 

ΕΙΚΟΝΑ 3Β  

…………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………  

(Μονάδες 2) 
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9. Να κατονομάσετε στη ΣΤΗΛΗ Β, τα μηχανήματα που φαίνονται στη           

       ΣΤΗΛΗ Α (1- 4).  

 

 ΣΤΗΛΗ Α - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΛΗ Β – ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

1.   

     

  

1.……………………………………………….  

2.   

    

  

2……………………………………………….  

3.  

    

  

3……………………………………………….  

  

4.

 

 

     

  

4……………………………………………….  
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10. Να συμπληρώσετε ορθά τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:  

  

 Το κράμα αργύρου 925° περιέχει 925 μέρη άργυρο και 75 

μέρη …..………….... .    

                                                                                           

  Δύο κράματα ασημιού που σφραγίζονται είναι ………… και           

………….. .  

 

 Ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα στεγάζεται στην πόλη της …………………..  

 

 Η περιεκτικότητα πολύτιμου μετάλλου σε ένα κράμα ονομάζεται     

«…………     ……………………». 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

               ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄ 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  (Μονάδες 60)   

                     Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

            Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.  

 

11. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, επιλέγοντας την    

       κατάλληλη λέξη από το ΠΛΑΙΣΙΟ 1 που ακολουθεί. 

 

 

 

i) Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν το κεχριμπάρι …………………… . 

ii) Το κεχριμπάρι είναι απολιθωμένη ………………... (πίσσα δέντρων). 

iii) Η πιο συνηθισμένη απομίμηση του μαργαριταριού είναι το ……………………. 

iv)  Το πολύτιμο είδος ξύλου που ονομάζεται ………………………………            

       έχει χρώμα ………………... . 

v)  Τα οργανικά υλικά είναι ………………... και δεν πρέπει να καθαρίζονται στη 

συσκευή υπερήχων. 

vi) Το ……………….  .................. είναι ένα από τα απαγορευμένα οργανικά υλικά     

      και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιείται πλέον στη χρυσοχοΐα.  

vii) Το χαρακτηριστικό χρώμα του κεχριμπαριού είναι το ………................. .  

viii)Τα μαργαριτάρια δεν καθαρίζονται ποτέ με ……..………….., γιατί 

καταστρέφονται.  

ix) Το κοράλλι συγκαταλέγεται στους ………………... ...................... .  

x) Η ιδανική φύλαξη μαργαριταριών είναι σε ………………......... ..................... .  

xi) Τα πιο πολύτιμα κεχριμπάρια στον κόσμο προέρχονται από τη 

………………................. .  

xii) Η λάμψη του μαργαριταριού χαρακτηρίζεται ως ………………………… . 

xiii)Τα πιο διαδεδομένα εσώκλειστα στο κεχριμπάρι είναι:  

 ………………... 

 ………………... 

 

 

πορώδη, πλαστικό, μαύρο, Βαλτική, μαργαρώδης, φυσαλίδες, έντομα, 

ήλεκτρο, σαπουνόνερο, μεταξωτό σακουλάκι, ρετσίνα, κέλυφος χελώνας, 

πορτοκαλί, ζωντανούς οργανισμούς, απολιθωμένο. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
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12.  (α) Να αντιστοιχήσετε τους κανόνες ασφάλειας της ΣΤΗΛΗΣ Α µε τα σύμβολα  

          της ΣΤΗΛΗΣ Β στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 3 που ακολουθεί. (Μονάδες 7) 

ΣΤΗΛΗ Α - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΛΗ Β - ΣΥΜΒΟΛΑ 

1. Υποχρεωτική προστασία χεριών   

(α)                          

2. Υποχρεωτική η χρήση ποδιάς  

(β)                          

3. Υποχρεωτική η προστασία µατιών   

(γ)                          

4. Προσοχή! Κίνδυνος κοπής δακτύλων   

  

(δ)                        

5. Πλένετε τα χέρια σας  

(ε)                         

6. Απαγορεύεται να φοράτε ρολόγια και           

κοσµήµατα  

(στ)                    

7. Προσοχή διαβρωτικό υγρό 

(ζ)                        

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 3 

1 -  ......,  2 - ......, 3 - .....,  4 - ......,  5 -…..,  6 -…..., 7-……  
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(β) Να αναφέρετε δύο (2) κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται                                          

     κατά τη χρήση της μηχανής στίλβωσης, 

 

(β1)…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...………… 

(β2)…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

(Μονάδες 4) 

 

και δύο (2) κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διαδικασία                                 

κοπής μετάλλου. 

 

(β3)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(β4)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

      (Μονάδες 4) 

 

13. (α) Να αναφέρετε δύο (2) λόγους, για τους οποίους πρέπει να     

     σφραγίζεται ένα κόσμημα.     

                                                 

      (α1)…………………………………………………………………… 

      (α2)….………………………………………………………………… 

(Μονάδες 2) 

      (β) Να αναφέρετε το βασικό σκοπό του «Οργανισμού Σήμανσης               

           Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα».    

                             

     ……….………….……………………………………………………………… 

     ……….…..…………………………………………………………………….. 

(Μονάδες 2) 

      (γ) Να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος «βαθμός καθαρότητας» σε ένα   

           πολύτιμο κράμα.     

                                                            

      ………………………………………………………………………………………       

      ……………………………………………………………………………………… 

(Μονάδες 2) 
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(δ) Να επιλέξετε από τις πιο κάτω εγκεκριμένες σφραγίδες, την ορθή σφραγίδα     
     για κάθε κόσμημα στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 4 που ακολουθεί.   
     (Η κάθε σφραγίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορά). 

                    
 

 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 4  

ΚΟΣΜΗΜΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  

 Μία αλυσίδα από χρυσό 14Κ    

  

 Μία χρυσή  καρφίτσα 18Κ 

επιμεταλλωμένη με ρόδιο   

  

 Ένα ασημένιο βραχιόλι από τριφούρι     

  

 Ένα μενταγιόν από χρυσό 9Κ και    

αμέθυστο  

  

 Ένα ασημένιο κολιέ 925° 

επιμεταλλωμένο από καθαρό ασήμι  

  

 Ένα δακτυλίδι από λευκό χρυσό 18Κ 

και διαμάντι  

  

       (Μονάδες 6)    

 

    (ε) Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε, από τα πιο κάτω κοσμήματα τα τρία (3)                                                                          

         που ΔΕΝ μπορούν να σφραγιστούν:  

 

• Ένα ασημένιο δακτυλίδι από τριφούρι   

• Μία επαργυρωμένη καρφίτσα από χαλκό  

• Ένα κολιέ από λευκό και κίτρινο χρυσό 750/000  

• Ένα χάλκινο δακτυλίδι επιμεταλλωμένο με ρόδιο  

• Ένα μενταγιόν από αλουμίνιο 

• Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από χρυσό 585/000              

 (Μονάδες 3) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ   

Σφραγίδα 1                                           Σφραγίδα 2   

          

Σφραγίδα 3                                         Σφραγίδα  4   
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14. Να επιλέξετε με (√) τα κατάλληλα μέσα κατάσβεσης για το κάθε καύσιμο 

   υλικό όπως αναγράφεται στον  ΠΙΝΑΚΑ 1.                    

       (Μονάδες 15) 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Καύσιμο Υλικό Μέσα Κατάσβεσης 

 Νερό Ξηρή Σκόνη Διοξείδιο του 

άνθρακα 

Αφρός 

 Πετρελαιοειδή     

 Πλαστικά     

 Χαρτί      

 Γκάζι      

 Ξύλο     
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ  

(Η σελίδα αυτή είναι για πρόχειρη χρήση και δεν βαθμολογείται) 

 


