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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.  
                    Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. 
 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις επιλέγοντας από τις πιο κάτω Λέξεις:  
 

  Λέξεις:   πρώτη, χρωμάτων, ενδυμάτων, παπουτσιών, υφασμάτων, ύλη                               

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που προκύπτει στις διεθνείς 

πασαρέλες Μόδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ορθή επιλογή και χρήση των 

υφασμάτων. Το ύφασμα θεωρείται η πιο σημαντική πρώτη ύλη  στον τομέα της 

Μόδας, αφού προϋποθέτει, σχεδόν, το 50% του ολικού κόστους του κάθε ενδύματος. Η 

παραγωγική δυναμική της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας είναι τεράστια και το 37% 

αυτής της παραγωγής διοχετεύεται στις βιομηχανίες της Μόδας με σκοπό την 

παραγωγή ενδυμάτων και αξεσουάρ Μόδας.  

 
 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στο διαχωρισμό των 

ινών με βάση το μήκος τους. 

i. Οι ίνες μεγάλου μήκους ονομάζονται συνεχείς . Παράδειγμα ίνας μεγάλου μήκος 

αποτελεί η ίνα μεταξιού. 

ii. Οι ίνες μικρού μήκους ονομάζονται μη συνεχείς.  Παράδειγμα ίνας μικρού 

μήκος αποτελεί η ίνα βαμβακιού/λιναριού. 

 
 

3. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από τις προτάσεις που αφορούν 

στις σύγχρονες κλωστοϋφαντουργικές καινοτομίες οι οποίες έχουν επηρεάσει την 

παραγωγική διαδικασία στον τομέα της Μόδας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Σύγχρονες κλωστοϋφαντουργικές ανακαλύψεις ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ 

i. Τα ενδύματα χωρίς ραφές ΟΡΘΟ 

ii. Τα υφαντά υφάσματα ΛΑΘΟΣ 
iii. Τα ενδύματα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα ΟΡΘΟ 
iv. Η βαφή υφασμάτων με φυσικές βαφές ΛΑΘΟΣ 
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4. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2  δίνεται η περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρίσματων και των 
ιδιοτήτων των ινών. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 1 να αντιστοιχήσετε την ονομασία 

που αναλογεί στην κάθε μια περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρίσματων και των 

ιδιοτήτων των ινών.    

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 1 
 Οι ονομασίες των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και των ιδιοτήτων 

των ινών 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

Η Αντοχή αντιστοιχεί με την περιγραφή:  iii 

Η Απορροφητικότητα αντιστοιχεί με την περιγραφή:  i 

Το Μάζεμα αντιστοιχεί με την περιγραφή:  iv 

Η Θερμική αγωγιμότητα αντιστοιχεί με την περιγραφή:  ii 

  

5. Στις Εικόνες 1 και 2, παρουσιάζονται δυο (2) είδη εξειδικευμένων μηχανών 

επεξεργασίας του βαμβακιού οι οποίες εφευρέθηκαν κατά την βιομηχανική επανάσταση. 

Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε την κάθε μια από αυτές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1: Εκκοκκιστική μηχανή 

           Εικόνα 2: Κλωστική μηχανή 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
Η περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρίσματων και των ιδιοτήτων των ινών 

i.  Η ευκολία με την οποία διαπερνάτε μια ίνα από την υγρασία. 

ii. Η ευκολία με την οποία διοχετεύεται η εξωτερική θερμοκρασία στο σώμα μας 
(καλοκαιρινά ή χειμερινά ενδύματα). 

iii. Η ικανότητα της ίνας να αντιστέκεται στο τράβηγμα ή στο τέντωμα. 

iv. Η ιδιότητα της ίνας να αλλοιώνεται το μήκος της όταν βραχεί. 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 
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6. Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 να καταγράψετε, δύο (2) φυτικές ίνες στη ΣΤΗΛΗ Α: Φυτικές Ίνες και 
δύο (2) ζωικές ίνες στη ΣΤΗΛΗ Β: Ζωικές Ίνες. 

 
                                  ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

     ΣΤΗΛΗ Α: Φυτικές Ίνες ΣΤΗΛΗ Β:   Ζωικές Ίνες 
i. Βαμβάκι 

ii. Λινή 
i. Μάλλινη 

ii. Μετάξι 

 

7. Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 να ταξινομήσετε, τους Τύπους Ινών που σας δίνονται πιο κάτω. Στη 

ΣΤΗΛΗ Α να κατατάξετε τις Φυσικές Ίνες και στη ΣΤΗΛΗ Β να κατατάξετε τις Τεχνητές 
ίνες. 

Τύποι Ινών: Ακρυλική, Ασετάτ, Μάλλινη, Ρεγιόν, Βαμβακερή, Λινή,  
Νάιλον, Μεταξωτή 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

     ΣΤΗΛΗ Α: Φυσικές Ίνες ΣΤΗΛΗ Β: Τεχνητές Ίνες 
 

i. Μάλλινη 

ii. Βαμβακερή 

iii. Λινή 

iv. Μεταξωτή 

 
i. Ακρυλική 

ii. Ασετάτ 

iii. Ρεγιόν 

iv. Νάιλον 

 
 

8. Για την κάθε μία πρόταση που σας δίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 5 να επιλέξετε και να 

υπογραμμίσετε τη μία (1) ορθή απάντηση από τις τρεις (3) επιλογές που σας δίνονται 

στις ΣΤΗΛΕΣ Β, Γ και Δ ως  ΕΠΙΛΟΓΗ 1,  ΕΠΙΛΟΓΗ 2 και ΕΠΙΛΟΓΗ 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΣΤΗΛΗ Α : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΛΗ Β: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 
ΣΤΗΛΗ Γ: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 
ΣΤΗΛΗ Δ: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 3 

i. Για να ευδοκιμήσει το βαμβάκι 
χρειάζεται: 

Ζεστό κλίμα 
Υγρό και 
θερμό κλίμα 

Τροπικό 
κλίμα 

ii. Η ίνα του βαμβακιού αποτελείται 
από: 

Πρωτεΐνη Κερατίνη Κυτταρίνη 
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9. Για την κάθε μία πρόταση που σας δίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 6 να επιλέξετε και να 
υπογραμμίσετε τη μια (1) ορθή απάντηση από τις τρεις (3) επιλογές που σας δίνονται 
στις ΣΤΗΛΕΣ Β, Γ και Δ ως ΕΠΙΛΟΓΗ 1,  ΕΠΙΛΟΓΗ 2 και ΕΠΙΛΟΓΗ 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΣΤΗΛΗ Α: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΛΗ Β: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 
ΣΤΗΛΗ Γ: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 
ΣΤΗΛΗ Δ: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 3 
i. Για να ευδοκιμήσει το λινάρι 

χρειάζεται : 
Θερμό κλίμα 

Τροπικό 

κλίμα 

Εύκρατο 
κλίμα 

ii. Η ίνα του λιναριού αποτελείτε από: Κυτταρίνη Πρωτεΐνη Κερατίνη 

 

10. Να προσδιορίσετε την έννοια των ορολογιών «ίνα» και «νήμα». 
 

i. «Ίνα»: Είναι η βασική πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή  
            των νημάτων. 
 

ii. «Νήμα»: Είναι το προϊόν κλωσίματος των ινών.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’ 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.  

                    Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (10) μονάδες. 

11. (α) Στον ΠΙΝΑΚΑ 7, δίνεται η περιγραφές των σταδίων παραγωγής του  
      βαμβακερού νήματος. Στον  ΠΙΝΑΚΑ 8 να καταγράψετε την ονομασία των  

     σταδίων της Παραγωγής του βαμβακερού νήματος που ανταποκρίνεται στην  

     κάθε μια περιγραφή των σταδίων παραγωγής του βαμβακερού νήματος που σας  

     δίνονται στον  ΠΙΝΑΚΑ 7.                                                                           (Μονάδες 6) 

  

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Ονομασία των σταδίων της παραγωγής του βαμβακερού νήματος 

Η ονομασία του σταδίου της περιγραφής i είναι:  Λανάρισμα 

Η ονομασία του σταδίου της περιγραφής ii είναι:   Νηματοποίηση 

Η ονομασία του σταδίου της περιγραφής iii είναι:   Τέντωμα 

Η ονομασία του σταδίου της περιγραφής iv είναι:  Καθάρισμα 

Η ονομασία του σταδίου της περιγραφής v είναι:   Ξεχώρισμα 

Η ονομασία του σταδίου της περιγραφής vi είναι:  Συγκομιδή 

 
 

 

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ 7  

Η περιγραφή των σταδίων παραγωγής του βαμβακερού νήματος 

i. Τροχοί με χαλύβδινα δόντια ισιώνουν τις βαμβακερές ίνες και σχηματίζουν 

χοντρό φιτίλι ινών. 

ii. Η κλωστική μηχανή στρίβει το λεπτότερο φιτίλι βαμβακερών ινών πολλές 

φόρες και το μετατρέπει σε γερό λεπτό νήμα το οποίο τυλίγεται σε μασούρια. 

iii. Το χοντρό φιτίλι βαμβακερών ινών τεντώνεται και μετατρέπεται σε λεπτότερο 

φιτίλι. 

iv. Οι βαμβακερές ίνες καθαρίζονται και σχηματίζονται σε ρολά. 

v. Η εκκοκκιστική μηχανή ξεχωρίζει τις βαμβακερές ίνες από τους σπόρους. 

vi. Τα φυτά του βαμβακιού μαζεύονται με τη χρήση ειδικής μηχανής. 
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(β) Στον ΠΙΝΑΚΑ 9 να ταξινομήσετε στη σωστή χρονική σειρά τα στάδια     
     παραγωγής του βαμβακερού νήματος που περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7. 
                                                                                                                       (Μονάδες 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(γ) Να αναφέρετε το μέρος του φυτού του βαμβακιού από το οποίο λαμβάνονται οι  
     βαμβακερές ίνες.                                                                                          (Μονάδα 1)                                                                                                      

               Το μέρος του φυτού του βαμβακιού από το οποίο λαμβάνονται οι βαμβακερές  

               ίνες  είναι ο σπόρος του καρπού. 

 

12. Στον ΠΙΝΑΚΑ 10 να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από τις προτάσεις που    
αφορούν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιότητες της βαμβακερής ίνας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΙΝΑΣ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ 

i. Η βαμβακερή ίνα είναι ανθεκτική.  ΟΡΘΟ 

ii. Η βαμβακερή ίνα έχει εξαιρετική απορροφητικότητα. ΟΡΘΟ 

iii. Η βαμβακερή ίνα είναι ανθεκτική σε όλες τις βάσεις ΟΡΘΟ 

iv. Η βαμβακερή ίνα έχει μεγάλη φυσική ελαστικότητα ΛΑΘΟΣ 

v. Η βαμβακερή ίνα δεν επηρεάζεται από το σκώρο. ΟΡΘΟ 

vi. Η βαμβακερή ίνα είναι κακός αγωγός της θερμότητας. ΛΑΘΟΣ 

vii. Τα βαμβακερά υφάσματα δεν τσαλακώνονται.  ΛΑΘΟΣ 

viii. Τα βαμβακερά υφάσματα έχουν καλό πέσιμο. ΛΑΘΟΣ 

ix. Η βαμβακερή ίνα δεν επηρεάζεται από την μούχλα. ΛΑΘΟΣ 

x. Η βαμβακερή ίνα βάφεται πολύ καλά. ΟΡΘΟ 

 
 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Το 1ο στάδιο περιγράφεται στον αριθμό : vi 

Το 2ο στάδιο περιγράφεται στον αριθμό: v 

Το 3ο στάδιο περιγράφεται στον αριθμό: iv 

Το 4ο στάδιο περιγράφεται στον αριθμό: i 

Το 5ο στάδιο περιγράφεται στον αριθμό: iii 

Το 6ο στάδιο περιγράφεται στον αριθμό: ii 
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13. (α) Στον ΠΙΝΑΚΑ 11 να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από τις προτάσεις που 
αφορούν στο οργανικό βαμβάκι.                                                                                (Μονάδες 5)                                                                                                                                            

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Το οργανικό Βαμβάκι ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ 

i. Οι μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας βασίζονται στη χρήση 
χημικών εντομοκτόνων. ΛΑΘΟΣ 

ii. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί καινούριες 
ποικιλίες βαμβακιού οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές στην 
ξηρασία, με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερη 
ποσότητα νερού κατά την καλλιέργειά τους. 

ΟΡΘΟ 

iii. Το οργανικό βαμβάκι απαιτεί μικρότερο κόστος 
παραγωγής από ότι το μη-οργανικό βαμβάκι. ΛΑΘΟΣ 

iv. Οι μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας βασίζονται στη χρήση 
φυσικών εντομοκτόνων, για παράδειγμα τη χρήση των 
εντόμων «πασχαλιών». 

ΟΡΘΟ 

v. Το βιολογικό βαμβάκι καλλιεργείται σε 20 χώρες με 
κυρίαρχη παραγωγική χώρα την Τουρκία. ΟΡΘΟ 

 
 

(β) Να καταγράψετε πέντε (5) χρήσεις των βαμβακερών ινών, νημάτων και  
                υφασμάτων.                                                                                                (Μονάδες 5)                          
                                                                                                                                                  

i. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύματα 
ii. Πιτζάμες  
iii. Εσώρουχα 
iv. Κλωστές και νήματα 
v. Οικιακά είδη 

 

14. (α) Να εξηγήσετε τον τρόπο με το οποίο αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα του λιναριού  
      μέσα από την ιστορία.                                                                                (Μονάδες 5) 

                                                       

                 Τα λινά περιτυλίγματα των μουμιών στους Αιγυπτιακούς τάφους, τα οποία  
                 χρονολογούνται 4500 χρονών, αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα του  
                 λιναριού μέσα από την ιστορία.  
  

       (β) Να καταγράψετε τέσσερεις (4) χώρες στις οποίες καλλιεργείται το λινάρι στη  
            σύγχρονη εποχή.                                                                                       (Μονάδες 4) 
                                                                                                                            

i. Ρωσία 
ii. Ιορδανία 

iii. Γαλλία 
iv. Βέλγιο 
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            (γ)  Να αναφέρετε το μέρος του φυτού του λιναριού από το οποίο λαμβάνονται οι ίνες  
                  του.                                                                                                             (Μονάδα 1)                                                                              
                                                                                                                                      
         Το μέρος του φυτού του λιναριού από το οποίο λαμβάνονται οι ίνες του  
                  είναι το στέλεχος του φυτού.  

 
 

15. Στον ΠΙΝΑΚΑ 12 να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από τις προτάσεις που      
     αφορούν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και στις ιδιότητες της λινής ίνας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι ιδιότητες της 
λινής ίνας 

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ 

i. Η λινή ίνα είναι ανθεκτική.  ΟΡΘΟ 

ii. Η λινή ίνα είναι εξαιρετικά απορροφητική. ΟΡΘΟ 

iii. Η λινή ίνα δεν είναι ανθεκτική στις βάσεις. ΛΑΘΟΣ 

iv. Η λινή ίνα έχει μεγάλη φυσική ελαστικότητα. ΛΑΘΟΣ 

v. Η λινή ίνα δεν αντιστέκεται στα οξέα. ΛΑΘΟΣ 

vi. Η λινή ίνα είναι καλός αγωγός της θερμότητας. ΟΡΘΟ 

vii. Τα λινά δεν τσαλακώνονται.  ΛΑΘΟΣ 

viii. Η λινή ίνα έχει θερμοπλαστική ιδιότητα. ΛΑΘΟΣ 

ix. Η λινή ίνα δεν ξεθωριάζει από τον ιδρώτα. ΛΑΘΟΣ 

x. Η λινή ίνα δεν βάφεται εύκολα. ΟΡΘΟ 

 

 



σελίδα - 10 - από 10 
 

16.  (α) Στον ΠΙΝΑΚΑ 13 να ονομάσετε τα πέντε (5) στάδια παραγωγής του λινού νήματος  
       με την σωστή χρονική σειρά.                                                                                  (Μονάδες 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που αφορούν στον εμποτισμό του 
     λιναριού επιλέγοντας από τις πιο κάτω Λέξεις:                                            (Μονάδες 4)                                                   
             

Λέξεις: ξυλώδους, στέλεχος, γόμμα, νερό, λάδι, λουλούδι 

Τα στελέχη του λιναριού αφήνονται στο νερό μέχρι να γίνει αποσύνθεση του 

ξυλώδους μέρους τους για να χαλαρώσει η γόμμα που δένει τις ίνες με το στέλεχός 

τους. 

 

           (γ) Να ονομάσετε μία μέθοδο εμποτισμού του λιναριού.                                  (Μονάδα 1) 
                                                                                                                                   

           Οι μέθοδοι εμποτισμού του λιναριού είναι: 
i. σε αγρούς, 

ii. σε ρυάκια,  
iii. με χημικά μέσα,  
iv. σε ποταμούς,  
v. σε τεχνητές λίμνες και 

vi. σε ντεπόζιτα.          
 
 

 
 
 

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -  
 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Το 1ο στάδιο παραγωγής του λινού νήματος ονομάζεται : Διαλογή 

Το 2ο στάδιο παραγωγής του λινού νήματος ονομάζεται : Εμποτισμός 

Το 3ο στάδιο παραγωγής του λινού νήματος ονομάζεται : Κοπάνισμα 

Το 4ο στάδιο παραγωγής του λινού νήματος ονομάζεται : Χτένισμα 

Το 5ο στάδιο παραγωγής του λινού νήματος ονομάζεται : Κλώσιμο 


