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ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ2  
 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΗΛ609 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 
 

 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

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

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

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 μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

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

8. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν.  

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

μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση. 

10. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

11. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ  (5) ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
 

1.  Η μονάδα μέτρησης της θερμότητας στο διεθνές σύστημα μονάδων είναι:  
                                                                                                                 (μον. 5)                                 
 
 α.° C              β. Kg                       γ. kJ                  δ. kW 

 

     2.   Για να υπολογίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, που χρειάζεται να   
    καταναλώσουμε, για να έχουμε μια ορισμένη ποσότητα θερμότητας,              
    χρησιμοποιούμε το εξής ισοδύναμο:                                                      (μον. 5) 

           
           Μια κιλοβατώρα kWh  παράγει    ...........   kJ  θερμότητας.  
             
             α. 3612          β.  3126      γ. 612          δ. 126  
              
           Να επιλέξετε την ορθή απάντηση. 

 

      3.  Από ποιο παράγοντα δεν  εξαρτάται η θερμότητα που απορροφά ή  αποβάλλει                              

           ένα  σώμα, για να αυξήσει ή να ελαττώσει τη θερμοκρασία του :             (μον. 5) 

         

           α. Μάζα            β. Υλικό                 γ.  Διαφορά θερμοκρασίας          δ. Σχήμα 

 
      4.  Η ηλεκτρική αντίσταση στα θερμικά στοιχεία των οικιακών συσκευών είναι           
           κατασκευασμένη  συνήθως από:                                                              (μον. 5) 
           
           α. Χρωμιονικελίνη           β. Χαλκό και σίδερο   
     
           γ. Χρώμιο και χαλκό       δ. Νικέλιο  και  χαλκό 
  
 
      5.  Να αναφέρετε τρία είδη θερμομέτρων.                                                     (μον. 5) 
 
 
      6.  Ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης της θερμότητας στο χώρο, οι ηλεκτρικές    
           θερμάστρες χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες. Να τις αναφέρετε.       (μον. 5) 
          

7. Να αναφέρετε τους τρεις τρόπους μετάδοσης της θερμότητας.               (μον. 5) 

 

8. Σε μια ηλεκτρική συσκευή ο αγωγός της φάσης έρχεται σε επαφή:         (μον. 5) 

     α. με τον ουδέτερο αγωγό.  Πως  ονομάζεται αυτή η βλάβη 

          β. με το μεταλλικό μέρος της συσκευής. Πως ονομάζεται αυτή η βλάβη 
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9. Να γράψετε τέσσερα σημαντικά μέτρα ασφάλειας στο εργαστήριο.         (μον. 5) 

 

10.  Η ισχύς μιας ηλεκτρικής φρυγανιέρας που απορροφά ρεύμα  10Α με τάση  

      λειτουργίας  230V /  50Hz    είναι:                                                            (μον. 5)  

            α. 230W          β.  2300W          γ. 12000W          δ. 230000W 

Να γράψετε την ορθή απάντηση. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 
 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

11. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας περιέχει 200kg νερό θερμοκρασίας 15 °C (Ειδική         

      θερμότητα νερού = 4,2 kJ/kg deg C).   

  α.   Να υπολογίσετε την θερμότητα που απαιτείται για να αυξηθεί η   

        θερμοκρασία του νερού  στους 65°C.                                              (μον. 5)                                 

   β. Πόση ηλεκτρική ενέργεια έχει δαπανηθεί ;                                         (μον. 2) 

  γ.  Να υπολογίσετε το κόστος λειτουργίας του παραπάνω  

       θερμοσίφωνα, αν η ταρίφα είναι 25 σεντ η  κιλοβατώρα  και   

       εργάζεται 3 φορές τη βδομάδα για οκτώ εβδομάδες.                       (μον. 3)                                                                                                                                               

 
 
12. Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα μίας θερμάστρας ακτινοβολίας με δύο    

 θερμικά στοιχεία και ένα διακόπτη που έχει τη δυνατότητα να αναβοσβήνει το       

 δεύτερο θερμικό στοιχείο.                                                                       (μον. 10) 

 

 
13. Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα ηλεκτρικής ψηστιέρας με δύο θερμικά    
      στοιχεία, θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία.  (10) 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 1 ερώτηση η οποία βαθμολογείται με 20 
 μονάδες. Να απαντήσετε στην ερώτηση. 

 

14. Πιο κάτω δίνονται τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στις ηλεκτρικές  
      φρυγανιέρες και ψηστιέρες. Να  γράψετε τη βλάβη ή τις βλάβες για κάθε      
      σύμπτωμα. 

  
1. Η φρυγανιέρα δε λειτουργεί καθόλου. (Να γράψετε δύο βλάβες)         (μον. 4)            

 
2. Παρόλο που υπάρχει τάση στη φρυγανιέρα, αυτή δεν λειτουργεί. 
 (Να γράψετε δύο βλάβες)                                                                        (μον. 4)            

 
3. Το κινητό χερούλι της φρυγανιέρας δεν παραμένει κάτω.  
(Να γράψετε μια βλάβη)                                                                           (μον. 2)            
 
4. Η ψηστιέρα δε λειτουργεί καθόλου. (Να γράψετε δύο βλάβες)             (μον. 4)            
 
5. Η ψηστιέρα υποθερμαίνεται. (Να γράψετε μια βλάβη)                          (μον. 2) 
 
6. Πέφτει ο αυτόματος διακόπτης. (Να γράψετε μια βλάβη)                     (μον. 2) 
 
7. Ηλεκτροπληξία.  (Να γράψετε μία βλάβη)                                            (μον. 2)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ 

Ένταση του ρεύματος 
                                          

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

Ηλεκτρική ενέργεια  

Ηλεκτρική ισχύς  

Θερμοδυναμική 

 
Θερμικό φορτίο (kJ) 
 

 

Ειδική αισθητή θερμότητα υλικού (
) 

𝑐 

Διαφορά θερμοκρασίας ( ) 

  

Χρόνος (sec)  
 

𝑡 

 
 


