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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 2020 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ2  

 
ΣΕΙΡΑ Α΄ 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες (ΠΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΕ302 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 

 
 
 
Πληροφορίες 

• Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

• Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις των 4 μονάδων η κάθε μία. 

• Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις των 8 μονάδων η κάθε μία. 

• Το Μέρος Γ΄ περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις των 10 μονάδων η κάθε μία. 

• Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

___________________________________________________________________ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα στο εξεταστικό δοκίμιο, στο χώρο που 

διατίθεται.  Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι αρκετός να 

χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες. 

2. Τα ατομικά σας στοιχεία να γραφούν μόνο στον καθορισμένο χώρο που 

υπάρχει γι’ αυτό το λόγο, με προσοχή ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια του 

πλαισίου. 

3. Σε κανένα άλλο σημείο του εξεταστικού δοκιμίου να μην γράψετε οποιοδήποτε 

στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα σας. 

4. Να χρησιμοποιήσετε μόνο πένα  χρώματος μπλε ανεξίτηλης μελάνης.  

5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση 

βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.  

 

Για τις ερωτήσεις 1- 4 να επιλέξετε το Ορθό ή το Λάθος, βάζοντας √ στο 

αντίστοιχο τετράγωνο ανάλογα με αυτό που ισχύει. 

 
 
1. Ο μεγαλύτερος εχθρός του σπόρου είναι η θερμοκρασία. 
 
 
 
2. Σπόροι που φυτρώνουν δύσκολα σπέρνονται βαθύτερα. 
 
 
 
3. Σε κάθε σκελίδα σκόρδου που λέγεται βολβομερές υπάρχουν  
 
    πολλοί οφθαλμοί. 
 
 
4. Με τον όρο φορτίο εννοούμε την παραγωγή είτε καρπών  
 
    είτε λουλουδιών των φυτών. 
 
 
 
Για τις ερωτήσεις 5 - 6 να επιλέξετε την ορθή απάντηση. 
 
 
5. Η άμμος έχει μεγάλο μέγεθος κόκκων που καθιστά το έδαφος: 

(α) βαρύ 

(β) δύσκολα αεριζόμενο 

(γ) συνεκτικό 

(δ) ελαφρύ 

 
 

6. Η πορτοκαλιά ανήκει στα: 

(α) πυρηνόκαρπα 

(β) εσπεριδοειδή 

(γ) ακρόδρυα 

(δ) μηλοειδή 

  

Ορθό Λάθος 

  

Ορθό Λάθος 

  

Ορθό Λάθος 

  

Ορθό Λάθος 
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7. Να αντιστοιχήσετε τα φυτά της στήλης Α΄ με τις κατηγορίες φυτών της στήλης Β΄. 

Ένας όρος από τη στήλη Β΄ περισσεύει.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
8. Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω εικόνες, να γράψετε για κάθε λαχανικό το εδώδιμο 

τμήμα του (δηλαδή ποιο μέρος του φυτού τρώγεται).  

 

 

 

  

1. Κουνουπίδι 2. Τομάτα 3. Σπαράγγι 4. Καρότο 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Στήλη Α΄ 

Φυτά 

Στήλη Β΄ 

Κατηγορίες 

1) Πεύκο α) Σιτηρά 

2) Κριθάρι β) Ψυχανθή 

3) Γιασεμί γ) Καλλωπιστικά δέντρα 

4) Φασόλια δ) Βιομηχανικά φυτά 

 ε) Αναρριχητικά φυτά 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 
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9. Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους που προσδιορίζουν την καλή ποιότητα του 

σπόρου. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

10.  Τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να αποδώσουν, αν δε βρουν στο 

έδαφος, όλα εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για να «κτίσουν» τα 

διάφορα μέρη τους (φύλλα, βλαστούς, άνθη, καρπούς). Να αναφέρετε τέσσερα (4) 

θρεπτικά στοιχεία. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

11.  Αφού μελετήσετε προσεχτικά την παρακάτω κλίμακα του pH, να ονομάσετε τις 

κατηγορίες των εδαφών βάσει των ανάλογων τιμών της.  
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12.  Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους καταστροφής των ζιζανίων. 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

οκτώ (8) μονάδες.  

 

13.  α) Να δώσετε τον ορισμό των λαχανικών.  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

β) Να αναφέρετε τέσσερις (4) μορφές κατανάλωσης των λαχανικών. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

14.  Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη κλαδέματος των φυτών. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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15.  Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους που θεωρούνται σημαντικοί, ώστε να 

χαρακτηριστεί το έδαφος ποιοτικό για μια καλλιέργεια.   

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

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

 

16.  Παρατηρώντας την πιο κάτω εικόνα να δώσετε τον ορισμό των βολβών και να 

αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά τους. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται 

με δέκα (10) μονάδες.  

 

17.  α) Να δώσετε τον ορισμό του εγγενούς πολλαπλασιασμού των φυτών. 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

β) Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα του εγγενούς 

πολλαπλασιασμού. 

 

Πλεονεκτήματα  
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 
Μειονεκτήματα 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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18.  α) Να εξηγήσετε τι είναι οι καταβολάδες και να αναφέρετε δύο (2) είδη. 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

β) Να αναφέρετε το είδος της καταβολάδας που εικονίζετε στην παρακάτω 
φωτογραφία και να την περιγράψετε. 

 
                                                  
 

 
 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


