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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τ.Σ.(Θ.Κ.) (26)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) σελίδες Α4 (οδηγίες και παράρτημα 1),
τέσσερα (4) φύλλα σχεδίασης Α3 και περιλαμβάνει δύο μέρη, Α΄και Β΄.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της, να
επισυναφθούν και τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 και στα τέσσερα
φύλλα σχεδίασης.
2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης.
3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους
συμβολισμούς.
4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας.
5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια.
6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις δοσμένες
διαστάσεις.
7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου και στένσιλ επίπλων.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής

2

3

4

5

Να σχεδιάσετε, στην πρόσοψη της κατοικίας, μία ανθρώπινη
φιγούρα με ύψος 1.60-1.80m και ένα δέντρο με ύψος 4.50-5.50m σε
θέση δικής σας επιλογής.

Στο Παράρτημα 1, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την πρόσοψη (Ανατολική Όψη)
της κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες
που δίνονται στις σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.

Σημειώσεις :
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
x
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
x
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm
από το δάπεδο της κατοικίας.

x

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................

30
50
60
120
150

ΑΣΚΗΣΗ 5 (20 μονάδες)

κλίμακα 1:50

15

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 3 - ΜΕΡΟΣ Β΄

100
10
15

6

Στο Παράρτημα 1, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
x Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρο εδάφους,
δαπέδου βεράντας, δαπέδου εσωτερικού χώρου, πάνω μέρους
πλάκας οροφής και στηθαίου οροφής).

Σημειώσεις :
x
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
x
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
x
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm
από το δάπεδο της κατοικίας.

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................

30
50
60
120
150

ΑΣΚΗΣΗ 6 (25 μονάδες)

κλίμακα 1:50

15

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4 - ΜΕΡΟΣ Β΄

100
10
15

7

  "      
        








 "1"H JU&.(HDJ.

 "




 .52$4 $+$-%-#,)86+,)8
G/G/ #!P* %&+
G/ / +L
G/D/ *, &+
G/K/ #!P*, &+

            
               
    !
G/O/ 1.!!6U(5.!Y-;!( U(&#S(&U((.!-(

 +(%6*;81#%/ +(%8-.$-%$4/ ,-.8%%6*;81#%/
/G/ 0 !+& !+
/ / IU%!-(.%-(S+(-(H4.(J
/D/  !+).( "($-(!U(-.S(
/K/ )(  %P.(&(.(

 1'*.%-4/%5(/,;74/
D/G/ 0 !+",*/
D/ / 9P!*
D/D/ X,.&%!)U(&U(  ^ /

 2&#$73/
K/G/ 0 !+#(&"(/
K/ / ;" ¡¢£ 
K/D/ 9"$!)& !"
K/K/ 9+!(%. % !" ( ) P.
K/O/  !+ . -(!)&(  !+/

 #,-2)7%-%
O/G/ 0 !+& -(.L-(
O/ / 4&)
O/D/ 9 %1&-!.-(
O/D/G/ E*$-(&+!L-(
O/D/ / E*$-(!U(/



471.'$4b9*%,) %!%!![+!(% &)!%,()




8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (400)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΔΕΥΤΕΡΑ, 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2 ώρες και 30 λεπτά

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δεκαέξι (16) σελίδες
και περιλαμβάνει τρία (3) μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε περίπτωση
που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 15 και 16.
3. Τα σχήματα και τα διαγράμματα επιτρέπεται να σχεδιαστούν με μολύβι.
4. Δίνεται τυπολόγιο.

9

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας, ως προς τον κεντροβαρικό άξονα x – x της
σύνθετης διατομής, που φαίνεται στο Σχήμα 1.
y

εξωτερική διάμετρος D1 = 40 cm
εσωτερική διάμετρος D2 = 24 cm
x

x

y
ΣΧΗΜΑ 1

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

2. Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής κοίλης διατομής με εξωτερική διάμετρο D = 15 cm,
εσωτερική διάμετρο d = 13 cm και μήκος L = 3,4 m, είναι πακτωμένη στο ένα άκρο και
ελεύθερη στο άλλο, όπως δείχνει το Σχήμα 2. Να υπολογίσετε τη λυγιρότητα της
ράβδου.

……………………………………………………………

3,4 m

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ΣΧΗΜΑ 2

……………………………………………………………

- 10
2-

3. Να υπολογίσετε τη ροπή αντίστασης ως προς τον κεντροβαρικό άξονα x – x, της
σύνθετης διατομής του Σχήματος 3.
30 cm

…………………………………………………

8 cm

…………………………………………………

40 cm

24 cm

x

…………………………………………………
…………………………………………………
x

…………………………………………………

8 cm

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………….......
8 cm 14 cm

8 cm

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

y

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

ΣΧΗΜΑ 3

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

4. Να υπολογίσετε την ακτίνα αδράνειας ix των διατομών Α και Β του Σχήματος 4.

Β

y

y

x

x

35 cm

Α
x

x

25 cm

y

y
ΣΧΗΜΑ 4

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 11
3-

5. Να υπολογίσετε το μέγεθος της εσωτερικής δύναμης και να καθορίσετε το είδος
καταπόνησης που αναπτύσσεται στη ράβδο ΑΒ του δικτυώματος του Σχήματος 5, με
τη μέθοδο της ανάλυσης – ισορροπίας των κόμβων.
……………………………………………
……………………………………………

1,5 kN
1,5 kN

0,75 kN

……………………………………………

Β

0,75 kN

Δ

……………………………………………
……………………………………………

30°

A

……………………………………………

1,5 kN

Γ

Ε

Ζ
3m

……………………………………………
……………………………………………

3m

……………………………………………
……………………………………………

ΣΧΗΜΑ 5

……………………………………………

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

6. Στο Σχήμα 6 δίνονται η αμφιπροέχουσα δοκός και η σχηματική μορφή του διαγράμματος
των τεμνουσών δυνάμεων (Δ.Τ.Δ.). Να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις και τα
φορτία που καταπονούν τη δοκό, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο Δ.Τ.Δ.

A

B

Γ

E

Δ
α

β

γ

Ζ
δ

ε

ΣΧΗΜΑ 6

- 12
4-

7. Αμφιέρειστη δοκός φορτίζεται όπως δείχνει το Σχήμα 7. Να υπολογίσετε τη μέγιστη
ροπή κάμψης που αναπτύσσεται στη δοκό, αν οι αντιδράσεις της δοκού είναι
RA = 15,4 kN και RB = 9,8 kN.
q = 6 kN/m

…………………………………………………

A

…………………………………………………

B

…………………………………………………
4,2 m

…………………………………………………

1,2 m

…………………………………………………

5,4 m

RA = 15,4 kN

RB = 9,8 kN

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

ΣΧΗΜΑ 7

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

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

8. Για τη δοκό πρόβολο του Σχήματος 8, να υπολογίσετε την οριζόντια αντίδραση RAx και
να τη σχεδιάσετε στο σχήμα.
………………………………………………………
F1 = 3 kN

F2 = 12 kN

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

60°

45°

A

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

2m

1m

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

ΣΧΗΜΑ 8

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

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

- 13
5-

9. Η αμφιέρειστη δοκός του Σχήματος 9 φορτίζεται με συνεχές ομοιόμορφα
κατανεμημένο φορτίο q = 8 kN/m σε όλο το μήκος της ℓ = 5 m. Να υπολογίσετε τη
μέγιστη τάση κάμψης σ (N/mm2), που αναπτύσσεται στη διατομή της, όταν δίνεται η
ροπή αντίστασης W = 2250 cm3.

………………………………………………………

q = 8 kN/m

………………………………………………………

A
B

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

5m

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

ΣΧΗΜΑ 9

………………………………………………………

10. Για την πιο κάτω δοκό πρόβολο του Σχήματος 10, να σχεδιάσετε το διάγραμμα των
τεμνουσών δυνάμεων Q και το διάγραμμα των ροπών κάμψης M, χωρίς να τη λύσετε.
Στο διάγραμμα των ροπών κάμψης να σημειώσετε τα ευθύγραμμα και τα
καμπυλόγραμμα τμήματα.

F2

F1

F2

F1

q

q

A

A

α

β

α

ΣΧΗΜΑ 10

Δ.Τ.Δ.

Δ.Ρ.Κ.
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β

δεξ.

11. Να υπολογίσετε την τέμνουσα δύναμη δεξιά του σημείου Ε (QE ) για τη δοκό που σας
δίνεται στο Σχήμα 11.

15 kN

10 kN
5 kN/m

A

B
Γ
1,5 m

Ε

Δ
1,5 m

1m

1,3 m
RB = 22,52 kN

RA = 14,98 kN

ΣΧΗΜΑ 11

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

12. Να υπολογίσετε τη ροπή κάμψης στο σημείο Ε (ΜΕ) για τη δοκό που σας δίνεται στο
Σχήμα 12.

15 kN

10 kN
5 kN/m

A

B
Γ
1,5 m

Ε

Δ
1,5 m

1m

RA = 14,98 kN

1,3 m
RB = 22,52 kN

ΣΧΗΜΑ 12

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

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
- 15
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να υπολογίσετε το επιτρεπόμενο φορτίο λυγισμού, που μπορεί να μεταφέρει
χαλύβδινος στύλος, ο οποίος στηρίζεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 13 α και έχει
ορθογωνική κοίλη διατομή όπως το Σχήμα 13 β.
Οι διαστάσεις της διατομής είναι σε mm
Δίνονται: μέτρο ελαστικότητας

E = 210 kN/mm2

συντελεστής ασφάλειας

γ=3

F (kN)

10

3,5m

x

120

10

y

x

100

80

y

ΣΧΗΜΑ 13 α

ΣΧΗΜΑ 13 β

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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14. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τάση θλίψης και τη μέγιστη τάση εφελκυσμού, σε N/mm2,
που θα αναπτυχθούν στην προέχουσα δοκό, η οποία φορτίζεται όπως φαίνεται στο
Σχήμα 14 α και έχει διατομή Τ όπως φαίνεται στο Σχήμα 14 β.
Οι διαστάσεις της διατομής είναι σε cm.
y
30

15

q = 20 kΝ/m

10

F2 = 25 kN

B

x

x
25

Δ
5m

30

A

1,5 m
10

RA = 38 kN

RB = 117 kN

y
ΣΧΗΜΑ 14 α

ΣΧΗΜΑ 14 β

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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15. Δίνεται δικτύωμα με διαστάσεις και φορτία όπως φαίνεται στο Σχήμα 15.
(α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Ζ.
(β) Να υπολογίσετε το μέγεθος και να καθορίσετε το είδος της καταπόνησης στις
ράβδους ΓΔ και ΓΗ με τη μέθοδο των τομών.
(γ) Να υπολογίσετε το μέγεθος και να καθορίσετε το είδος της καταπόνησης στις
ράβδους ΕΔ και ΕΖ με τη μέθοδο ανάλυσης – ισορροπίας των κόμβων.
20 kN
Γ

Δ

12 kN

E

3m

B
15 kN
A

3m

Z

Η
3m

3m

ΣΧΗΜΑ 15

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................
................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
- 11
19 -

16. Για την πιο κάτω δοκό του Σχήματος 16 να σχεδιάσετε το διάγραμμα των τεμνουσών
δυνάμεων Q και το διάγραμμα των ροπών κάμψης M, χωρίς να τη λύσετε. Στο
διάγραμμα των ροπών κάμψης να σημειώσετε τα ευθύγραμμα και τα καμπυλόγραμμα
τμήματα.

F1 (kN)

F2 (kN)

q (kN/m)

Β
Α

Γ
α

Δ
β

E
γ

δ

ΣΧΗΜΑ 16

Δ.Τ.Δ.

Δ.Ρ.Κ.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από μία (1) ερώτηση
Η ερώτηση βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.
17. Αμφιπροέχουσα δοκός φορτίζεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.
(α) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Β.
(β) Να υπολογίσετε τις τέμνουσες δυνάμεις και τις ροπές κάμψης στα χαρακτηριστικά
σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε.
(γ) Να υπολογίσετε την απόσταση x από το σημείο στήριξης Α, όπου αναπτύσσεται η
μέγιστη θετική ροπή κάμψης Mmax.
(δ) Να υπολογίσετε το μέγεθος της μέγιστης θετικής ροπής κάμψης Mmax.
(ε) Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα των τεμνουσών δυνάμεων Q και των ροπών
κάμψης Μ και να αναγράψετε τα μεγέθη τους στα χαρακτηριστικά σημεία Α, Β, Γ, Δ
και Ε, καθώς και το μέγεθος της μέγιστης θετικής ροπής κάμψης Mmax.

F = 20 kN
q = 7,5 kN/m

Α

Β

Γ

Δ
2m

4,2 m

E
1,8 m

2m

ΣΧΗΜΑ 17

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

F = 20 kN
q = 7,5 kN/m

……………………………………

Α

Β

Γ

……………………………………

Δ
2m

4,2 m

E
1,8 m

2m

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

ΣΧΗΜΑ 17
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……………………………………
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……………………………………
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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4. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.

εξώφυλλο του τετραδίου.

3. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία με στυλό (πέννα) μπλε χρώματος στο

επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Η ερώτηση βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από μια (1) ερώτηση.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τρείς (3) ερωτήσεις.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από οκτώ (8) ερωτήσεις.

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη:

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εννέα (9) σελίδες

08:00 – 10:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019

Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ (402)

Μάθημα: Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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............................................................................................................................................................

β).........................................................................................................................................

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

α).........................................................................................................................................

3. Να περιγράψετε δύο βασικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από ένα
Βιομηχανικό Σχεδιαστή, για τη δημιουργία ενός οικολογικά βελτιωμένου προϊόντος.

α)........................................................................................................................

Αισθητική Ανάγκη

β)........................................................................................................................

α)........................................................................................................................

Εργονομικές Ανάγκες

2. Να αναφέρετε δύο (2) εργονομικές και μία (1) αισθητική ανάγκη, που λαμβάνει υπόψη
ένας Βιομηχανικός Σχεδιαστής για τη βελτίωση ενός προϊόντος.

α) αξιολογεί την εκχύλιση και την επεξεργασία υλικού για ένα προϊόν
β) εξετάζει τη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση
ενός προϊόντος
γ) αξιολογεί το περιβαλλοντικό κόστος της κατασκευής, της μεταφοράς και της διανομής
ενός προϊόντος
δ) προσδιορίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή το κόστος ενός προϊόντος καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του.

1. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση από τις δηλώσεις που ακολουθούν (α-δ), ώστε
να φαίνεται ολοκληρωμένη η διαδικασία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής ενός προϊόντος.

ΜΕΡΟΣ Α΄: (24 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Αποτελείται από οκτώ (8) ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες.

2 από 9

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

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

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

7. Να εξηγήσετε γιατί ένας Βιομηχανικός Σχεδιαστής προβαίνει σε συγκριτικές δοκιμές
παρόμοιων εμπορικών προϊόντων προτού σχεδιάσει ένα νέο προϊόν.

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

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

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

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

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

6. Να επεξηγήσετε τον ορισμό του ''Ανοικτού Βιομηχανικού Σχεδιασμού".

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

β).........................................................................................................................................

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

α).........................................................................................................................................

5. Να γράψετε δύο (2) στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν, για να ληφθούν αποφάσεις στο
γενικό Πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού ενός προϊόντος.

γ)……………………………………………………………………….……………………………

β)……………………………………………………………………………………………………

α)……………………………………………………………………………………………………

4. Να περιγράψετε σε συντομία τρεις (3) αρχές του Καλού Σχεδιασμού, που πρέπει να
ακολουθεί ένας Βιομηχανικός Σχεδιαστής.

30

Εικόνα 1

Εικόνα 2

3 από 9

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια, πενάκια, μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια κ.λ.π.

8. Δίνονται η Εικόνα 1 και η Εικόνα 2 για έμπνευση.
Να σκιτσάρετε, στο Πλαίσιο 1 και Πλαίσιο 2, από ένα (1) πρωτότυπο προϊόν, συνδυάζοντας και τις δύο εικόνες ή μέρος τους.

Πλαίσιο 2

Πλαίσιο 1

31

Πλαίσιο 3

4 από 9

9. Να σχεδιάσετε στο Πλαίσιο 3, ένα οργανόγραμμα / σχεδιάγραμμα στο οποίο να φαίνονται
με την καθορισμένη σειρά, τα στάδια ολοκληρωμένης διαδικασίας σχεδιασμού ενός
προϊόντος.

ΜΕΡΟΣ Β΄: (36 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες.

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

3).........................................................................................................................................

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

2).........................................................................................................................................

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

1).........................................................................................................................................

β. Να καταγράψετε τρεις (3) προδιαγραφές σχετικά με το Design Brief του προϊόντος
που έχετε αναπτύξει πιο πάνω.
(6 μονάδες)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

α. Να αναπτύξετε το δικό σας σενάριο / περίληψη (Design Brief) για τη δημιουργία ενός
ατομικού προϊόντος, το οποίο θα κάνει πιο άνετη την παραμονή των επιβατών στον χώρο
του αεροδρομίου. Να λάβετε υπόψη ότι το προϊόν θα προσφέρεται από το αεροδρόμιο
και πρέπει να καλύπτει βασικές ανάγκες των επιβατών.
(6 μονάδες)

10. Δίνεται το εξής Πρόβλημα: Πολλές φορές στα αεροδρόμια υπάρχουν καθυστερήσεις ή /
και ακυρώσεις πτήσεων, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι επιβάτες να παραμένουν
πολλές ώρες στους χώρους αναμονής.
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Εικόνα 3: Χρησιμοποιημένη Ζάντα Ποδηλάτου
(Bike Rim)

5 από 9

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ

Πλαίσιο 4

Ονομασία Πρότασης: …………………………………..

Κριτήρια αξιολόγησης για κάθε πρόταση
x Πρωτοτυπία και αισθητική
2 Μονάδες
x Σκίτσο (Απόδοση τρισδιάστατης φόρμας προϊόντος)
3 Μονάδες
x Εφαρμογή υλικών στα σκίτσα
1 Μονάδες
Σύνολο: 6 μονάδες

Σημείωση: Στα σκίτσα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια, πενάκια, μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια κ.λπ.

Πλαίσιο 5

Ονομασία Πρότασης: ……………………………………

11. Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται μία ‘Χρησιμοποιημένη Ζάντα Ποδηλάτου (Bike Rim)’
Να τροποποιήσετε τη πιο κάτω Ζάντα Ποδηλάτου ως προς τη χρήση της δημιουργώντας δύο (2) διαφορετικές προτάσεις. Σκιτσάρετε στο Πλαίσιο 4 και Πλαίσιο 5 τις δύο (2) προτάσεις σας.
Ονομάστε τη χρήση της κάθε πρότασης και σημειώστε πάνω στα σκίτσα σας, τα υλικά που χρησιμοποιήσατε. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα υλικά π.χ. ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί.
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Τραπεζάκι

Φωτοβολταϊκά πάνελ

6 από 9

Φωτιστικό εξωτερικού χώρου

Να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω φωτογραφίες για έμπνευση (Τραπεζάκι, φωτιστικό εξωτερικού χώρου και
φωτοβολταϊκά πάνελ).

α. Στο Πλαίσιο 6 να δημιουργήσετε ένα (1) Εννοιολογικό χάρτη για την ανάπτυξη του πολυμορφικού
προϊόντος με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ.
(10 μονάδες)

12. Μια βιομηχανία φωτισμού εξωτερικού χώρου εξειδικεύεται και με πολυμορφικά έπιπλα, τα οποία συνδυάζουν
φωτισμό από φυσικές πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ). Το σχεδιαστικό της τμήμα, σας αναθέτει να
δημιουργήσετε ένα καινοτόμο πολυμορφικό τραπεζάκι / φωτιστικό.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: (40 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Αποτελείται από μία (1) ερώτηση με δύο (2) μέρη:

Πλαίσιο 6

τραπεζάκι
φωτιστικό
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7 από 9

Πλαίσιο 7

ΣΚΙΤΣΑ

β. Με βάση τον εννοιολογικό χάρτη, για την ανάπτυξη του προϊόντος που έχετε δημιουργήσει στο Πλαίσιο 6, να:
x σχεδιάσετε τουλάχιστον δύο (2) σκίτσα με ελεύθερο χέρι στο Πλαίσιο 7.
x σχεδιάσετε σε τρισδιάστατη μορφή το Τελικό Προϊόν με ελεύθερο χέρι στο Φύλλο Σχεδίασης αρ.8 και να
προσδιορίσετε σε αυτό, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε.
x περιγράψετε με δικά σας λόγια στο Πλαίσιο 8 την τελική σας ιδέα (τελικό προϊόν) ως προς την χρήση,
λειτουργία και υλικά κατασκευής.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια, πενάκια, μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια κ.λπ.
(30 μονάδες)
x
x

x
x
x

Κριτήρια Αξιολόγησης
Πρωτοτυπία, αισθητική και εργονομία
Σκίτσα
Παρουσίαση τελικού Προϊόντος
(Απόδοση τρισδιάστατης φόρμας προϊόντος)
Προσδιορισμός υλικών
Περιγραφή Προϊόντος
4 μονάδες
6 μονάδες

6 μονάδες
4 μονάδες
10 μονάδες

35

Φύλλο Σχεδίασης αρ. 8

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

8 από 9

Πλαίσιο 8

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
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9 από 9

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑTΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ III (409)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019
08.00 – 10.30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ (23) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό
δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
5. Δίνεται τυπολόγιο (σελίδες 20 - 23).
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ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 12 ερωτήσεις
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή
απάντηση.
1. Ένας πυκνωτής με χωρητικότητα C έχει χωρητική αντίσταση XC= 60 Ω σε
συχνότητα f. Η χωρητική αντίσταση ενός άλλου πυκνωτή με χωρητικότητα 2C
στην ίδια συχνότητα θα ισούται με:
α. 60 Ω
β. 120 Ω
γ. 30 Ω
δ. 180 Ω

2. Η Άεργος ισχύς παρουσιάζεται:
α. στο επαγωγικό μέρος του φορτίου
β. στο χωρητικό μέρος του φορτίου
γ. στο ωμικό μέρος του φορτίου
δ. στο επαγωγικό ή το χωρητικό μέρος του φορτίου.
3. Πρέπει να αντικαταστήσουμε 1500 Ω αντίσταση σε ένα ραδιόφωνο. Δεν έχουμε
όμως αντίσταση των 1500 Ω, άλλα έχουμε αντιστάσεις των 1000 Ω. Με ποιο
τρόπο πρέπει να τις συνδεσουμε για να επιτύχουμε την αντίσταση που
θέλουμε;
α. δύο αντιστάσεις των 1000 Ω παράλληλα
β. δυο αντιστάσεις των 1000 Ω παράλληλα και μια σε σειρά
γ. τρεις αντιστάσεις των 1000 Ω παράλληλα
δ. τρείς αντιστάσεις των 1000 Ω σε σειρά και μια παράλληλα.

60

Σελίδα 2 από 23

4. Το κύκλωμα του σχήματος 1 βρίσκεται σε συντονισμό. Ο συντελεστής
ποιότητας του κυκλώματος Qπ, είναι:
R=40 Ω
ω =250 rad/sec

C=100 μF
L= 0,16 H

Σχήμα 1
α. Qπ =10
β. Qπ =1
γ. Qπ =0,1
δ. Qπ =2,5

5. Το κύκλωμα του σχήματος 2 τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση
συχνότητας f=50 Hz. Να υπολογίσετε το συντελεστή ισχύος του
κυκλώματος.

R =60 Ω

f=50 Hz

C=8 μF

Σχήμα 2
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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6. Για το κύκλωμα του σχήματος 3 να υπολογίσετε:
α. την ένταση του ρεύματος Ι
β. την ισχύ του κυκλώματος Ρ

Σχήμα 3
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

7. Σε πηγή τάσης U=220 V και συχνότητας f=50 Hz, συνδέεται ένα
πραγματικό πηνίο. Η πραγματική ισχύς του κυκλώματος είναι Ρ= 10 kW με
συντελεστή ισχύος συνφ=0,5. Παράλληλα με το φορτίο συνδέουμε ένα
πυκνωτή με αποτέλεσμα, ο συντελεστής ισχύος να βελτιώνεται στο 0,87.
Να υπολογίσετε:
α. την άεργo ισχύ του πυκνωτή (Qc).
β. τη χωρητικότητα του πυκνωτή (C).
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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8. Στο κύκλωμα του σχήματος 4 να υπολογίσετε:
α. την τάση της πηγής (U)
β. την αντίσταση του αντιστάτη (R3)
γ. την ένταση του ρεύματος (I1)
δ. την ένταση του ρεύματος (I2)

Σχήμα 4
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
9. Στο κύκλωμα του σχήματος 5, να υπολογίσετε την τάση εισόδου (Uεισ).

R1=90 Ω

Uεισ.=;
R2=10 Ω

U2=2 V

Σχήμα 5
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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10. Να σημειώσετε μέσα στο τετραγωνάκι δίπλα από κάθε πρόταση την
ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, ανάλογα με αυτό που ισχύει.
α. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο μεταφοράς ψηλής
τάσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι
κατασκευασμένοι από χαλκό.
β. Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σε ψηλή τάση
επειδή αυξάνεται η ταχύτητα μεταφοράς.
γ. Για την παροχή τριφασικής τάσης σε μια κατοικία από το δίκτυο
διανομής της (ΑΗΚ) χρησιμοποιούνται πέντε (5) αγωγοί.
( 3 φάσεις, ουδέτερος και γείωση).
δ. Με τη χρήση τριφασικού συστήματος στη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας μπορούμε να μεταφέρουμε μεγαλύτερη ισχύ με
λιγότερους αγωγούς.

11. Ιδανικό πηνίο επαγωγικότητας L = 0,127 H, διαρρέεται από ρεύμα με
στιγμιαία τιμή i = 7,07 ημ314t (Α). Να υπολογίσετε:
α. την ενεργό τιμή του ρεύματος (Ιεν)
β. την επαγωγική αντίσταση (αντίδραση) του πηνίου (XL)
γ. την ενεργό τιμή της τάσης (Uεν)
δ. να γράψετε τη μαθηματική εξίσωση για τη στιγμιαία τιμή της τάσης (u).
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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12. Ένας ηλεκτρικός κινητήρας με αντίσταση R και επαγωγικότητα L έχει άεργο
ισχύ Q= 9 kVAr και πραγματική ισχύ P=10 kW (σχήμα 6α).

Να υπολογίσετε:

Σχήμα 6α

α1. τη φαινόμενη ισχύ του κινητήρα (S1)
α2. το συντελεστή ισχύος του κινητήρα (συνφ1)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Στη συνέχεια συνδέεται παράλληλα με τον κινητήρα ένας πυκνωτής έτσι ώστε
να πετύχουμε πλήρης αντιστάθμιση της άεργου ισχύος (σχήμα 6β).

Να υπολογίσετε:

Σχήμα 6β

β1. τη φαινόμενη ισχύ του κινητήρα (S2)
β2. τον νέο συντελεστή ισχύος (συνφ2)
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β’
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ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να εφαρμόσετε τους κανόνες του Κίρχωφ στο κύκλωμα του σχήματος 7 και
να υπολογίσετε τα ρεύματα Ι1, Ι2 και Ι3.

Σχήμα 7
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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14. Το κύκλωμα του σχήματος 8 έχει σύνθετη αντίσταση Ζ= 15 Ω και συντελεστή
ισχύος συνφ=0,8. Η πηγή τροφοδοσίας έχει συχνότητα f=50 Hz.
Να υπολογίσετε:
α. την αντίσταση του κυκλώματος (R)
β. την επαγωγική αντίσταση του πηνίου (XL)
γ. την επαγωγικότητα του πηνίου (L)
δ. τη διαφορά φάσης (φ) μεταξύ τάσης και έντασης του ρεύματος.

R=;
f= 50 Hz

L=;

Σχήμα 8
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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15. Τρεις ωμικοί καταναλωτές με αντιστάσεις R1 = 7 Ω, R2 = 14 Ω και
R3 = 21 Ω τροφοδοτούνται από δίκτυο πολικής τάσης 400 V / 50 Ηz, όπως
φαίνεται στο σχήμα 9.
Να υπολογίσετε:
α. την τάση στα άκρα κάθε καταναλωτή.
β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε καταναλωτή.
γ. το ρεύμα που διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό.
(Να χρησιμοποιήσετε τη διανυσματική μέθοδο στο τετραγωνισμένο χαρτί που
δίνεται στη σελίδα 18, με κλίμακα: 1 cm : 5 A)

L1
L2
L3
Iφ1
R1

Ιφ2

Ιφ3

R2

R3

ΙΝ
N
Σχήμα 9
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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16. Για το κύκλωμα του σχήματος 10,
α. να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε το ισοδύναμο κύκλωμα «Θέβενιν» στα
σημεία Α και Β
β. χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο κύκλωμα «Θέβενιν» να υπολογίσετε την
ένταση του ρεύματος που διαρρέει το φορτίο RL

Σχήμα 10
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ’
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ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 2 ερωτήσεις
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Για το κύκλωμα του σχήματος 11 να υπολογίσετε:
α. την ένταση του ρεύματος (Ι)
β. τη χωρητικότητα του πυκνωτή (C)
γ. τις τάσεις UR, UC και UL
δ. το συντελεστή ισχύος του κυκλώματος (συνφ)
ε. να σχεδιάσετε το διανυσματικό διάγραμμα του ρεύματος και των τάσεων
του κυκλώματος.

Σχήμα 11

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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18. Τρεις όμοιοι ωμικοί αντιστάτες με αντίσταση R = 50 Ω ο καθένας συνδέονται
σε τρίγωνο και τροφοδοτούνται από τριφασικό δίκτυο τριών αγωγών (τρεις
φάσεις L1 , L2 , L3). Η πολική τάση του δικτύου είναι 400 V, 50 Hz.
α. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα και να σημειώσετε σ’ αυτό:
α1. την πολική τάση του δικτύου
α2. το πολικό και φασικό ρεύμα στο φορτίο.
β. Να υπολογίσετε:
β1.την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη (Uφ)
β2. το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη (Ιφ)
β3. την ένταση του ρεύματος στις γραμμές τροφοδοσίας (Ιπ)
γ. Αν διακοπεί η φάση τροφοδοσίας L2 να υπολογίσετε:
γ1. το ρεύμα (Ι) στη γραμμή τροφοδότησης (L1)
γ2. την ισχύ που απορροφά το φορτίο από το δίκτυο
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

----------ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ III»
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

ܷ
ܴ

߇ൌ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΧΩΦ

߇ ൌ Ͳ

Κανόνας των ρευμάτων

߃ ൌ ܷ

Κανόνας των τάσεων
ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ

ܴ
ܴఖఒ
ܴఖఒ
ܫ ൌ ߇ఖఒ ή
ܴఐ

ܷ ൌ ܷ௦ ή

Διαιρέτης τάσης
Διαιρέτης έντασης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Joule

ܹ ൌܲήݐ
ܲ ൌܷήܫ
ܹ ൌ ܫଶ ή ܴ ή ݐ
ܲఌకɟఋఖజ
Βαθμός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα
ߟൌ
ܲఌఐఙɟఋఖజ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Ρ.
߂ߔ
Νόμος του Φάραντεϊ για την επαγωγή
ݑൌܰή
߂ݐ
݅
ൌ
ܫ
ή
ߟߤ߱ݐ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ

 ݑൌ ܷ ή ߟߤ߱ݐ
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ

ܫ ൌ ξʹ ή ܫఌఔ

Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ

ܷ ൌ ξʹ ή ܷఌఔ
ܶൌ

Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

ͳ
݂

߱ ൌ ʹߨ݂

Κυκλική συχνότητα

߮ ൌ ߱ݐ

Στιγμιαία φάση

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ με αρχική
݅ ൌ ܫ ή ߟߤሺ߱ ݐ ߮ ሻ
φάση
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ με αρχική
 ݑൌ ܷ ή ߟߤሺ߱ ݐ ߮ ሻ
φάση
߂ఝ ൌ ߮ଵ െ ߮ଶ
Διαφορά φάσης μεταξύ δύο διανυσμάτων
Ακτίνιο (rad)
ͳ ݀ܽݎൌ ͷǡ͵ι
ߨ
Μετατροπή από μοίρες σε ακτίνια
ߢ߬ɜߥߡߙ ൌ
ή ሺߤߧɜߩߝ߫ሻ
ͳͺͲ
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ͳͺͲ
ή ሺߙߢ߬ɜߥߡߙሻ
ߨ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΣΤΟ Ε. Ρ.
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Μετατροπή από ακτίνια σε μοίρες

ߊߧɜߩߝ߫ ൌ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ L ΣΤΟ Ε. Ρ.
Επαγωγική αντίσταση
ܺ ൌ ʹߨ݂ ή ܮ
Πτώση τάσης στο πηνίο
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ C ΣΤΟ Ε. Ρ.
ͳ
Χωρητική αντίσταση
ߕ ൌ
ʹߨ݂ ή ܥ
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
ܼ ൌ ටܴ ଶ  ܺ ଶ

Σύνθετη αντίσταση

ܷ
ܼ
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ
ܴ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܼ
ܺ
ߝ߮߮ ൌ
ܴ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.

ܼ ൌ ටܴ ଶ  ܺ ଶ

Σύνθετη αντίσταση

ܷ
ܼ
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ
ܴ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܼ
ܺ
ߝ߮߮ ൌ
ܴ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RLC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.

ܼ ൌ ඥܴ ଶ  ሺܺ െ ܺ ሻଶ

Σύνθετη αντίσταση

ܷ
ܼ
ܷோ ൌ  ܫή ܴ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

Πτώση τάσης στην αντίσταση
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ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ
ܴ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܼ
ሺܺ െ ܺ ሻ
ߝ߮߮ ൌ
ܴ
ͳ
݂ ൌ
ʹߨξ ܮή ܥ

Πτώση τάσης στο πηνίο
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
Συχνότητα συντονισμού
Συντελεστής ποιότητας

ܳగ ൌ

ͳ ܷ ܮ ܷ
ඨ ൌ
ൌ
ܷ
ܷ
ܴ ܥ


߂݂ ൌ ொబ

߂݂ ൌ ݂ଶ െ ݂ଵ ,

Ζώνη διέλευσης

ഏ

ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
ͳ
ܼ ൌ ܴ ή ܺ ඨ ଶ
ܴ  ܺଶ

Σύνθετη αντίσταση

ͳ
ͳ
ͳ
ൌඨ ଶ ଶ
ܴ
ܼ
ܺ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

ܷ
ൌ ටܫோଶ  ܫଶ
ܼ
ܷ
ܴ
ܷ
߇ ൌ
ܺ
ܼ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܴ

Ένταση του ρεύματος στην αντίσταση

߇ோ ൌ

Ένταση του ρεύματος στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος

ܼ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܴ

Γωνία φάσης

ܴ
ܺ

Εφαπτομένη της γωνίας φ

ߝ߮߮ ൌ

Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Φαινόμενη ισχύς

ܵ ൌܷήܫ

Πραγματική ισχύς

ܲ ൌ ܷ ή  ܫή ߪ߭ߥ߮

Άεργος ισχύς

ܳ ൌ ܷ ή  ܫή ߟߤ߮
ܵ ଶ ൌ ܲଶ  ܳ ଶ

Σχέση των ισχύων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
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ܲ
ܵ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ

Συντελεστής ισχύος

ߪ߭ߥ߮ ൌ

Συντελεστής ισχύος

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΑΣΤΕΡΑ
Πολική τάση
ܷగ ൌ ξ͵ ή ܷఝ
ܫగ ൌ ܫఝ
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ
ܷగ ൌ ܷఝ
Πολική τάση
Πολική ένταση
ܫగ ൌ ξ͵ ή ܫఝ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Φαινόμενη ισχύς
ܵ ൌ ξ͵ ή ܷగ ή ܫగ
Πραγματική ισχύς
ܲ ൌ ξ͵ ή ܷగ ή ܫగ ή ߪ߭ߥ߮
Άεργος ισχύς
ܳ ൌ ξ͵ ή ܷగ ή ܫగ ή ߟߤ߮
Σχέση των ισχύων
ܵ ଶ ൌ ܲଶ  ܳ ଶ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Υπολογισμός της χωρητικότητας
ܳ
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ܥൌ ଶ
ܷ ή ʹߨ݂
ισχύος σε μονοφασικό φορτίο
Υπολογισμός της χωρητικότητας
ܳȀଷ
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ܥ௱ ൌ ଶ
ισχύος σε τριφασικό φορτίο, σε σύνδεση
ܷగ ή ʹߨ݂
τριγώνου
Υπολογισμός της χωρητικότητας
ܳȀଷ
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ܥం ൌ ଶ
ισχύος σε τριφασικό φορτίο, σε σύνδεση
ܷఝ ή ʹߨ݂
αστέρα
Υπολογισμός της άεργης ισχύος πυκνωτή
QC    ( 1   2)
για βελτίωση του συντελεστή ισχύος.

81

Σελίδα 23 από 23

  "Í»

     


#;*,1#%1:-%$4/" +)*1/,%#-*#;8-%51-;

  
»5#»5+

#&$&.& ( &.&.&&U!
G/G
T&% &.RR
G/ 
5%RRH# ",(E%,([+!(4",(T([+!(J
G/D
# ",(??ì&?ÂÇRR

# ",(RR
G/K
=ÇRR
G/O
íÆRR
G/O/G
T([+!(RR
G/O/ 
T([+!(RR $&.&(%&.!*--&U(!U(b
G/C
=ÇRR
G/A
ìRR

íÆRR
G/A/G
;RR
G/A/ 
# ",(  £î£ &¢£  ¤¤
G/A/D
9P!*RR
G/A/K

2,5)7%-%%*%&'&(/,%#6#%73*'$4/%57)8

E( $(%*
/G
;"!( $U((%U(b
/ 
E%(+!(
/ /G
9(+!(
/ / 
9P!*!( $U((%U(
/D
# $(%*5"&. % $U((%U(& ,(+%
/K
.(- %

9P!* $U((%U(
/O


+&#,:/#,+&:81#1/

T&% &.&U(&(U(
D/G
V&)0&*(ÉÉÑ
D/ 
V&)0&*(ÃÂ=
D/D
4"& %&U(&(U(ÉÉÑ]ÃÂ=&(&)!]!(&)!&.$
D/K
&) .


#$!%*

T&% &.$!%U(
K/G
5&U! ",(-(&U($!%U( DKï b
K/ 
#$!% %.(-
K/ /G
#$!% %&.-
K/ / 
# ",(&&+$!%)!..(-
K/D
# ",($!%)!!*'
K/K
9P!*$!%U(
K/O

%-%9'*4-:/

T&% &.&,-%U(
O/G
0 $%*
O/ 
5&U!&,-%U(!b
O/D
1,&) &,&)*S
O/D/G
1,&) &.%%*S
O/D/ 
.%% &,&)*S
O/D/D
.%% &.%%*S
O/D/K
5&&+ $%)
O/K
5&&+$!%)

#$!%);[+( (

9P!*&,-%U(
O/O
82


C/G
C/G/G
C/ 
C/D

C/K
C/K/G
C/K/ 
C/K/D
C/K/K
C/O
C/C
C/C/G

C/C/ 
C/A



'6#,++#4-:/Î +,'6#,++#4-:/
5-&%*
5-&%)&&U($!U( (&U&>ì
#&-&%*
#&-&%)" ( &"&&U!((-[$!" 
&+ " %!
5&U!&-&%U(b
 ï  K!!*
Dï  B!!*
Kï  GC!!*
5U&>ì &&+HXS(* &+GJ
E5U&
A!%!&)!(.*(S%b
0$+(!+P-&!)HÑ ìJ&()(+&
&()&$+
0$+(U(& .-(HÑìJ
4"!L&!*+>ì A!)!HXS(* 
&+G& &+J


B/G
B/ 
B/D


2&,*#-:/
4&)Gï 
4&) ï 
T) %&%-!*(-(&&-!.-(- &*Kï &Bï 
4&*. %

Í4.+#$+-#7.%/
#(,( % P!.-( %!. %!*(-(Q%P !
5"&-!-)Y%P ! (&U&>ì
5"&-!*,Y%P ! (&U&>ì



@/G
@/ 
@/ /G
@/ / 
@/ /D
@/D
@/K
@/O

+525:,-1/! ++525:,-1/
*&
5&U!&U(b
1"!!* !
; .-(!!U( !
0&U!!U( !
#*&
5"&-!&U(!!!) * 
% %&U( () -(!%,) %*&%


G/G
G/ 
G/D
G/K
G/O
G/O/G

G/O/ 

G/C
G/A
G/A/G
G/A/ 


1-%-*+1./Ï!,%#!Ï
#(&.&Y%P&. )!
(&)!Y%P&),(
T&% &.-(!*-(ì&ì
E)Y%P&" )! (&+
5&U!!*-(ì]b
E &+( ,)& $! !*(( .  &+
 " %!HKï J
E &+( ,)&&!&-+&( . -(Ç] Ç
HKï J
E)#(&" )! Y%P&+
5&U!!*-(]ìb
E*¤¢î HBï J
E*1,&U(  -(



A/G
A/ 
A/D
A/K


83

 

   
       
 

 

   



;9T'0V037#;9T'758'4T0V8'I9862;75245#;9I'424

;·47%
71*+748.%
Ð*%1:-%$4/

: Q%P&.2&(&.II (410)
:  &), 24 Eð 19
: 08:00 - 10:30

#-*1371846#;*,1#%&*%-+ )*1/ 51-;

               
    

   "
1.
2.
3.
4.
5.
6.

'()  +-) /
0-) ((%$"( S &+&!/
#"%,) %$-&"")$-&)(/
; ,.!!!"(( , "(!!"L/
9*%,) %!%!![+!(% &)!%,()/
4*S &"&!( +.

41 +20
84

(3)

42 +20
85

  - +7:*+/ %+-151.-%#%36)61,%1*'-($1#/;·1+*·(
%;8-4$4%·7+5+&1.-%#71-:$$1*#/7+8;61/.
1. HJ '(P*"P!*-( $U((%U(.
……………………………………………………………………..……….………………
………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………….………….…………
…………………………………………………………………………...….………………
HLJ # $)(%).!"! ,(+%ñòGóôõ&*,&"&
. % Oö/' b
(1) ;%( T -(!U(/
;òÁÁ…………………
(2) ; H -(!U(.
tH = ………………………
2. HJ '(P*(!.[!&(+%)% %Hñ¥¡ J!"%.
…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….…………………….…………………
HLJ #+&.-(*S"(2) (&)! -(&%-!*(-(
&&-!.-(HICs) %&)&*(ÃÂ=, *((-(.-(&U(
&(U(b
(1)

1$*( -HÑÆJ/

(2)

X,("!&)&(.- % ,"/

(3)

9( $% ( &+%& !+/

(4)

X,(!.+&([ &.%&(+%&)- %-(
&&-!.-((!&+%+.&*&*(/

(5)

X,(&!(+!(%. %P +DÐ!*,GOÐ/

…………………………………………………………………………………………

43 +20
86

3. 4 ,)!G(,(&+.!!-(!U(* % (+!%
(+!(!( $) (%)  (%&.!*-
-(!U(* %/
' ,. ,(&+.!!%S+ø (%)(,+(
L)(K î&% $)&.  %(&+/

9(7%
4. '*S - *() :
HJ 0,+(&$ *% %&.$RR ",(&"$!%)
4-ï (O¥î/H !* % ,(+%$!% % fmax  $!%)(:
(1)

12,6 MHz

(2)

50 MHz

(3)

200 MHz

(4)

1 GHz

………………………………………………………………………………………………
HLJ 2&)&.  %-(S+-(&"$!%)K-bit !.
&.-(/2+!(%&)&.  %-(S+-($!%)(b
(1)

0001

(2)

1111

(3)

1000

(4)

1110

………………………………………………………………………………………………

44 +20
87

5. 4 ,)!2 (&+ "!L&,(&..!! +(+
??ìRR/
' ,. ,(&+.!!%S+øRR/ 2,&)
&.  %RR(%RESET.

9(7%2
6. '*S - *() :
HJ 0,+((&,-%$!&-&)*S%-(B-ï  *(
&,-%)!,&) & ,(+%-ÑÆGóôõ(b
(1)

B!î

(2)

B!î

(3)

80 ms

(4)

G!s

………………………………………………………………………………………………
HLJ 5,-%)B-ï !,&) &,&)*S,% !(
%!) ,(&)&$ *% % 4 !î/2 ,(+%-ÑÆ
&,-%)(b
(1)

41,67 kHz

(2)

333,34 kHz

(3)

125 kHz

(4)

BEHz

………………………………………………………………………………………………

45 +20
88

7. HJ 4%( &&U!&-&%)+>ì A-!)!P!+[
&U&G/'*S(*S+&&U!/
(1)

a, c, f, g

(2)

b, c, f ,g

(3)

b, d, e, f

(4)

b, d e, g

………………………………………………………………………………………………
HL) ' ( !* $!+S+-(&-&%)+($!+-(
ï  ( &U& +(B-bit.
………………………………………………………………………………………………
8. 4 ,)!D((,(&..!!P!+[( %( 
&&U!-)["Y%P ! (&U&>ì/
' ,. ,(&+.!!["Y%P !./

9(7%3

46 +20
89

9. '*S - *() :
HJ X(íÆRRL & &.  %= É+(" (b
(1)

J = 0, K = 0

(2)

J = 0, K = 1

(3)

J = 1, K = 0

(4)

J = 1, K = 1

………………………………………………………………………………………………
HLJ X(íÆRRL & &.  %()HÉ ¢£J& %( 
-HÑÆJP!+[(-(&!! ,(+%Góôõ/
2&.  %%S+øR R (:
(1)

4$)

&+

(2)

4$) &+G

(3)

;-(&!! ,(+%Góôõ

(4)

;-(&!! ,(+%Oóôõ

………………………………………………………………………………………………
10. E*]ì"ñ¢î -(K-ï *,. %(P.UREF = 8 V.
'*S - *() :
HJ 0!*+b
(1)

D  &*

(2)

GC &*

(3)

15 &*

(4)

K &*

………………………………………………………………………………………………
HLJ ;L)!% $). % P!+[  &*!*
A/D, (+( . *%. %( , (b
(1)

16 V

(2)

8V

(3)

4V

(4)

0,5 V

………………………………………………………………………………………………

47 +20
90

11. HJ *&%*,B +!*(-(/' ($!+-(
!!U() +*&%.

………………………………………………………………………………………………
HLJ #*&%*,K +)/0$!+ -(!!U(S+ 
*&%(:
(1)

1

(2)

4

(3)

8

(4)

16

…………………………………………………………………………………….
12. 4 ,)!K(&+ "!LJK RR/

9(7%
'(P*%(&.  %-(S+-(RR, +( ",( 
PRESET &CLEAR $"( %(&.  %b
() PRESET = 1, CLEAR = 0
…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………
(L) PRESET = 0, CLEAR = 1
……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….………………………………………

48 +20
91

  - +7:*+/ %+-151.-%#%3-:$$1*#/1*'-($1#/;·1+*·(
%;8-4$4%·7+5+&1.-%#71+,-)7+8;61/
13. HJ 4 ,)!5 (&"&-! &). %& )!P!+[(
" +/
N ,.  )!S+out  &).(!* . S+
&)(r 10 V.

9(7%

49 +20
92

(L) 4 ,)!6 (&+ "!L&,(&..!!
P!+[(  +Y%P&" &) -bit.
' ,. ,(&..!! -(U(S+-(& &)/

9(7%6

410 +20
93

14. () 4 ,)!7 (&+ "!L&,(&..!! +
&&U!*&%!!!) * HGTKJ.
' ,. ,(&..!!-(

9(7%7

411 +20
94

.-(S+-(*&%/

HL) 4 ,)!8 (&+ "!L(+*&%&,(&.
.!!-(!!U() +/
' ,. ,(&+.!!%S+*&%, (!!*
 +!*(-(L &( %(&.  %b
D0 = 1, D1 = 0, D2 = 0, D3 = 1

9(7%8
15. 1((&+ )! ,)!9.

9(7%9
412 +20
95

HJ 2 ,(+%!%Y(G!î&Y%P!%(., % %!(&)
SHÑ=>J( ,!GÐ.
'!*Y(&+ )! Y%P&+ )!D-ï &( !%U 
((&G/

*38+/
7s)

Í4#%,3
(7%

8%5+&#,3
(7%
(V)

D2

D1

D0

0
10
20
30
40
50
.8%,%/
HLJ ' ,. ( ,Y%P&+ )! -( !*(,
,)!10.

9(7%10

413 +20
96

16. (J '!*Y=ÇRR ,)!11 *(ìRR/

9(7%11

HLJ '(P*"P!*-(RR.
…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….………………………………………
HJ 4 ,)!12 ((  ,(&..!!P!+[(  +
(+ìRR/
' ,. ,(&+.!!%S+øRR. 2,&)
&.  %RR(%RESET.

9(7%12
414 +20
97

 - +7:*+/%+-151.-%#%36+1*'-($1#/;·1+*·(%;8-4$4
%·7+5+&1.-%#716:,%7+8;61/
17. 4 ,)!G3 (&+ "!L&-&%) -ï  K!!*!
S+(* &+/
HJ ' !%U ((& &&U!/

.$+6+#
1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

¼+6+#
3

2

1

0

9(7%3
HL) 'U &* () -(

.-(S+-( &-&%).

Y0 = ………………………………………..
Y1 = ………………………………………..
Y2 = ………………………………………..
Y3 = ………………………………………..

415 +20
98

() ' ,. &+&"&-!&-&%).

18. 4 ,)!G4 (&"&-! ",($!%)!!*OHÃÂìOJ/

9(7%4

416 +20
99

HJ ' ,. ,(&..!!-(U(S+$!%) 
,)!G5.

9(7%5
(LJ4S+$!%)$*( ($"(" %
"%??ìU &"&-!(! $!%)!!*CHÃÂìCJ;
…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………….………………………………………
HJ 0,+(&$ *% %&.$RR ",(&"$!%)(
¥î&% ,(+%-ÑÆ(GÃôõ.
' !* $!+-(RR!(*,
$!%).
…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………….………………………………………

------------------------------------  

 --------------------------------------

417 +20
100

 

418 +20
101

1



   1  BOOLE)
e,g,e 
,g,

!"  "
! 

&

!  &

2hig.2h4ig2.hi4
2eheig.2eh4eig2e.hei4
2.hei4g2he2i

+" $%# hjjkP

elg 
eg
lgl
g 
e g 
e g
 g 
 gl
g 
2e2hg2
2e2hg2eh
. e,4. ei4g2ehi

m "nF %.oP3jQpSq4

2ehg2h
2hg2eh

1 
*&$"2ro

YgAh

*&$"OR

YgAeh

*&$"r1v

YgA

*&$"r2ro

YgAh

*&$"r1w

YgAeh


*&$"EXi{|SIVEOR

YgAh

*&$"i{|/r1w

YgAh

419 +20
102

1

 

+& $

"




1 
F:% :  " 
F:% "" ""&% 
 " 
5"$":! 
  " @"= " 
: n

5"  $ & " 

fQ

1
f CLK 
N

5" " <(.j qMjq4



 1 345
F :D/A :
     $   

F D/A $   
    $   

 Uin

Uout
Uout

 Uin

Uout

Rf
8R

(8 D3  4 D2  2 D1  D0 ) 

Rf

1
1
1
( D3  D2  D1  D0 ) 
2R
2
4
8

Uin
1
1
1
( D3  D2  D1  D0 ) 
2
4
8
2

 $"



 $"



420 +20
103

  "  ,%#

     » 



        


17#6597#9:9;#424b 86945#7DV9;#

   » 
      


 



G/G9''070V037504604170674E04;24070;2;#4Ä17#R069460493374974
G/ V#747#5#7#6#E9;607;24070;2;#44;0':9'010T97#505#7;0674;750
;0E9#
G/D2070;2;#4;742694794
G/K070;752#60T2269478'4;0:9'010T970



»   



/G17#R06#E0';9VV#17#T9767424;24070;2;#4¾<=Â@<=Â

¿

/ 44;2E#3797'245#7#4R#V97#4ô
/D;600717#4R#V7424;24070;2;#44;2N70E2T#'7#;0;0674E05#7;24
R7V0:9'7#4
/K44;2E#;#070;7509V93T0
/O#6#1973E#;#070;758'60;8'
/C60;#5#71975;94070;2;#44;2':9'010T97#5297T976242



 »  

D/G2#306#4;7524E967R06#;09V#;24;2N70E2T#'7#;0;0674E05#7
;24R7V0:9'7#4
D/ #'#3594;09V#;25#79';074E04#'#358'5#797IE78'
D/D9:#;0E759E9'29V#;97#52604933742




104


    

  

K/G060V04;8'#VV2V8'269478'4;2'#'#197:2;24070;2;#4
K/ 0V752070;2;#4;0';0E9#;8'269478'
K/D#7;7#5#7#7;7#;#5#5249:269;2424

  

  

    

O/G217#R06#E9;#:5#V245#79:#769;249:269;2424
O/ 0T97674E04#6#0'8'8456747E042E9709V93T0

105

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (413)
Ημερομηνία
: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
Ώρα εξέτασης : 08:00 - 10:30

Διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΑ (3) ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)
Το Μέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Το Μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Το Μέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα
επιστραφεί.
3. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνονται επιπρόσθετες σελίδες σε
περίπτωση που ο χώρος απάντησης κάποιας ερώτησης δεν είναι
ικανοποιητικός.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ (Μονάδες 48)
1. Να απαντήσετε Ορθό εάν συμφωνείτε ή Λάθος εάν διαφωνείτε με τις ακόλουθες
προτάσεις:
α) Η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, αποτελεί
ταυτόχρονη κατάταξή τους σε επίπεδα ποιότητας. ____________
β) Ένα από τα σημεία ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στο τμήμα οροφοκομίας είναι
η λεπτομερής συλλογή πληροφοριών για τον πελάτη κατά τη διάρκεια της
διαμονής του στο ξενοδοχείο. ____________
γ) Οι άριστες επαγγελματικές ικανότητες των τραπεζοκόμων είναι ένα από τα κύρια
σημεία ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στο εστιατόριο.____________
δ) Το σημαντικότερο κριτήριο ποιότητας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην
τουριστική βιομηχανία, είναι η ικανοποίηση του πελάτη. _____________
2. Να συσχετίσετε τις προτάσεις της Στήλης Α΄ με τις λέξεις/όρους της Στήλης Β΄.
Α/Α
1

2

3
4

Στήλη Α΄

Α/Α

Η διαδικασία πιστοποίησης
ιστορικού και τοποθεσίας μέσω
τεκμηριωμένων καταγραφών.
Ένα πλεονέκτημα των
συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας.
Μία ουσιώδης προϋπόθεση
ενός συστήματος ποιότητας.
Η θεμελιώδης αρχή των
συστημάτων ποιότητας

ΟΜΑΔΑ Α΄

1

Στήλη Β΄

Α

Οικονομία

Β

Ιχνηλασιμότητα

Γ

Πρόληψη

Δ

Προδιαγραφή

Ε

Έρευνα

ΣΤ

Υπέρβαση

2

3

4

ΌΜΑΔΑ Β΄
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3. Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων με μια από τις πιο κάτω
λέξεις:
άυλο, Deming, Malcolm Baldridge, καταναλώνονται
α) Το 1951 η Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων και Μηχανικών θεσμοθέτησε το
Βραβείο Ποιότητας __________________
β) Το 1988 οι Αμερικανοί καθιέρωσαν το Βραβείο Ποιότητας ______________
γ) Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δίνουν μεγάλη σημασία στον
_____________ χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών, γνωρίζοντας τη
σπουδαιότητα των προσωπικών επαφών των επισκεπτών και του
προσωπικού.
δ) Οι υπηρεσίες παράγονται και ______________σχεδόν ταυτόχρονα .
4. Να γράψετε τις αγγλικές λέξεις, των οποίων τα αρχικά γράμματα αποτελούν τα
ακρωνύμια των συστημάτων HACCP και ISO:
α) H………………………..
A………………………..
C………………………..
C………………………...
P………………………..
β) I…………………………
S…………………………
O…………………………

5. Να βάλετε σε κύκλο την Ορθή λέξη από τις υπογραμμισμένες στις πιο κάτω
προτάσεις:
α) Η προσφορά υπηρεσιών περιλαμβάνει το στοιχείο της συναλλαγής
/αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε αυτόν που προσφέρει την υπηρεσία και στον
πελάτη.
β) Η ποιότητα αποτελεί την πιο απλή/αποδοτική επένδυση της ξενοδοχειακής
επιχείρησης αφού αυξάνει τη παραγωγικότητα και βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητα.
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γ) «Η ποιότητα είναι αόρατη όταν είναι καλή, αδύνατον να αγνοηθεί όταν είναι
κακή, είναι μια αόρατη εισροή/εκροή».
δ) Η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει συνήθως υψηλά/ανεξέλεγκτα πάγια έξοδα που
εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα της.
6. Να βάλετε σε κύκλο την Ορθή απάντηση:
Το βασικότερο συστατικό ποιότητας στις υπηρεσίες του ξενοδοχειακού τομέα
είναι:
α) Ο σύγχρονος εξοπλισμός
β) Ο τόπος εγκατάστασης του ξενοδοχείου
γ) Το ανθρώπινο δυναμικό
δ) Οι κτηριακές εγκαταστάσεις
ε) Η τεχνολογία της πληροφορίας

7. Να αναφέρετε σε συντομία τη σημασία των διαγραμμάτων ροής στην
κουζίνα μιας ξενοδοχειακής μονάδας.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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8. Να ταξινομήσετε στον πίνακα που ακολουθεί τα πιο κάτω στοιχεία ποιότητας
επιχειρήσεων φιλοξενίας, σε στοιχεία Σκληρής και Μαλακής ποιότητας:
Μενού και λίστες κρασιών, πάροχοι υπηρεσιών, επεξεργασία παραπόνων,
διάφορες ανέσεις στα καταλύματα παραμονής, χώρος στάθμευσης, η πολιτική
παραπόνων του οργανισμού, διαδικασίες απαιτήσεων, ατμόσφαιρα εξυπηρέτησης.
Σκληρή ποιότητα (hard quality)

Μαλακή ποιότητα (soft quality)

9. α) Να ονομάσετε τις τρεις (3) κατηγορίες κινδύνων για την ασφάλεια των
τροφίμων. (Α,Β,Γ)
β) Να ταξινομήσετε τους κινδύνους που σας δίνονται πιο κάτω στις κατηγορίες
που ανήκουν:
κοσμήματα προσωπικού, έντομα, βακτήριο σαλμονέλας, φυτοφάρμακα, μύκητες
Α

Β

Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
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10. Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (ΚΣΕ - CCP)
από τον χώρο της επισιτιστικής βιομηχανίας .
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Να αναφέρετε τέσσερα (4) οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας οι οποίες
εφαρμόζουν το σύστημα OSHAS 18001.
α)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
β)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
γ)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
δ)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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12. Να γράψετε τι είναι η συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων (benchmarking), σε
επιχειρήσεις φιλοξενίας.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Αˊ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Βˊ
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ΜΕΡΟΣ Β΄ (Μονάδες 32)
13. α) Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, να εξηγήσετε το συσχετισμό που υπάρχει
μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και των εσόδων, που απορρέει
μέσα από τα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται σε μια ξενοδοχειακή μονάδα.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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β) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε σε συντομία τέσσερα (4) ενδεικτικά σημεία
ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στο Τμήμα Υποδοχής.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

14. α) Στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των
χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και
προσφέρονται στους πελάτες.
Να ονομάσετε και να εξηγήσετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
υπηρεσιών που τις διαφοροποιούν από τα προϊόντα.
I.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

II.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

III.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

IV.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
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β) Ένα βασικό συστατικό της ποιότητας των υπηρεσιών του τουριστικού τομέα
είναι και η Τεχνολογία της Πληροφορικής (Information Technology - IT).
Να δώσετε και να εξηγήσετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα που προσφέρει η
χρήση της στην ποιότητα των υπηρεσιών.
I.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

II.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

III.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

IV.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

15. α) Να γράψετε τέσσερις (4) λόγους που οδήγησαν τις επιχειρήσεις επεξεργασίας
τροφίμων στην εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας των
προϊόντων τους.
I.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

II.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

III.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

IV.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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β) Να επεξηγήσετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας που
προσφέρει η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015.
I.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

II.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

III.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

IV.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

16. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρεται σε ένα ξενοδοχείο πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.
α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) παραμέτρους της ποιότητας των υπηρεσιών στο
Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Τομέα.
I.

__________________________________________________________

II.

__________________________________________________________

III.

__________________________________________________________

IV.

__________________________________________________________

β) Να διευκρινίσετε πώς η κάθε παράμετρος της πιο πάνω ερώτησης (16.α)
συμβάλλει στην παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Βˊ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γˊ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ (Μονάδες 20)
17. α) Να γράψετε και να εξηγήσετε πέντε (5) λόγους για τους οποίους, ο
αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων πελατών σε επιχειρήσεις φιλοξενίας
θεωρείται ζωτικής σημασίας και «κρίσιμο σημείο» για το μέλλον του
οργανισμού.
I.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

II.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

III.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

IV.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

V.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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β) Να προσδιορίσετε πέντε (5) χρυσούς κανόνες που χρησιμοποιούνται από το
προσωπικό επιχειρήσεων φιλοξενίας ως οδηγός για τον χειρισμό παραπόνων
πελατών.
I.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

II.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

III.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

IV.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

V.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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18. Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η «αλυσίδα της ποιότητας» σε
επιχειρήσεις φιλοξενίας με τους τέσσερις (4) συντελεστές που συμβάλλουν στην
ικανοποίηση του πελάτη.

α) Να συσχετίσετε τις τέσσερις (4) αλυσιδωτές αντιδράσεις που γίνονται μεταξύ
των συντελεστών της «αλυσίδας» και να καταγράψετε πώς ο κάθε συντελεστής
συμβάλλει στην ικανοποίηση των πελατών.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

β) Να αναλύσετε δύο (2) στοιχεία της προσωπικότητας των εργαζομένων
σε επιχειρήσεις φιλοξενίας τα οποία συμβάλλουν στην ανάδειξη της ποιοτικής
υπεροχής του οργανισμού.
I.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

II.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: Βιολογική Γεωργία (500)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου, 2019
08:00 – 10:30

Διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α,Β,Γ)
ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Οι ερωτήσεις να απαντηθούν απευθείας στο εξεταστικό δοκίμιο στο χώρο που
διατίθεται. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι αρκετός χρησιμοποιήστε την
τελευταία σελίδα.
3. Να χρησιμοποιήσετε πένα μπλε χρώματος.
4. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.

1
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 & 2 να επιλέξετε το Ορθό ή το Λάθος, βάζοντας √ στο
αντίστοιχο πλαίσιο ανάλογα με αυτό που ισχύει.

1. Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών επιτρέπεται

Ορθό

Λάθος

στη βιολογική γεωργία.
2. Στη

βιολογική

γεωργία

δεν

επιτρέπεται

η

παραγωγή

Ορθό

Λάθος

προϊόντων με την μέθοδο της υδροπονίας.

Για τις ερωτήσεις 3 – 6 να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
3. Η μέθοδος επεξεργασίας, που επιτρέπεται στις μαρμελάδες φρούτων χωρίς
την προσθήκη συντηρητικών είναι η:
(α)

ψυχρή

(β)

υπέρυθρη

(γ)

υπεριώδης

(δ)

θερμική.

4. Σήμερα η βιολογική καλλιέργεια με το μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης στην
Κύπρο είναι:
(α)

της πατάτας

(β)

των πυρηνόκαρπων

(γ)

της ελιάς

(δ)

της τομάτας.
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5. Η εξάπλωση της συμβατικής - χημικής γεωργίας είχε ως συνέπεια την:
(α)

αύξηση της βιοποικιλότητας

(β)

χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

(γ)

αύξηση χρήσης παραδοσιακών ποικιλιών

(δ)

μείωση της εκμηχάνισης στη γεωργία.

6. Ο εχθρός της ελιάς που εικονίζεται στη διπλανή φωτογραφία είναι:
(α)

οι αφίδες

(β)

ο αλευρώδης

(γ)

ο θρίπας

(δ)

ο δάκος.

7. Να αναφέρετε τέσσερα (4) οφέλη που επιτυγχάνονται με το χειμερινό και
χλωρό κλάδεμα του αμπελιού.
(α)

……………………………………………………………………………………

(β)

……………………………………………………………………………………

(γ)

……………………………………………………………………………………

(δ)

……………………………………………………………………………………

8. Να γράψετε τι είναι η αμειψισπορά και να αναφέρετε δύο (2) οφέλη της.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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9. Να

γράψετε

τέσσερα

(4)

προληπτικά

μέτρα

αντιμετώπισης

των

μυκητολογικών ασθενειών της πατάτας.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. Να γράψετε σε ποιο φυτοπαράσιτο (εχθρό ή ασθένεια) από τα παρακάτω,
οφείλονται τα συμπτώματα που εικονίζονται.
(βοτρύτης, λυριόμυζα, μεσογειακή μύγα, φουζικλάδιο)

(α) ………………..…….………

(β) ………………………………

(γ) ………………..…….………

(δ) ………………………………
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Για τις ερωτήσεις 11 & 12 να συμπληρώσετε τις προτάσεις.
11. Η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων φυτικών ειδών στο ίδιο χωράφι
ονομάζεται …………………………………….
12. Η αρχή ελέγχου για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο
είναι το ………………..

…..……………………

ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. (α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) από τις μεθόδους πάνω στις οποίες βασίζεται η
βιολογική γεωργία.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Μία από τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι η ολιστική
προσέγγιση. Τι σημαίνει ο όρος αυτός και πώς εφαρμόζεται στην πράξη;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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14. (α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) εντομολογικούς εχθρούς των εσπεριδοειδών.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Να περιγράψετε τα συμπτώματα (ζημιές) που προκαλεί ο φυλλοκνήστης
στα εσπεριδοειδή.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
15. (α) Να αναφέρετε πέντε (5) προβλήματα που δημιούργησε η σύγχρονη
γεωργία στο περιβάλλον.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε τις τρεις (3) επιλογές που έχει σήμερα ο βιοκαλλιεργητής, για
να διαθέσει τα προϊόντα του στον καταναλωτή.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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16. (α) Ένας από τους τρόπους διατήρησης και βελτίωσης του εδάφους στη
βιολογική γεωργία, είναι η χλωρή λίπανση. Να περιγράψετε τη διαδικασία
εφαρμογής της.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα οφέλη της χλωρής λίπανσης στο έδαφος
και στην καλλιέργεια.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. (α) Να αναφέρετε τρία (3) φυσικά μέσα αντιμετώπισης των αγριόχορτων
(ζιζανίων) στη βιολογική γεωργία.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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(β) Να περιγράψετε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την
εφαρμογή της μεθόδου της ηλιοθέρμανσης (ηλιοαπολύμανση).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

18. (α) Να αναφέρετε δύο (2) μεθόδους κομποστοποίησης και να περιγράψετε την
διαδικασία παραγωγής κομπόστ με τη μέθοδο του επιφανειακού σωρού.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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(β) Να γράψετε τέσσερα (4) φυτικά ή άλλα υλικά που είναι κατάλληλα για
κομποστοποίηση επιφανειακού σωρού.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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καλυμμένη βεράντα

κουζίνα

υπνοδωμάτιο

καθιστικό

τραπεζαρία

υπνοδωμάτιο

ακάλυπτη βεράντα

Α
Α
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ΑΣΚΗΣΗ 3 (10 μονάδες)

ΑΣΚΗΣΗ 2 (10 μονάδες)

ΑΣΚΗΣΗ 1 (10 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 1 - ΜΕΡΟΣ A΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................
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Να μη σχεδιαστεί η κάτοψη της σκάλας.

και το πάχος της πλάκας της είναι 15 cm.

Το πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων της σκάλας είναι 30 cm .
Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα

Σημειώσεις

Δίνεται η κάτοψη σκάλας (κλίμακας) σε κλίμακα 1:50.
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 2, σε κλίμακα 1:20, την
τομή 1-1 της σκάλας (κλίμακας).
Να υπολογίσετε τα υψόμετρα στα επίπεδα Α και Β και να
αναγράψετε στην τομή τα υψόμετρα σε όλα τα πλατύσκαλα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 (15 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2 - ΜΕΡΟΣ Β΄

κλίμακα 1:50
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Στο Παράρτημα, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την πρόσοψη (Νότια όψη)
της κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που
δίνονται στις σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.

ΑΣΚΗΣΗ 6 (20 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 3 - ΜΕΡΟΣ Β΄

Σημειώσεις :
x
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
x
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
x
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm από το
δάπεδο της κατοικίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................
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Στο Παράρτημα, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
x Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρα εδάφους,
δαπέδων βεράντας και εσωτερικών χώρων, πάνω μέρους
πλάκας οροφής, στηθαίου οροφής).

ΑΣΚΗΣΗ 7 (25 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4 - ΜΕΡΟΣ Β΄

Σημειώσεις :
x
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
x
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
x
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm από το
δάπεδο της κατοικίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (503)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2019

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) σελίδες και περιλαμβάνει
τρία (3) μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄).
Το επισυναπτόμενο Παράρτημα αποτελείται από έξι (6) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
=

Το εξεταστικό δοκίμιο

=

Το Παράρτημα με τα σχέδια οικοδομής

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε περίπτωση
που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να χρησιμοποιηθούν
τα επιπρόσθετα δελτία αναφοράς (σελίδες 15, 16 και 17).
2. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
3. Το Παράρτημα δεν επιστρέφεται.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να αναφέρετε τέσσερις επιμέρους εργασίες της τμηματικής εργασίας «Αποχετεύσεις».
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της
τιμής μονάδας μιας επιμέρους εργασίας.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Να γράψετε τη μονάδα μέτρησης των πιο κάτω επιμέρους εργασιών.

Επιμέρους Εργασία

Μονάδα Μέτρησης

Ξυλότυπος περιμετρικά της πλάκας εδάφους
Οπλισμός σε θεμελιοδοκούς
Τοιχοποιία πάχους 25 cm
Σκυρόδεμα πλάκας εδάφους
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4. Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς.
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
2

22,60
23,50
0,15

Επιφ. εκσκ. μ. β.
15 cm και απόμ.
των χωμ.

6,00
3,50
0,15

Αφρ. ο.π.π.

14/

1,40
1,20
1,10

Εκσκ. λακ. θεμλ.
βαθ. 110 cm σε
μαλκ. εδφ.

14/

1,40
1,20

Ισοπ., καθαρ. και
συμπ. του πυθμ.
των λακ. χειρωνακ.

5. Να υπολογίσετε κατά προσέγγιση, με τη μέθοδο των εμβαδών, το κόστος μιας
τριώροφης οικοδομής με βάση τα πιο κάτω δεδομένα.
Καλυμμένο εμβαδόν ισογείου
Καλυμμένο εμβαδόν 1ου ορόφου
Καλυμμένο εμβαδόν 2ου ορόφου

280 m²
250 m²
210 m²

Εμπειρική τιμή κόστους

€ 950/ m²

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

6. Να αναφέρετε τους τέσσερις (4) παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την
κατακύρωση μιας προσφοράς ενός οικοδομικού έργου.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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7. Να υπολογίσετε, με τη μέθοδο των συντελεστών, την ποσότητα των τμηματικών
εργασιών του σκυροδέματος και του οπλισμού της οικοδομής με συνολικό εμβαδόν
545 m2, με βάση τα πιο κάτω δεδομένα:
Εμπειρικός συντελεστής σκυροδέματος
Εμπειρικός συντελεστής οπλισμού

1,20 m3/m2
120 kg/m2

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

8. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση του ξυλότυπου πέντε (5) κολόνων, με ορθογωνική διατομή 60 x 25 cm και
ύψος 350 cm.

350

60
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9. Να μετατρέψετε τις πιο κάτω ποσότητες οπλισμού από τρεχούμενα μέτρα (m) σε
χιλιόγραμμα (kg), χρησιμοποιώντας τον πίνακα που σας δίνεται.

(α) Y12:
(β) Y14:
(γ) Y16:
(δ) Y18:

1028 m
580 m
375 m
294 m

Βάρος ράβδων οπλισμού
Διάμετρος (mm)

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

Βάρος (kg/m)

8

0,395

10

0,617

12

0,888

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

14

1,208

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

16

1,578

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

18

2,000

20

2,466

22

2,984

24

3,551

28

4,834

10. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση της τοιχοποιίας πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και
τσιμεντοκονίαμα 1 : 4, σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο.

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

168
-5-

11. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν
τα 30 cm πλάτος (περιμετρικά των κουφωμάτων), με βάση το πιο κάτω σχέδιο.

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

12. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση κεραμικής τσεκουλαδούρας αγορ. αξ. € 8,00/m τοποθετημένη με γόμα, με βάση
το πιο κάτω σχέδιο.

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
169
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο για ένα
ενδιάμεσο πιστοποιητικό πληρωμής, αν η αξία της εκτελεσθείσας εργασίας μέχρι τις
31/04/2019 είναι € 92000, τα υλικά επί τόπου € 3000 και οι προηγούμενες
πιστοποιήσεις € 67000.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. 5
ΠΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02/01/2019 – 30/11/2019
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

€ 180000
€ 18000

Αξία εκτελεσθείσας εργασίας

……………………

Υλικά επί τόπου

……………………

Σύνολο

……………………

Κρατήσεις προκαταβολής 10%

……………………

Υπόλοιπο

……………………

Κρατήσεις Συμβολαίου 10%

……………………

Υπόλοιπο

……………………

Προηγούμενες πιστοποιήσεις

……………………

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

……………………

ΦΠΑ 19%

……………………

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

……………………
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Στο Παράρτημα δίνεται σειρά σχεδίων της οικοδομής του Σάββα Νικολάου
(αρ. σχεδίων 1 - 5), όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη μέτρηση των
εργασιών που ζητούνται στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Μέρους Β και στις ερωτήσεις
του Μέρους Γ.
14. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση των πιο κάτω εργασιών:
α) Υπόστρωμα δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 10 cm, στο
υπνοδωμάτιο
β) Δάπεδο από κεραμικά πλακάκια αγορ. αξ. € 30,00/m2 στο υπνοδωμάτιο
γ) Κεραμική τσεκουλαδούρα αγορ. αξ. € 6,50/m στο υπνοδωμάτιο
Σημείωση: Το υπόστρωμα δαπέδου, το δάπεδο και η τσεκουλαδούρα
συνεχίζονται και κάτω από το ερμάρι.
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15. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση των πιο κάτω εργασιών:
α) Εξωτερικό επίχρισμα τρία χέρια στην πίσω όψη της οικοδομής
β) Εξωτερικό επίχρισμα τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τα
30 cm πλάτος, περιμετρικά των κουφωμάτων, στην πίσω όψη της οικοδομής
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16. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση των πιο κάτω εργασιών:
α) Ξυλότυπος συνηθισμένος στις κολόνες
β) Ξυλότυπος για ανεπίχριστο σκυρόδεμα (F/F) στην πλάκα οροφής

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ
173
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
α) Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση της εξωτερικής τοιχοποιίας πάχους 25 cm, με τούβλα
διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1 : 4, στην πίσω και στην
πλάγια (ανατολική) όψη της κατοικίας.
β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων.
γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 12.
δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των τούβλων.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή/Μον.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ …………………………
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€

€

18. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
α) Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση των πιο κάτω εργασιών:
- Σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/35 στα πέδιλα
- Σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/35 στις θεμελιοδοκούς
- Σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/35 στην πλάκα εδάφους
β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων.
γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 14.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή/Μον.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ …………………………
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€

€
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
180
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

182
- 19 -

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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184

: ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2019
: 8:00 – 10:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (503)

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

185

186

187

188

189

2

1

K1 25 x 50

K4 25 x 50

Δ5 25 x 50

600

K2 25 x 50

K5 50 x 25
Δ4 25 x 50

Π2
d=15

Δ2 25 x 50

380

ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Δ3 25 x 50

Π1
d=15

Δ1 25 x 50

520

900

B

Δ6 25 x 50

A
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Γ

K3 25 x 50

K6 25 x 50
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης (506)
Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
08:00 – 10:30
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δυο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι αριθμητικές πράξεις καθώς και οι

απαντήσεις να δοθούν στις

σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία με στυλό (πέννα) μπλε
χρώματος στο εξώφυλλο του τετραδίου.
5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
6. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις (ασκήσεις).
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

1. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.


Ορθό



Λάθος

2. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Ο συντελεστής κέρδους καθορίζεται από την επιχείρηση.


Ορθό



Λάθος

3. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Ο υπολογισμός και η πώληση της ατόφιας ξυλείας γίνεται με το:
α. ΤΜ (Τρεχούμενο Μέτρο).
β. m2 (Τετραγωνικό Μέτρο).
γ. m3 (Κυβικό Μέτρο).

4. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Τα μηχανήματα μαζικής παραγωγής συνέβαλαν στη/ν:

α. Αύξηση των ατυχημάτων.
β. Μείωση του κόστους παραγωγής.
γ. Αύξηση της τιμής του προϊόντος που κατασκευάζεται.
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5. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Σε

ένα

εργοστάσιο/εργαστήριο

κατασκευής

επίπλων

και

ξύλινων

κατασκευών, μετά από ένα επεισόδιο μεταξύ εργαζομένων, ο επόπτης
αναγκάζεται να κάνει επίπληξη (παρατήρηση).
Για να είναι η επίπληξη αποτελεσματική πρέπει να γίνει:
α. Χωρίς την παρουσία άλλων εργαζομένων.
β. Μπροστά στους άλλους εργαζόμενους.
γ. Αφού περάσουν αρκετές ημέρες που έγινε το επεισόδιο.

6. Να υπογραμμίσετε τις δύο (2) ορθές απαντήσεις.
Για να μπορέσει ένας τεχνίτης να αποδώσει περισσότερο στην εργασία
του, πρέπει να:
α. Αλλάζει καθημερινά το είδος της εργασίας του.
β. Έχει ξεκάθαρες οδηγίες για το τι θα κάνει.
γ. Του υπενθυμίζουν συνεχώς τους κανονισμούς του εργοστασίου.
δ. Εργάζεται σε ασφαλές περιβάλλον

7. Για να εκτελεστεί μια κατεργασία σε μια εργαλειομηχανή CNC το κοπτικό
εργαλείο κινείται σε άξονες.
Να γράψετε δύο (2) βασικούς άξονες στους οποίους κινείται.
α. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

215

3|11

8. Να γράψετε δύο (2) προσόντα που πρέπει να έχει ένας επόπτης για να
εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντα του σε ένα εργοστάσιο/εργαστήριο
κατασκευής επίπλων και ξύλινων κατασκευών.

α. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

9. Ποιο κάτω σας δίδονται διάφορα αγαθά με τα οποία ο άνθρωπος
ικανοποιεί τις φυσικές και άλλες ανάγκες της ζωής του.
Στον Πίνακα Α που ακολουθεί, να ταξινομήσετε τα τέσσερα (4) Ελεύθερα
Αγαθά και τα τέσσερα (4) Οικονομικά Αγαθά.


Έπιπλα



Μηχανήματα



Νερό της πηγής



Αέρας



Εμφιαλωμένο Νερό



Αυτοκίνητο



Φυσικό φως



Θερμότητα από τον ήλιο

Πίνακας Α
Ελεύθερα Αγαθά

Οικονομικά Αγαθά

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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10. Να γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους πρέπει να προστίθεται ένα
λογικό ποσοστό κέρδους στην τιμή πώλησης των προϊόντων ενός
εργοστάσιου/εργαστήριου κατασκευής επίπλων και ξύλινων κατασκευών.
α. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ A´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ B
ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις (ασκήσεις).
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
11. Να γράψετε τέσσερα (4) βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα
έπιπλο για να προωθηθεί και πωληθεί με επιτυχία στην αγορά.
α. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

γ. …………………………………………………………………….…………………
……….………………………………………………………………………………

δ. …………………………………………………………………….…………………
……….………………………………………………………………………………
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12. Σας έχει ανατεθεί να εξοπλίσετε με μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου ένα
μικρομεσαίο εργοστάσιο/εργαστήριο κατασκευής επίπλων και ξύλινων
κατασκευών.
Να γράψετε πέντε (5) βασικά ξυλουργικά μηχανήματα και τρία (3) βασικά
φορητά ξυλουργικά εργαλεία, ηλεκτρικά και πιεσμένου αέρα, που θα
εισηγηθείτε να αγοραστούν.
Βασικά ξυλουργικά μηχανήματα:
α. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
β. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
γ. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
δ. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ε. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Βασικά φορητά ξυλουργικά εργαλεία (Ηλεκτρικά και πιεσμένου αέρα):
α. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
β. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
γ. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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13. Να γράψετε τέσσερις (4) βασικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη

αναφορικά

με

τη

θέση

επιλογής

ανέγερσης

ενός

εργοστάσιου/εργαστηρίου κατασκευής επίπλων και ξύλινων κατασκευών.
α. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

γ. …………………………………………………………………….…………………
……….………………………………………………………………………………

δ. …………………………………………………………………….…………………
……….………………………………………………………………………………

14. Να γράψετε τέσσερα (4) βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται
στο έντυπο προφοράς μια επιχείρησης.
α. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

γ. …………………………………………………………………….…………………
……….………………………………………………………………………………

δ. …………………………………………………………………….…………………
……….………………………………………………………………………………
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15. Είστε επόπτης σε ένα νέο εργοστάσιο/εργαστήριο κατασκευής επίπλων και
ξύλινων κατασκευών.
Να εισηγηθείτε τέσσερα (4) βασικά μέτρα που θα εφαρμόσετε για την
αποφυγή ατυχημάτων.
α. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

γ. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

δ. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις (ασκήσεις).
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

16. Επιθυμείτε να εργοδοτηθείτε σε ένα εργοστάσιο/εργαστήριο κατασκευής
επίπλων και ξύλινων κατασκευών. Σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε
μεταξύ πολλών εργοδοτών.
Να αναφέρετε πέντε (5) παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την επιλογή σας.
α. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

β. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

γ. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

δ. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………

ε. ………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………
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17. Να υπολογίσετε πόσο θα στοιχίσει ένα τεμάχιο ξύλου οξιάς, που έχει
μήκος 3 μέτρα (m), πλάτος 20 εκατοστόμετρα (cm) και πάχος 60 χιλιοστά
(mm), αν το κόστος αγοράς είναι €620 το m3 . Ο συντελεστής απώλειας
είναι 20%.

- ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 222
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ II (507)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
¾ Το εξεταστικό δοκίμιο.

¾ Ένα (1) φύλλο σχεδίασης (layout paper) A4, με τον τίτλο της Σχεδιαστικής Άσκησης 1.
¾ Ένα (1) φύλλο Ρυζόχαρτο A4, με τον τίτλο της Σχεδιαστικής Άσκησης 1.
¾ Δύο (2) φύλλα σχεδίασης (layout paper) A4, με τον τίτλο της Σχεδιαστικής Άσκησης 2.
¾ Ένα (1) ΠΡΟΧΕΙΡΟ φύλλο σχεδίασης (layout paper) Α4.
¾ Ένα (1) χαρτί υδροχρώματος A4.
¾ Το Παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει:
o
o
o
o

Δύο (2) σελίδες με Γυναικείες φιγούρες Σχεδίου Μόδας.
Το βασικό περίγραμμα του φορέματος για το Σχέδιο Παραγωγής.
Μια (1) καρτέλα Πίνακα Έμπνευσης: «Η μαγεία της θάλασσας».
Μία (1) Καρτέλα Υφασμάτων: «Η μαγεία της θάλασσας».

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις του Μέρους Α και ΟΛΕΣ τις σχεδιαστικές ασκήσεις
του Μέρους Β.
2. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις του Μέρους Α στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου, το
οποίο θα επιστραφεί.
3. Οι σχεδιαστικές ασκήσεις του Μέρους Β, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται
για την καθεμία ξεχωριστά.
4. Να μην αναγράψετε τα στοιχεία σας ούτε στα φύλλα σχεδίασης, ούτε και στο χαρτί
υδροχρώματος Α4.
5. Επιτρέπεται η χρήση των μέσων και των υλικών σχεδίασης που βρίσκονται στη διάθεσή
σας.
6. Η χρήση της φωτοτράπεζας επιτρέπεται MONO για την αντιγραφή των τελικών σχεδίων
προβολής στο χαρτόνι νερομπογιάς Α4.
7. Το Παράρτημα δεν θα επιστραφεί μετά το τέλος της εξέτασης.
8. Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 και η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2, θα επισυναφθούν στην
προκαθορισμένη σελίδα, στο πίσω μέρος του εξεταστικού δοκιμίου.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

1. Μετά από 16 χρόνια απουσίας, ο σχεδιαστικός οίκος Μόδας Balmain έκανε την
επανεμφάνισή του στα διεθνή ντεφιλέ της Υψηλής Ραπτικής, τη σαιζόν ΆνοιξηΚαλοκαίρι 2019. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balmain, Olivier Rousteing,
εμπνεύστηκε από τον κόσμο του διαστήματος και δημιούργησε μια φουτουριστική
συλλογή πρωτοποριακών ενδυμάτων, με την οποία κατάφερε να αναβιώσει το
μεγαλείο του οίκου και να αναδείξει τη δημιουργική δυνατότητά του.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

(α) Λαμβάνοντας υπόψη τις Εικόνες 1, 2 και 3, να απαντήσετε τις πιο κάτω
ερωτήσεις.
I.

Να εντοπίσετε και να καταγράψετε μία (1) βασική αρχή καλαισθησίας που
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.

(Μονάδα 1)

…………………………………………………………………………………...
II.

Να εντοπίσετε και να καταγράψετε δύο (2) βασικές αρχές καλαισθησίας
που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.

(Μονάδες 2)

i.

…………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………….
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Να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται
(Μονάδες 2)
η βασική καλαισθητική αρχή της «Έμφασης» στην Εικόνα 3.

III.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(β) Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.

(Μονάδα 1)

i.

Μέσα από την καλαισθητική αρχή της «Ενότητας» ελέγχεται η επιτυχία
της συνολικότητας του ενδύματος.

ii.

Για την καλαισθητική αρχή της «Ενότητας», εξετάζεται το τελικό αισθητικό
αποτέλεσμα του ενδύματος, μέσα από την αρμονική συνύπαρξη όλων
των στοιχείων σχεδιασμού.

iii.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της καλαισθητικής αρχής της
«Ενότητας» πρέπει να τηρούνται και τα δύο πιο πάνω.

(γ) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο, επιλέγοντας τις
κατάλληλες λέξεις από τις πιο κάτω.

(Μονάδες 4)

Λέξεις: θέμα, εικαστικά, τάσεις, επικοινωνιακά, υλικό
Η επιτυχία μιας συλλογής Μόδας εξαρτάται από την ικανότητα του σχεδιαστή
Μόδας να μεταδώσει αποτελεσματικά τα ……………..…………. και τα
……………..…………. μηνύματα που επιθυμεί και τα οποία πρέπει να
σχετίζονται με το ……………..…………. της συλλογής, καθώς και τις
……………..…………. της Μόδας για την εκάστοτε σαιζόν.
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2. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 να επιλέξετε και να αναγράψετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο
κάτω προτάσεις που αφορούν στην ιστορία και στο σχεδιασμό του ανδρικού
(Μονάδες 10)
ενδύματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ιστορία και σχεδιασμός του ανδρικού ενδύματος
i. Η Μόδα στο ανδρικό ένδυμα στο Λονδίνο επηρεάστηκε πολύ
από το στιλ ντυσίματος των σταρ του Χόλυγουντ.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ

ii. Ο Giorgio Armani προώθησε στην αγορά του ανδρικού
ενδύματος, έτοιμα κοστούμια με άνετη εφαρμογή και
πολυτελή υλικά, καταδεικνύοντας στους άντρες το γεγονός
ότι η κομψότητα δεν επιτυγχάνεται μόνο με τα επί παραγγελία
κοστούμια.
iii. Τα κοντά ανδρικά σακάκια χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά
τη δεκαετία του ‘60, καθότι διευκόλυναν τους άντρες στην
οδήγηση των σπορ αυτοκινήτων τους.
iv. Για τη δημιουργία της εξιδανικευμένης ανδρικής φιγούρας για
σχέδιο Μόδας, τα πόδια επιμηκύνονται αναλογικά, όπως
εφαρμόζεται και στη γυναικεία φιγούρα.
v. Το μήκος των χεριών στην εξιδανικευμένη ανδρική φιγούρα
φτάνει στα μέσα των μηρών.
vi. Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο, τα υλικά και τη χειροποίητη
εργασία που περιλαμβάνει το ανδρικό ένδυμα, κατατάσσεται
σε δύο βασικές κατηγορίες, την «Υψηλή Ραπτική» και το
ανδρικό «Ready-to-wear».
vii. Κατά το σχεδιασμό κομμώσεων στην ανδρική φιγούρα, ο
όγκος των μαλλιών σχεδιάζεται με απαλές και περιγραφικές
γραμμές χρησιμοποιώντας τη φωτοσκίαση.
viii. Σε περίπτωση που η ανδρική φιγούρα είναι σε φάση κίνησης
¾, τότε η μια πλευρά της φιγούρας δεν επιτρέπει το
σχεδιασμό των σχεδιαστικών λεπτομερειών του ενδύματος.
ix. Το κούμπωμα στο ανδρικό σακάκι έχει αντίθετη φορά απ’ ότι
στο γυναικείο. Στο ανδρικό σακάκι η κουμπότρυπα είναι στο
αριστερό μπροστινό μέρος του ενδύματος και το κουμπί στο
δεξί μπροστινό μέρος του.
x. Κατά το σχεδιασμό της ανδρικής φιγούρας στο σχέδιο
Μόδας, ο σχεδιαστής έχει σαν στόχο να αφαιρέσει από το
σχεδιασμό την περίπλοκη πραγματικότητα μιας ζωντανής
φιγούρας και να διατηρήσει μια μινιμαλιστική απλότητα στο
σχήμα της.
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3. (α) Στην Εικόνα 4, παρουσιάζονται μερικές από τις στιλιστικές παρουσιάσεις
διάσημων ηθοποιών του Χόλυγουντ κατά τις απονομές των γνωστών
κινηματογραφικών βραβείων «Oscar» 2019.

Εικόνα 4

I.

Να αξιολογήσετε τη σημασία που έχει η κατάλληλη στιλιστική παρουσίαση,
την οποία μπορεί να επιμεληθεί ένας επαγγελματίας στυλίστας Μόδας, για
τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες στο χώρο του κινηματογράφου.
(Μονάδες 3)

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….………..…..
.……………………………………………………………………….………………
….……………………………………………………………….……………………
…..……………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………….……………………………….
…….………………………………………………………………………………….
……..…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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II.

Να αναφέρετε δύο (2) επαγγελματικά καθήκοντα τα οποία καλείται να εκτελεί
ο επαγγελματίας στιλίστας Μόδας για την προετοιμασία της κατάλληλης
στιλιστικής παρουσίασης μιας σημαίνουσας καλλιτεχνικής προσωπικότητας.
(Μονάδες 2)

i. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(β) Στην Εικόνα 5, να συμπληρώσετε τα κενά που σας υποδεικνύονται ως i, ii
και iii, ονομάζοντας τους βασικούς γυναικείους σωματότυπους που
δημιουργούνται μελετώντας την κάθετη ισορροπία του σώματος. (Μονάδες 3)

Εικόνα 5

i.

ii.
iii.

(γ) Να συμπληρώσετε τον ΠΙΝΑΚΑ 2, αναφέροντας δυο (2) ενδυματολογικά
στοιχεία που ενισχύουν στιλιστικά ένα άτομο με σωματότυπο «Κλεψύδρα»
και δυο (2) στοιχεία που αποδυναμώνουν στιλιστικά ένα άτομο με σωματότυπο
«Κλεψύδρα».
(Μονάδες 2)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ενδυματολογικά στοιχεία που
ενισχύουν στιλιστικά ένα άτομο με
σωματότυπο «Κλεψύδρα».

Ενδυματολογικά στοιχεία που
αποδυναμώνουν στιλιστικά ένα άτομο
με σωματότυπο «Κλεψύδρα».

i.

i.

ii.

ii.
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4. Ως απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων,
προετοιμάζεστε για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το γεγονός
αυτό απαιτεί τη δόμηση και την οργάνωση του σχεδιαστικού πορτοφόλιό σας, το
οποίο θα λειτουργήσει ως απόδειξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, του ταλέντου
και των καινοτόμων ιδεών που διαθέτετε.
I.
Να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους θα επιλέγατε το ηλεκτρονικό
πορτοφόλιο με στόχο την παρουσίαση των εργασιών σας.
(Μονάδες 5)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II.

Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η προσκόμιση Εικαστικών Αρχείων
(Sketch Book), σε μια συνέντευξη για την εξασφάλιση θέσης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρείται απαραίτητη.
(Μονάδες 5)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από δύο (2) σχεδιαστικές ασκήσεις.
Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 βαθμολογείται με 45 μονάδες.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

(Βαθμολογείται με 15 μονάδες)

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1:
i. Να μελετήσετε προσεκτικά το σχέδιο του ενδύματος στο Σκίτσο 1, στη σελίδα 9,
του εξεταστικού δοκιμίου.
ii. Να εντοπίσετε τα σχεδιαστικά και τα τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να
περιληφθούν στο Σχέδιο Παραγωγής του εικονογραφημένου ενδύματος στο
Σκίτσο 1.
iii. Ο αντικατοπτρισμός του Σχεδίου Παραγωγής να γίνει στο ρυζόχαρτο (tracing
paper) Α4, το οποίο φέρει τον τίτλο: «Σχεδιαστική άσκηση 1: Το Σχέδιο
Παραγωγής», (Παράρτημα).
iv. Το Σχέδιο Παραγωγής του ενδύματος στο Σκίτσο 1, να ολοκληρωθεί στο φύλλο
σχεδίασης (lay out paper) Α4, το οποίο φέρει τον τίτλο: «Σχεδιαστική άσκηση 1:
Το Σχέδιο Παραγωγής», (Παράρτημα).
(α) Να κατασκευάσετε σε Σχέδιο Παραγωγής την μπροστινή όψη του
εικονογραφημένου ενδύματος που παρουσιάζεται στο Σκίτσο 1, σύμφωνα με
τις πιο κάτω οδηγίες:
¾ Υλικό σχεδίασης: ΜΟΛΥΒΙ
¾ Να χρησιμοποιηθεί το βασικό περίγραμμα του φορέματος για την
κατασκευή του Σχεδίου Παραγωγής, που επισυνάπτεται στο παράρτημα.
¾ Η πορεία εργασίας για την κατασκευή του Σχεδίου Παραγωγής στο
ρυζόχαρτο (tracing paper) Α4, αποτελεί μέρος της βαθμολόγησής σας.
(β) Να υποδείξετε με τόξο και να ονομάσετε οχτώ (8) σχεδιαστικές ή τεχνικές
λεπτομέρειες του Σχεδίου Παραγωγής του ενδύματος.
Τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογίας για τη ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 του Μέρους Β είναι:
Τεχνική απόδοση του Σχεδίου Παραγωγής.
Επεξήγηση των σχεδιαστικών λεπτομερειών και των τεχνικών λεπτομερειών του
ενδύματος.

9

Ποιότητα και καθαρότητα του σχεδίου.

2
Σύνολο
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Σκίτσο 1
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

(Βαθμολογείται με 45 μονάδες)

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2:
i.

Να μελετήσετε προσεκτικά:
o
o
o
o
o

Τον Πίνακα Έμπνευσης με θέμα «Η μαγεία της θάλασσας», (Παράρτημα).
Την Καρτέλα Υφασμάτων «Η μαγεία της θάλασσας», (Παράρτημα).
Τις προδιαγραφές της θεματικής επιλογής που προτείνονται στη σελίδα 10.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τάσης στη σελίδα 11.
Τις προδιαγραφές σχεδιασμού συλλογής ενδυμάτων που δίνονται στη σελίδα 11.

ii.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που σας δίνονται, να σχεδιάσετε μια μικρή
συλλογή ενδυμάτων που να αποτελείται από δύο (2) γυναικεία ενδύματα.

iii.

Να χρησιμοποιήσετε τις γυναικείες φιγούρες Μόδας, σελίδες 1 και 2, (Παράρτημα).

iv.

Για τη μικρή συλλογή ενδυμάτων, να χρησιμοποιήσετε τα φύλλα σχεδίασης Α4
(layout paper), τα οποία φέρουν τον τίτλο: «Σχεδιαστική άσκηση 2: Σχεδιασμός
γυναικείου καλοκαιρινού ενδύματος».

v.

Στη μικρή συλλογή ενδυμάτων να σχεδιάσετε αποσπασματικά, το/τα υφάσματα
που προτείνετε από την Καρτέλα Υφασμάτων «Η μαγεία της θάλασσας».

vi.

Να επιλέξετε ΕΝΑ (1) από τα δύο σχέδια και να το εικονογραφήσετε σε σχέδιο
προβολής, απεικονίζοντας σχεδιαστικά το/τα υφάσματα που έχετε επιλέξει.

vii.

Για το σχέδιο προβολής να χρησιμοποιήσετε το χαρτόνι νερομπογιάς σε μέγεθος
Α4, τα σχεδιαστικά Γκουάζ (designer gouache), καθώς και τα χρωματιστά μολύβια
ακουαρέλας.

Προδιαγραφές θεματικής επιλογής: «Η μαγεία της θάλασσας»

Οι οικολογικές ανησυχίες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στις σύγχρονες
κοινωνίες, σε συνδυασμό με την έντονη κινητοποίηση για την απορρύπανση των
θαλασσών, ευαισθητοποίησε τον κόσμο της Μόδας επηρεάζοντας αισθητά τις
προγνωστικές τάσεις της Μόδας για τη σαιζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020. Στις
σχετικές προβλέψεις η Μόδα αντλεί έμπνευση από τη ρευστότητα, τη μαγεία,
αλλά και την ατίθαση δυναμικότητα της θάλασσας. Τα στοιχεία αυτά
προσομοιώνονται εικαστικά μέσα από μια πλούσια παλέτα χρωμάτων, η οποία
αποτελείται από μια πληθώρα γαλάζιων αποχρώσεων, το τιρκουάζ, το βαθύ μπλε,
το πρασινογάλανο και το άσπρο του αφρού της θάλασσας σε συνδυασμό με
πινελιές από κόκκινο. Δυναμική είναι η επιρροή της τάσης αυτής και στα σχήματα
των ενδυμάτων, όπου τα πλούσια βολάν και τα αιθέρια υφάσματα
παραλληλίζονται με τη ρευστότητα και την αναζωογονητική ενέργεια της
θάλασσας, προσδοκώντας να μετατρέψουν τις πασαρέλες, την Άνοιξη-Καλοκαίρι
2020 σε ένα εικαστικό πανό, με θέμα τη διάσωση των θαλασσών και την
εσωτερική αναγέννηση του ανθρώπου.
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Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τάσης:

•
•

•
•

Ο συνδυασμός των χρωματικών αποχρώσεων οι οποίες απορρέουν από το
θαλάσσιο κόσμο.
Τα σχήματα, τα κοψίματα και τα βολάν στα ενδύματα, τα οποία
προσομοιώνουν τη δυναμικότητα, την κίνηση και τις αποχρώσεις των
κυμάτων.
Τα αξεσουάρ Μόδας τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον ποικιλόμορφο
κόσμο της θάλασσας.
Το κόκκινο χρώμα το οποίο χρησιμοποιείται σαν διαφοροποιημένη
χρωματική πινελιά, ανάμεσα στην πλούσια παλέτα των γαλάζιων
αποχρώσεων.

Προδιαγραφές σχεδιασμού συλλογής ενδυμάτων:
o ΕΠΟΧΗ: Καλοκαίρι 2020
o ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ: Βραδινό ένδυμα
o ΑΓΟΡΑ: Ανώτερη αγορά ετοίμου ενδύματος (Upper Bridge ready-to-wear)

Τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογίας για τη ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 του Μέρους Β είναι:

Τεχνική απόδοση, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα στην ανάπτυξη ιδεών

Μονάδες 18

Τεχνική απόδοση του εικονογραφημένου σχεδίου προβολής

Μονάδες 20

Σχεδιαστική και χρωματική απόδοση των υφασμάτων
Ποιότητα και καθαρότητα των σχεδίων

Μονάδες
Μονάδες

5
2

Σύνολο Μονάδες 45

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος ΙΙΙ (508)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
08:00 – 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι αριθμητικές πράξεις καθώς και οι απαντήσεις να δοθούν στις
σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία με στυλό (πέννα) μπλε
χρώματος στο εξώφυλλο του τετραδίου.
5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
6. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: (Μονάδες 40)
Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω προτάσεις.
α) Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για το τράβηγμα σύρματος είναι η:
 μέγγενη πάγκου
 το τραπέζι ολκής.
β) Αποκέρωση είναι:
 η ανάμειξη του γύψου με νερό κατά τη διαδικασία του χυτηρίου
 το κάψιμο του κεριού στο γύψινο καλούπι και η εκκένωσή του σε
ειδικό φούρνο.
γ) Ο πολύτιμος λίθος με τον πιο ψηλό βαθμό σκληρότητας είναι:
 ο αχάτης
 το διαμάντι.
δ) Ο οπάλιος είναι:
 οργανικό υλικό
 πολύτιμος λίθος, που κόβεται σε σχήμα καποσιόν.
2. Να κατονομάσετε τα οκτώ (8) εργαλεία του πάγκου του χρυσοχόου:
1. …………………………….……
2. …………………………….……
3. …………………………….……
4. ……………………………….…
5. …………………………..…..…
6. ………………………….………
7. .…………………………………
8. ……………………………….…
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3. Να επεξηγήσετε τα τέσσερα (4) προειδοποιητικά μέτρα ασφάλειας, που
δίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 1 (α-δ):

α:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

β:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

γ:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

δ:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ΕΙΚΟΝΑ 1

Σελίδα 3 από 18
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4. Να αντιστοιχίσετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 1 τις εικόνες της
ΣΤΗΛΗΣ Α με την ορθή τεχνική κατασκευής κοσμήματος της ΣΤΗΛΗΣ Β.
ΣΤΗΛΗ Β

ΣΤΗΛΗ Α

α) Τεχνική Ρεπουσσέ (σκάλισμα
στην πίσσα)
1.

β) Δέσιμο «παβέ»

2.

γ) Τεχνική Φιλιγκρί (συρματερή)
3.

δ) Δέσιμο λίθου καπουσόν
4.
ε) Τεχνική κοκκίδωσης
στ) Δέσιμο λίθου με δόντια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 1
1 - ......., 2 - ......., 3 - ......., 4 - .......
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5. Να κατονομάσετε στη ΣΤΗΛΗ Β, τα μηχανήματα που φαίνονται στην
ΣΤΗΛΗ Α, ΕΙΚΟΝΑ 2 (1- 4).
ΣΤΗΛΗ Α -

ΣΤΗΛΗ Β - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

……………………………………………….
1.

……………………………………………….

2.

…………………………………………..
3.

………………………………………..….

4.
ΕΙΚΟΝΑ 2

Σελίδα 5 από 18
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6. Να αναφέρετε τέσσερα (4) μηχανήματα / εργαλεία που χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή των σκουλαρικιών με μπίλια, όπως αυτά φαίνονται στην
EIKONA 3.

EIKONA 3

1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. ………………………….……………………..

Σελίδα 6 από 18
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7. Να αντιστοιχίσετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 2 τους λίθους της
ΣΤΗΛΗΣ Α με την ορθή ονομασία της κοπής τους, στη ΣΤΗΛΗ Β.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

α) Κοπή μπριγιάν

1.

β) Kοπή «δάκρυ»
2.

γ) Κοπή σμαραγδιού
3.

δ) Κοπή καπουσιόν
4.
ε) Κοπή «πρίνσες»
στ) Κοπή οβάλ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 2
1- ......., 2 - ......., 3 - ......., 4 - .......

Σελίδα 7 από 18
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8. α) Να κατονομάσετε την τεχνική κατασκευής, που φαίνεται στην
ΕΙΚΟΝΑ 4.

ΕΙΚΟΝΑ 4

Τεχνική κατασκευής: ……………………………………………………
(Μονάδα 1)
β) Να αναφέρετε ένα μέταλλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πιο
πάνω τεχνική.
………………………………………………………………….......………………
(Μονάδα 1)
γ) Να γράψετε δύο (2) εργαλεία, που χρησιμοποιούνται στην πιο πάνω
τεχνική.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(Μονάδα 1)
δ) Να συμπληρώσετε την πρόταση, βάζοντας σε κύκλο την ορθή απάντηση.
Η διχρωμία στο μέταλλο της ΕΙΚΟΝΑΣ 4 επιτυγχάνεται με:
i) οξείδωση

ii) σμάλτο.
(Μονάδα 1)
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9. Να αντιστοιχίσετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 3 τα κοσμήματα που
δίνονται στη ΣΤΗΛΗ Α, με την ορθή κατηγορία κοσμημάτων στη ΣΤΗΛΗ Β.
ΣΤΗΛΗ Β

ΣΤΗΛΗ Α

α) Θρησκευτικό κόσμημα
1.

β) Κόσμημα μόδας
2.

γ) Στρατιωτικό κόσμημα
3.

δ) Εμπορικό κόσμημα

4.
ε) Εικαστικό κόσμημα
στ) Πειραματικό κόσμημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 3
1- ......., 2 - ......., 3 - ......., 4 - ........
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10. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν στην ΕΙΚΟΝΑ 5.

ΕΙΚΟΝΑ 5
α) Να γράψετε τέσσερα (4) εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή του πρότυπου μοντέλου στην ΕΙΚΟΝΑ 5:


…………………………………



…………………………………



…………………………………



…………………………………
(Μονάδες 2)

β) Σε ποιο σχήμα πρέπει να είναι το κερί για να διαμορφώνεται εύκολα
ένα κέρινο μοντέλο δακτυλιδιού;


...............................................
(Μονάδες 1)

γ) Σε ποια κατηγορία σκληρότητας εντάσσεται το πράσινο κερί;


................................................
(Μονάδες 1)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - (Μονάδες 60)
Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15)
μονάδες.
11. α) Να αντιστοιχίσετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 4, τους τέσσερις
(4) έγχρωμους πολύτιμους λίθους που φαίνονται στη ΣΤΗΛΗ Α με την
ορθή ταυτότητα στη ΣΤΗΛΗ Β.
ΣΤΗΛΗ Β

ΣΤΗΛΗ Α

α) Ζαφείρι
1.

β) Ακουαμαρίνα
2.

γ) Οπάλιο
3.

δ) Ρουμπίνι
4.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 4
1- ......., 2 - ......., 3 - ......., 4 - .......
(Μονάδες 4)
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β) Να γράψετε τέσσερις (4) φυσικές ιδιότητες των πολύτιμων λίθων.
1. .……………………………………

3. ……………………………….…….

2. …………………………………….

4. ……………………………………..
(Μονάδες 2)

γ) Να γράψετε δίπλα από κάθε πολύτιμο λίθο τον αριθμό της σκληρότητάς
του.
Διαμάντι …………....
Κορούνδιο …………
Χαλαζίας …………...
Τοπάζι ……………..
(Μονάδες 2)
δ) Να ονομάσετε την κοπή που φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 6 και να εξηγήσετε
γιατί επιλέγεται για τον συγκεκριμένο λίθο.

ΕΙΚΟΝΑ 6
Είδος κοπής: ………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 3)
ε) Να αναφέρετε δύο (2) άλλα είδη κοπής λίθων.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 2)
στ) Να γράψετε δύο (2) κριτήρια, που καθιστούν ένα λίθο πολύτιμο.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 2)
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12. α) Να αντιστοιχίσετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 5 το οργανικό
υλικό, που σας δίνεται στη ΣΤΗΛΗ Α, με την ορθή ονομασία του στη
ΣΤΗΛΗ Β.
ΣΤΗΛΗ Β

ΣΤΗΛΗ Α

α) Ελεφαντόδοντο
1.

β) Έβενος
2.

γ) Ταρταρούγα
3.

δ) Κοράλλι
4.
ε) Κεχριμπάρι
στ) Μαργαριτάρια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 5
1 - ......., 2 - ......., 3 - ......., 4 - .......

(Μονάδες 4)
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β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, επιλέγοντας την
κατάλληλη λέξη από το ΠΛΑΙΣΙΟ 1 που ακολουθεί

ΠΛΑΙΣΙΟ 1
πορώδη, πλαστικό, μαύρο, Βαλτική, μαργαρώδες,
φυσαλίδες, έντομα, ήλεκτρο, σαπουνόνερο, μεταξένιο σακουλάκι,
ρετσίνα, κέλυφος χελώνας, πορτοκαλί, ζωντανούς οργανισμούς

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 έβενος 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)

xi)

Η ιδανική φύλαξη μαργαριταριών είναι σε ……………….........
..................... .
Τα πιο πολύτιμα κεχριμπάρια στον κόσμο προέρχονται από τη
………………................. .

xii) Η λάμψη του μαργαριταριού είναι χαρακτηριστική και ονομάζεται
……………………………. .
(Μονάδες 6)
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γ) Να γράψετε τέσσερις (4) χρωματισμούς του μαργαριταριού.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 2)
δ) Να εξηγήσετε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε:
i) το μέγεθος του κεχριμπαριού
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(Μονάδα 1)
ii) τη διαφάνεια του κεχριμπαριού
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 2)
13. α) Να γράψετε κάτω από κάθε κόσμημα στην ΕΙΚΟΝΑ 8 ποιο είναι το
«χειροποίητο» κόσμημα και ποιο είναι το «χυτό».

α)……………………………

β)……………..…………………

ΕΙΚΟΝΑ 8

(Μονάδα 1)
β) Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα της μεθόδου μαζικής παραγωγής
(χύτευσης).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 3)
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γ) Να γράψετε στη ΣΤΗΛΗ Β τα έντεκα (11) κύρια στάδια κατασκευής ενός
χυτού ασημένιου κοσμήματος, σύμφωνα με τη σειρά των εικόνων ΣΤΗΛΗ Α.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.
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……………………………………………………………
……………………………………………………………

6.

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

7.

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

8.
……………………………………………………………
……………………………………………………………

9.

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

10.
……………………………………………………………
……………………………………………………………

11.
(Μονάδες 11)
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14. Να επιλέξετε και να κυκλώσετε το ορθό ή λάθος στις πιο κάτω προτάσεις του
ΠΙΝΑΚΑ 1.

ΕΙΚΟΝΑ 7α

ΕΙΚΟΝΑ 7β

ΕΙΚΟΝΑ 7γ

ΕΙΚΟΝΑ 7
Το είδος δεσίματος λίθου στην ΕΙΚΟΝΑ 7α είναι το Καποσιόν

ΕΙΚΟΝΑ 7δ
Ορθό

Λάθος

Το είδος δεσίματος λίθου στην ΕΙΚΟΝΑ 7β είναι το δέσιμο
με συμπίεση
Το είδος δεσίματος λίθων στην ΕΙΚΟΝΑ 7γ είναι το παβέ»

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Το είδος δεσίματος λίθων στην ΕΙΚΟΝΑ 7δ είναι το δέσιμο με
δόντια
Το μέταλλο που χρησιμοποιείται στο δέσιμο της ΕΙΚΟΝΑΣ 7β
πρέπει να είναι πάντα λευκό
Ο λίθος στην ΕΙΚΟΝΑ 7α είναι ζαφείρι

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Το είδος του δακτυλιδιού στην ΕΙΚΟΝΑ 7β πρέπει να είναι
πάντα χυτό
Το είδος του δακτυλιδιού στην ΕΙΚΟΝΑ 7α είναι το μονόπετρο
και ονομάζεται και «δακτυλίδι αρραβώνων»
Το δέσιμο του δακτυλιδιού στην ΕΙΚΟΝΑ 7α δεν μπορεί να
κατασκευαστεί με κίτρινο χρυσό
Το δέσιμο του λίθου στην ΕΙΚΟΝΑ 7β οφείλεται στο σχήμα του
λίθου
Το δακτυλίδι στην ΕΙΚΟΝΑ 7γ μπορεί να κατασκευαστεί
και με ασήμι
Το δακτυλίδι της ΕΙΚΟΝΑΣ 7δ μπορεί να κατασκευαστεί
και με λίθους καποσιόν
Το είδος του δεσίματος λίθων στο δακτυλίδι της ΕΙΚΟΝΑΣ 7δ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε σκουλαρίκια κρίκους
Το είδος της κοπής των λίθων στα δακτυλίδια της
ΕΙΚΟΝΑΣ 7(α-δ) πρέπει να έχει έδρες
Το δακτυλίδι της ΕΙΚΟΝΑΣ 7δ εντάσσεται στην κατηγορία των
δακτυλιδιών τύπου «βέρας».

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑTΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ III (509)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
08.00 – 10.30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ (21) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό
δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
5. Δίνεται τυπολόγιο (σελίδες 19 - 21).
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 12 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 3 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή
απάντηση.

1. Ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης
u = Um ημ (ωt + 500) V και διαρρέεται από ένταση ρεύματος i = Im ημ (ωt + 150) A.
Η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης του ρεύματος είναι:
α) 150
β) 350
γ) 500
δ) 650

2. Μονοφασικός επαγωγικός κινητήρας με συντελεστή ισχύος συνφ = 0,75
τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση U = 230 V / 50 Hz και απορροφά ρεύμα
έντασης I = 10 Α. H πραγματική ισχύς (P) του κινητήρα είναι:
α) P = 2300 W
β) P = 4600 W
γ) P = 0 W
δ) P = 1725 W

3. Πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση. Αν ο
συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου διπλασιαστεί, τότε η τιμή της επαγωγικής
του αντίστασης XL:
α) δεν μεταβάλλεται
β) υποδιπλασιάζεται
γ) διπλασιάζεται
δ) τετραπλασιάζεται.
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4. Να σημειώσετε μέσα στο ορθογώνιο δίπλα από κάθε πρόταση την ένδειξη «Σ» αν
είναι Σωστό ή «Λ» αν είναι Λάθος, ανάλογα με αυτό που ισχύει.
α) Οι τρεις εναλλασσόμενες τάσεις που παράγει μια συμμετρική τριφασική
γεννήτρια έχουν διαφορετική συχνότητα και την ίδια μέγιστη τιμή.
β) Σε ένα ισοζυγισμένο τριφασικό φορτίο τεσσάρων αγωγών, ο αγωγός
του ουδετέρου δεν διαρρέεται από ρεύμα.
γ) Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC σειράς, όταν XL > XC το
κύκλωμα συμπεριφέρεται επαγωγικά.
δ) Πραγματική ισχύς είναι η ισχύς που καταναλώνεται στο ωμικό μέρος
μιας σύνθετης αντίστασης υπό μορφή θερμότητας.

5. Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται τα διανυσματικά διαγράμματα της τάσης και της
έντασης του ρεύματος για τέσσερα (4) διαφορετικά κυκλώματα εναλλασσόμενου
ρεύματος. Να γράψετε κάτω από το κάθε διανυσματικό διάγραμμα σε ποιο από τα
πιο κάτω κυκλώματα αντιστοιχεί:
α) κύκλωμα με ωμικό αντιστάτη
β) κύκλωμα με ιδανικό πηνίο
γ) κύκλωμα με πραγματικό πηνίο
δ) κύκλωμα με πραγματικό πυκνωτή.

U

I
φ

φ

U

I
Α) ……………………………………

Β) …………………………………

U

I
U

900
I
Γ) ……………………………………

Δ) …………………………………
Σχήμα 1
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6. Δίνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος 2.
Να υπολογίσετε:
α) την ολική αντίσταση (Rολ) του κυκλώματος
β) την ένταση του ρεύματος (Ι) που διαρρέει το κύκλωμα.
R2 = 10 Ω

I

E = 10 V

R1 = 5 Ω
R3 = 10 Ω

+

_
Σχήμα 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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7. Εφαρμόζοντας τον πρώτο κανόνα του Κίρχωφ (κανόνας των ρευμάτων), να
υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος Ι4 στο τμήμα του κυκλώματος που φαίνεται
στο σχήμα 3.

I4 = ;
I1 = 9 A

I3 = 500 mA
I2 = 10 A
Σχήμα 3

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα και δύο μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση
υπόγειων καλωδίων στη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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9. Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 4.
Να υπολογίσετε:
α) την ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης τάσης (U)
β) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος (I) που διαρρέει τον ωμικό
αντιστάτη.

R = 10 Ω

i
AC

u = 120 ημ (ωt) V
Σχήμα 4
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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10. Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών με ισχύ P = 1150 W, τροφοδοτείται με
εναλλασσόμενη τάση U = 230 V / 50 Hz.
Να υπολογίσετε:
α) την ένταση του ρεύματος (Ι) που απορροφά ο στεγνωτήρας
β) την ωμική αντίσταση (R) του στεγνωτήρα.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C = 53 μF τροφοδοτείται από πηγή
εναλλασσόμενης τάσης 230 V / 50 Hz.
Να υπολογίσετε:
α) τη χωρητική αντίσταση του πυκνωτή (ΧC)
β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πυκνωτή (I).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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12.Μονοφασικός επαγωγικός κινητήρας με φαινόμενη ισχύ S = 5 kVA και συντελεστή
ισχύος συνφ = 0,6 τροφοδοτείται από τάση U = 230 V / 50 Hz. Για να
βελτιώσουμε τον συντελεστή ισχύος και να γίνει 0,9 συνδέουμε παράλληλα με τον
κινητήρα έναν πυκνωτή.
Να υπολογίσετε την άεργο χωρητική ισχύ του πυκνωτή (QC) χρησιμοποιώντας
τον πίνακα 1 και τον τύπο: ܳ ൌ ܵ ή ߪ߭ߥ߮ ή ݇
Πίνακας 1
(για τον υπολογισμό του συντελεστή k)
Συντελεστής Ισχύος
πριν τη διόρθωση
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62

Συντελεστής ισχύος μετά τη διόρθωση
0,80
0,982
0,936
0,894
0,850
0,809
0,769
0,730
0,692
0,665
0,618
0,584
0,549
0,515

0,85
1,112
1,066
1,024
0,980
0,939
0,899
0,865
0,822
0,785
0,748
0,714
0,679
0,645

0,90
1,248
1,202
1,160
1,116
1,075
1,035
0,996
0,958
0,921
0,884
0,849
0,815
0,781

0,91
1,276
1,230
1,188
1,144
1,103
1,063
1,024
0,986
0,949
0,912
0,878
0,843
0,809

0,93
1,337
1,291
1,249
1,205
1,164
1,124
1,085
1,047
1,010
0,973
0,939
0,904
0,870

0,95
1,403
1,357
1,315
1,271
1,230
1,190
1,151
1,113
1,076
1,039
1,005
0,970
0,936

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται η ημιτονική μεταβολή της έντασης του ρεύματος
σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
α) Να υπολογίσετε:
(1) την περίοδο (T)
(2) τη συχνότητα του ρεύματος (f)
(3) την κυκλική συχνότητα (ω).
β) Να γράψετε τη μαθηματική εξίσωση της στιγμιαίας τιμής του ρεύματος (i).
i (A)
5

0

π
2

π

ωt
3π
2

2π

t = 0,01 s
-5

Σχήμα 5
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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14.Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 6. Εφαρμόζοντας τους κανόνες του Κίρχωφ στο
κύκλωμα, να γράψετε τις 3 εξισώσεις που χρειάζονται για να επιλυθεί το κύκλωμα.
Στη συνέχεια, να αντικαταστήσετε τα δεδομένα του κυκλώματος στις εξισώσεις.
(Σημείωση: Δεν χρειάζεται να λύσετε το σύστημα των εξισώσεων).
I1

R1 = 2 Ω

Α

I2

R2 = 6 Ω

I3
R3 = 4 Ω

φ1

φ2

_

+
E2 = 6 V

+

E3 = 14 V

_

E1 = 8 V

+

_
R4 = 2 Ω

Σχήμα 6
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
15. Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 7.
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Να υπολογίσετε:
α) την πτώση τάσης (U1) στα άκρα της αντίστασης R1
β) την τάση της πηγής (US)
γ) την ολική αντίσταση του κυκλώματος (Rολ)
δ) την ολική ένταση του ρεύματος (Ι) που δίνει η πηγή στο κύκλωμα
ε) την ένταση του ρεύματος (I2).
R2 = 2 Ω

R3 = 4 Ω

I2 = ;
R1 = 3 Ω

_

I1 = 4 A

U1 = ;
I= ;

_

+

US = ;

Σχήμα 7
………………………………………………………………………………………………
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16.Στο διάγραμμα του σχήματος 8 παρουσιάζεται μέρος του συστήματος
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.
α) Στη στήλη Α του Πίνακα 2 αναγράφονται μέρη του συστήματος. Να γράψετε
μέσα σε κάθε τετράγωνο της στήλης Β τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε
μέρος του συστήματος σύμφωνα με το διάγραμμα.
β) Με βάση το διάγραμμα του σχήματος 8 να περιγράψετε τα βασικά στάδια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ατμοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού
σταθμού.
Πίνακας 2
Στήλη Α

Στήλη Β

Α. Πυλώνας
Β. Λέβητας
Γ. Συμπυκνωτής (ψύκτης) ατμού
Δ. Σωλήνωση μεταφοράς του ατμού
Ε. Γραμμές μεταφοράς
Ζ. Ατμοστρόβιλος
Η. Γεννήτρια
Θ. Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης
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ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 2 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 9.
Να υπολογίσετε:
α) την επαγωγική αντίσταση του πηνίου (XL)
β) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
γ) την τάση της πηγής (U)
δ) τον συντελεστή ισχύος του κυκλώματος (συνφ)
ε) την ολική πραγματική ισχύ που απορροφά το κύκλωμα (Pολ).

R = 30 Ω

XL = ;
I=5Α

XC = 60 Ω

UL = 100 V
AC

f = 50 Hz

U=;
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18.Τρεις όμοιοι ωμικοί αντιστάτες με αντίσταση R = 35 Ω ο καθένας, είναι
συνδεδεμένοι όπως φαίνεται στο σχήμα 10 και τροφοδοτούνται από τριφασικό
δίκτυο πολικής τάσης UΠ = 400 V, συχνότητας f = 50 Hz.
α) Να δείξετε στο σχήμα την πολική και φασική τάση, καθώς επίσης το πολικό και
φασικό ρεύμα.
β) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον τρόπο συνδεσμολογίας των τριών
αντιστατών.
γ) Να υπολογίσετε:
(1) την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη (Uφ)
(2) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη (I φ)
(3) την ένταση του ρεύματος στις γραμμές τροφοδοσίας (I Π)
(4) την πραγματική ισχύ (Pολ) που απορροφούν οι τρείς αντιστάτες από το
δίκτυο.
L1

R = 35 Ω
N
R = 35 Ω

R = 35 Ω

L2

L3
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ III»
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

߇ൌ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΧΩΦ

ܷ
ܴ

߇ ൌ Ͳ

Κανόνας των ρευμάτων

߃ ൌ ܷ

Κανόνας των τάσεων
ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ

ܴ
ܴఖఒ
ܴఖఒ
ܫ ൌ ߇ఖఒ ή
ܴఐ

ܷ ൌ ܷ௦ ή

Διαιρέτης τάσης
Διαιρέτης έντασης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Joule
Βαθμός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα

ܹ ൌܲήݐ
ܲ ൌܷήܫ
ܹ ൌ ܫଶ ή ܴ ή ݐ
ܲఌకɟఋఖజ
ߟൌ
ܲఌఐఙɟఋఖజ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Ρ
߂ߔ
Νόμος του Φάραντεϊ για την επαγωγή
ݑൌܰή
߂ݐ
݅ ൌ ܫ ή ߟߤ߱ݐ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ
 ݑൌ ܷ ή ߟߤ߱ݐ
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ

ܫ ൌ ξʹ ή ܫఌఔ

Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ

ܷ ൌ ξʹ ή ܷఌఔ
ͳ
݂
߱ ൌ ʹߨ݂
ܶൌ

Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος
Κυκλική συχνότητα

Στιγμιαία φάση
߮ ൌ ߱ݐ
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ με αρχική
݅ ൌ ܫ ή ߟߤሺ߱ ݐ ߮ ሻ
φάση
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ με αρχική
 ݑൌ ܷ ή ߟߤሺ߱ ݐ ߮ ሻ
φάση
߂ఝ ൌ ߮ଵ െ ߮ଶ
Διαφορά φάσης μεταξύ δύο διανυσμάτων
Ακτίνιο (rad)
ͳ ݀ܽݎൌ ͷǡ͵ι
ߨ
Μετατροπή από μοίρες σε ακτίνια
ߢ߬ɜߥߡߙ ൌ
ή ሺߤߧɜߩߝ߫ሻ
ͳͺͲ
ͳͺͲ
Μετατροπή από ακτίνια σε μοίρες
ߊߧɜߩߝ߫ ൌ
ή ሺߙߢ߬ɜߥߡߙሻ
ߨ
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ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΣΤΟ Ε. Ρ
Πτώση τάσης στην αντίσταση
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ L ΣΤΟ Ε. Ρ
Επαγωγική αντίσταση
ܺ ൌ ʹߨ݂ ή ܮ
Πτώση τάσης στο πηνίο
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ C ΣΤΟ Ε. Ρ
ͳ
Χωρητική αντίσταση
ߕ ൌ
ʹߨ݂ ή ܥ
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ
ܼ ൌ ටܴ ଶ  ܺ ଶ

Σύνθετη αντίσταση

ܷ
ܼ
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ
ܴ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܼ
ܺ
ߝ߮߮ ൌ
ܴ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ

ܼ ൌ ටܴ ଶ  ܺ ଶ

Σύνθετη αντίσταση

ܷ
ܼ
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ
ܴ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܼ
ܺ
ߝ߮߮ ൌ
ܴ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RLC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ

ܼ ൌ ඥܴ ଶ  ሺܺ െ ܺ ሻଶ

Σύνθετη αντίσταση

ܷ
ܼ
ܷோ ൌ  ܫή ܴ
ܷ ൌ  ܫή ܺ
ܷ ൌ  ܫή ܺ

Ένταση του ολικού ρεύματος

߇ൌ

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
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Συντελεστής ισχύος

ܴ
ܼ
ܴ
߮ ൌ ߪ߭ߥ ିଵ ൬ ൰
ܼ
ሺܺ െ ܺ ሻ
ߝ߮߮ ൌ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ

Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Φαινόμενη ισχύς

ܵ ൌܷήܫ

Πραγματική ισχύς

ܲ ൌ ܷ ή  ܫή ߪ߭ߥ߮

Άεργος ισχύς

ܳ ൌ ܷ ή  ܫή ߟߤ߮

Σχέση των ισχύων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ܵ ଶ ൌ ܲଶ  ܳ ଶ
ܲ
ܵ
ܴ
ߪ߭ߥ߮ ൌ
ܼ

Συντελεστής ισχύος

ߪ߭ߥ߮ ൌ

Συντελεστής ισχύος

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΑΣΤΕΡΑ
Πολική τάση
ܷగ ൌ ξ͵ ή ܷఝ
ܫగ ൌ ܫఝ
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ
ܷగ ൌ ܷఝ
Πολική τάση
Πολική ένταση
ܫగ ൌ ξ͵ ή ܫఝ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Φαινόμενη ισχύς
ܵ ൌ ξ͵ ή ܷగ ή ܫగ
Πραγματική ισχύς
ܲ ൌ ξ͵ ή ܷగ ή ܫగ ή ߪ߭ߥ߮
Άεργος ισχύς
ܳ ൌ ξ͵ ή ܷగ ή ܫగ ή ߟߤ߮
Σχέση των ισχύων
ܵ ଶ ൌ ܲଶ  ܳ ଶ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Υπολογισμός της χωρητικότητας
ܳ
ܥൌ ଶ
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ܷ ή ʹߨ݂
ισχύος σε μονοφασικό φορτίο
Υπολογισμός της χωρητικότητας
ܳȀଷ
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ܥ௱ ൌ ଶ
ισχύος σε τριφασικό φορτίο, σε σύνδεση
ܷగ ή ʹߨ݂
τριγώνου
Υπολογισμός της χωρητικότητας
ܳȀଷ
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ܥం ൌ ଶ
ισχύος σε τριφασικό φορτίο, σε σύνδεση
ܷఝ ή ʹߨ݂
αστέρα
Υπολογισμός της άεργης ισχύος πυκνωτή
ܳ ൌ ܵ ή ߪ߭ߥ߮ ή ݇
για βελτίωση του συντελεστή ισχύος με
(k: Συντελεστής διόρθωσης από πίνακες)
χρήση ειδικών πινάκων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (511)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2019

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Ο8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες και τρία μέρη
(Α΄, Β΄ και Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο
πρέπει να επιστραφεί.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
4. Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. (α) Να καταγράψετε δύο (2) όξινα και δύο (2) αλκαλικά προϊόντα κομμωτικής.
Όξινα προϊόντα κομμωτικής
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Αλκαλικά προϊόντα κομμωτικής
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(β) Να αναφέρετε από δύο (2) δράσεις που έχουν στην τρίχα και στο δέρμα της κεφαλής τα
όξινα και τα αλκαλικά προϊόντα κομμωτικής:
Όξινα προϊόντα κομμωτικής
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Αλκαλικά προϊόντα κομμωτικής.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Στον πίνακα 1 να συμπληρώσετε μία (1) αιτία για το κάθε ένα από τα λανθασμένα
αποτελέσματα που πιθανόν να προκύψουν μετά τη χρήση προϊόντων περμανάντ στα μαλλιά.
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΑ

1. Αποτέλεσμα ανομοιόμορφο σγούρωμα
(σε μερικά σημεία τα μαλλιά είναι σγουρά
και σε μερικά ίσια).

…………………………………………

…………………………………………

2. Μη ικανοποιητικό σγούρωμα μαλλιών.
Μπούκλες πολύ χαλαρές.

…………………………………………

2
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…………………………………………

…………………………………………
3. Λυγισμένες / αγκιστρωτές άκριες.

…………………………………………

4. Πολύ έντονη αλλαγή φόρμας /
υπερβολικό σγούρωμα (πολύ μικρές
μπούκλες)

…………………………………………
…………………………………………

Πίνακας 1
3. Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρμογή
προϊόντων ντεκολορασιόν στα μαλλιά.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Να καταγράψετε τέσσερα (4) φυσικά χαρακτηριστικά του οξυζενέ Η2Ο2 (υπεροξείδιο του
υδρογόνου).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
5. Να αναφέρετε οκτώ (8) σημαντικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η κάρτα ενός
πελάτη/ μιας πελάτισσας για περμανάντ στο κομμωτήριο.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3
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6. Να αναφέρετε:
(α) Δύο (2) περιπτώσεις κατά τις οποίες αποφεύγουμε την εφαρμογή χημικών ουσιών στα
μαλλιά ( βαφή, περμανάντ και χημικό ίσιωμα)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(β) Δύο (2) προστατευτικά μέτρα που πρέπει να πάρετε για την προστασία του πελάτη
στις πιο πάνω περιπτώσεις.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Να αναφέρετε τέσσερις (4) απαραίτητες ιδιότητες που πρέπει να έχει μια καλής ποιότητας
βαφή μαλλιών.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. Μια πελάτισσα επισκέπτεται το κομμωτήριο σας για χτένισμα. Να εξηγήσετε την τεχνική
χτενίσματος που θα ακολουθήσετε σε περίπτωση που η πελάτισσα έχει:
(α) Μεγάλο μέτωπο
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(β) Μικρό μέτωπο.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. Κατά τη διάγνωση των μαλλιών πριν από την διαδικασία της περμανάντ, εξετάζουμε τα
φυσικά χαρακτηριστικά των μαλλιών.
Να αναφέρετε τι εννοούμε με τους όρους:
(α) Πορότητα της τρίχας
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4
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(β) Ελαστικότητα της τρίχας
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

10. Στον πίνακα 2, στη στήλη Α, δίνεται το ποσοστό των λευκών μαλλιών.
Να συμπληρώσετε:
(α) Στη στήλη Β, το ύψος του τόνου της βάσης που πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
(β) Στη στήλη Γ, την απόχρωση που αφήνουν στα μαλλιά.

Α

Β

Γ

Ποσοστό Λευκών
Μαλλιών

Ύψος του τόνου της βάσης που
πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Απόχρωση (ρεφλέ)
που αφήνει.

20 % - 40 %

…………………………………………

……...……………………

40 % - 60 %

…………………………………………

………………………….

60 % - 80 %

…………………………………………

………………………….

80 % - 100

…………………………………………

………………………….

Πίνακας 2

Σημείωση: Τα πιο πάνω ισχύουν στις πλείστες περιπτώσεις. Πάντοτε όμως ακολουθούμε
τις οδηγίες των κατασκευαστών.

5
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11. Κυκλώστε το Σ για κάθε σωστή και το Λ για κάθε λανθασμένη πρόταση.
(α) Το ιδανικό σχήμα προσώπου στο οποίο ταιριάζουν όλα τα στυλ χτενίσματος είναι το
τετράγωνο.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β) Πριν το χτένισμα, η χρήση ειδικών προϊόντων βοηθά τα μαλλιά να στεγνώνουν πιο
γρήγορα.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ) Όταν αραιώνουμε τα μαλλιά αφαιρούμε όγκο χωρίς να αφαιρέσουμε μήκος.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ) Κατά το λούσιμο, πριν την περμανάντ, πρέπει να γίνει έντονο μασάζ στο τριχωτό της
κεφαλής.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε) Για να συντομευθεί ο χρόνος δράσης/αναμονής των χημικών στα μαλλιά,
χρησιμοποιείται βοηθητική θερμότητα.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ) Αν κατά την περμανάντ σπάσουν περίπου 50% θειούχες αλυσίδες θα υπάρξει τέλειο
αποτέλεσμα.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ζ) Οι ανεπιθύμητες σαντρέ (.1) αποχρώσεις από τα μαλλιά εξουδετερώνονται με την
χρήση κόκκινης (.6) απόχρωσης.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(η) Οι ημιμόνιμες βαφές είναι οι βαφές που διαρκούν μέχρι τα μαλλιά να κοπούν.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

12. Να αναφέρετε τέσσερις (4) συνέπειες που έχει ένα κακό λούσιμο, στην τρίχα και στο δέρμα
της κεφαλής.
………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β΄: Το μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Στο σχήμα 1 δίνεται το Τρίγωνο της Χρωματομετρίας που χρησιμοποιείται στην
Κομμωτική.
6
308

Να συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία στο Τρίγωνο της Χρωματομετρίας.
(α) Ζεστές και ψυχρές αποχρώσεις.
(β) Τις αποχρώσεις και το συμβολισμό τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
αριθμούς στην Κομμωτική.

Σχήμα 1
14. Να εξηγήσετε τι συμβολίζουν οι πιο κάτω κωδικοί αριθμοί που αναγράφονται σε μία
βαφή:
(α) 7.64
7.

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

.6

…………………………………………………………………………

. 4

……………………………………………………………………….

(β) 10.12

…………………………………………………………………………

10.

.……………………………………………………………………….

.1

……………………………………………………………………….

. 2

……………………………………………………………………….
7
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15. (α) Να κατονομάσετε τα φυσικά χρώματα μαλλιών που συμβολίζουν οι κωδικοί αριθμοί
στην πιο κάτω εικόνα.

Νο 1. ………………………………

Νο 6. ………………………….

Νο 2. .............................................

Νο 7. ………………………….

Νο 3. ………………………………

Νο 8. ………………………….

Νο 4. ………………………………

Νο 9. ………………………….

Νο 5. ………………………………

Νο 10. ………………………….

(β) Για την καλύτερη προστασία των πελατών, κυρίως από το ενδεχόμενο αλλεργικής
αντίδρασης, πριν από την πρώτη εφαρμογή μιας βαφής, είναι χρήσιμο να προηγηθεί
μια δοκιμή, που ονομάζεται τεστ ευαισθησίας.
Να περιγράψετε την πορεία που θα ακολουθήσετε για την πραγματοποίηση του πιο
πάνω ελέγχου.

8
310

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

16. Να αναφέρετε: (α) τρία (3) αναλώσιμα προϊόντα, (β) τρία (3) αναλώσιμα εφόδια και
(γ) τέσσερα (4) εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ανταύγειες με καπελάκι ή
αλουμινόχαρτο.
Αναλώσιμα προϊόντα
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Αναλώσιμα εφόδια
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Εργαλεία
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. (α) Να αναφέρετε τη δύναμη της αλκαλικής λοσιόν περμανάντ που θα χρησιμοποιήσετε,
για τους πιο κάτω τύπους μαλλιών:
(1) Κανονικά (φυσικά) μαλλιά

………………

(2) Αποχρωματισμένα (ξανοιγμένα) μαλλιά

………………

(3) Βαμμένα μαλλιά

………………

(4) Χοντρά – Υαλώδη μαλλιά

………………
9
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(β) Να αναφέρετε:
(1) Δύο (2) πλεονεκτήματα της αλκαλικής λοσιόν περμανάντ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(2) Δύο (2) πλεονεκτήματα της όξινης λοσιόν περμανάντ.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(3) Τέσσερις (4) βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της περμανάντ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
18. (α) Να αναφέρετε:
(1) Τι εννοούμε με τον όρο μορτανσάζ (στιφάρισμα) στην κομμωτική.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(2) Το προϊόν που χρησιμοποιούμε για την πιο πάνω τεχνική και σε ποιους τύπους
μαλλιών συστήνεται.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(3) Δύο (2) περιπτώσεις που συστήνεται η πιο πάνω τεχνική.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………...................................................................................................................

(β) Μια πελάτισσα με φυσικό χρώμα μαλλιών (6.0) και ποσοστό λευκών μαλλιών 50%,
επιθυμεί να βάψει τα μαλλιά της με χρώμα βαφής (6.63).
Να αναφέρετε:
(1) Τα χρώματα βαφής που θα αναμίξετε.
……………………………………………………………………………………………
(2) Τη δύναμη (vol) του οξυζενέ Η2Ο2 με το οποίο θα αναμίξετε τη βαφή.
…………………………………………………………………………………………
(3) Αν για την πιο πάνω βαφή θα χρησιμοποιήσετε 60ml βαφής, και οι οδηγίες του
κατασκευαστή ως προς τις αναλογίες ανάμιξης με οξυζενέ είναι 1:1½ να
αναφέρετε την ποσότητα του οξυζενέ που πρέπει να αναμίξετε.

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

---------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ----------------
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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    »     
B/G0674E04
B/ 74;06752#'#160E2;24;9T'7524#6#45924R#32;8'E604;#4;0'
9V#;2/
B/D9:0V74E04/
B/KN#475075#'0'94#6#I9424R#32;8'E604;#4;0'9V#;2/
B/O5#'0'943797'245#7#4R#V97#4/
B/CT624207'0'9E#;818'0;8'/

          
@/G74;06752#'#160E25#75#I796842;24V97;0637#4;0T860#6#45924
5#7496N7674E#;040;8'/
@/ 60487505#I250';#6040';#/
@/D9712T860#6#459245#7496N7674E#;040;8';0:9'010T970/
@/K9:0V74E04/
@/O:9'010T97#594#;0;9V97497T97624974T860#6#459245#7
496N7674E#;040;8'/
@/C4T917#4E045#717#66IE7429'04T860#6#459245#7496N7674E#;04
0;8'9'04:9'010T970/
@/A;E2E#;#5#7V97;063794;0T860#6#459245#7496N7674E#;04
0;8'/

     
G/G063Ò'842T060/
G/ 9:0V74E`4/
G/D17#66aIE742T060/
#6ÒI942R#32;0'5#70;0'/

    
GG/G19:/842505;X7V/
GG/ E0RX/
GG/D#6#I942R#32;8'5#70;8'#05#;#V030T868'94;7#424/


330

   »      
G /G5#;23067949512V8498'/
G / 063#'842;249512V8424/
G /D179:#3832;249512V8424/

      
GD/G0674E`4
GD/ #6ÒI942E9;4#37X6#
GD/D#6ÒI942#`E0RX

   » 
GK/G5#;#36#RÌ9:0V74E0aÄ17#175#4/#
GK/ #T6Ì4;9429:0V74E0a
GK/D#306Ò'X09:0V74E0a

GO060V037#]V9:7V037094;7#;067524;9T'24

      ¶ 

   » 



GC 
»    
GC/G#'#35237#06I217#504E242/
GC/ ;6007H4;VJ#6047#424]4;247E#;047#;8'
GC/D5#'0'94;00I9;24243V58'5#7R#32;8'497#;0/

GA   
GA/G;076_78'/
GA/ 17#R06#E9;#:#6#1047#507V#R705#767_0;0/
GA/D#6#4599467_0;0/
GA/KR69457#_E2_E#6758'/
GA/O#6#45994#0;2R69457#_E2_E#6758'/
GA/C047940T6247E0070';#737#'#1840'T68E#;#5#73949744;#
_E#675#/

GB    

GB/G#6#45994;8'E9'05#7'9070607/
GB/ 17#R0694#'#E94#4;01605#I0674E9'025#71#V#5#6;2E9'0/

G@      
»
G@/G4T917#4E045#7#6047#42E0R9/
G@/ 179I'250_7'#/
G@/DT#6#5;2674;75#3'8674E#;#;247;#V7524567#5245#79VV2'7524
50_7'#4/
G@/K#6#459940967V#EN#'0'079I'759450_7'94;247;#V7#4
5605#79VV#1#4/
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/GT#6#5;2674;75#3'8674E#;#R#32;8'37#9'#505;97V/
/ #6047#42495#I69R;2/
/D5#'#9/
/K_94;#0695;75#/
/O#VE6#/
/C3V5#37#505;97V/
/A4#';07;4/


G   
G/G4#V#;9437#E0R9/
G/ 4#V#;9437#7#;0

 !       
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (515)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη (Α, Β και Γ) και
από δεκαοκτώ (18) σελίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Το Μέρος Α αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Το Μέρος Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Το Μέρος Γ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
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ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 48)
1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β.
Στη στήλη Β περισσεύουν τρεις όροι.
Α/Α

ΣΤΗΛΗ Α΄

Α/Α

1

Ρικατόνι με σάλτσα
πέστο

Α

2

Ταλιατέλλε μπολονέζ

Β

3
4

Πέννε Αλφρέτο
Σπαγέτι καρπονάρα

Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΣΤΗΛΗ Α΄

1

2

ΣΤΗΛΗ Β΄

Σάλτσα μπολονέζ και σάλτσα
μορνέ
Βασιλικό, πινόλια, σκόρδο,
ελαιόλαδο, παρμεζάνα
Φρέσκια κρέμα, παρμεζάνα
Χαμ ή μπέικον, φρέσκια κρέμα,
κροκάδια
Σάλτσα ντομάτας με κιμά
Σάλτσα ντομάτας
Σάλτσα μορνέ
3

4

ΣΤΗΛΗ Β΄

2. Η παρουσίαση του μπουφέ έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον πελάτη όσο και για
την επιχείρηση. Να γράψετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η
παρουσίαση του μπουφέ.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3. Σάντουιτς είναι ένα φαγητό το οποίο περιλαμβάνει κάποιο είδος ψωμιού με γέμιση.
Τα σάντουιτς χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.
(α) Να αναφέρετε τις δύο (2) αυτές κατηγορίες
1.__________________________

2. ________________________

(β) Να γράψετε τα τρία (3) μέρη του σάντουιτς δίνοντας ένα παράδειγμα για το
κάθε μέρος.

Μέρη

Παράδειγμα

1.
2.
3.

4. Να βαλετέ √ δίπλα από κάθε μία από τις πιο κάτω δηλώσεις αναλόγως με το αν είναι Σωστές
ή Λάνθασμένες.
Σωστό Λάθος
Αλλάζοντας απλά την ποσότητα της μερίδας, το ριζότο μπορεί
να σερβιριστεί σαν ορεκτικό, συνοδευτικό ή κυρίως πιάτο.
Για την παρασκευή ριζότο χρησιμοποιούμε κρύο ζωμό.
Η κυπριακή κουζίνα περιλαμβάνει πολλές συνταγές φαγητών
επηρεασμένες από τους διάφορους κατακτητές.
Τα φρέσκα ζυμαρικά μπορούν να προψηθούν και να
διατηρηθούν όπως τα αποξηραμένα.
Η λέξη μπουφέ σημαίνει ένα μεγάλο τραπέζι στο οποίο
τοποθετούνται τα φαγητά.
Φημισμένα ιταλικά τυριά είναι το ροκφόρ, το ένταμ και το μπρι.
Ορισμένα είδη ζυμαρικών περιέχουν γέμιση τυριού ή κρέατος
(κιμάς).
Η πίτσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και χαρακτηριστικό της
ιταλικής κουζίνας.
5. α) Να γράψετε τα τέσσερα (4) υλικά της βασικής συνταγής των φρέσκων ζυμαρικών:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
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β) Μπορούμε να ετοιμάσουμε διάφορους χρωματισμούς ζύμης για ζυμαρικά.
Να συμπληρώσετε τα παρακάτω γράφοντας το κύριο υλικό που χρειαζόμαστε για να
δώσουμε το ανάλογο χρώμα στη φρέσκια ζύμη μας.
Ζύμη

Υλικό

Πράσινη ζύμη
Kόκκινη ζύμη
Κίτρινη ζύμη
Μαύρη ζύμη

6. Είστε ο αρχιμάγειρας του ξενοδοχείου και ετοιμάζετε το μενού για Ελληνική
βραδιά. Το μενού είναι μπουφέ και θα συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες
σειρές φαγητών:
Να γράψετε μία (1) σούπα

x

Να γράψετε δύο (2) σαλάτες

x
x

Να γράψετε δύο (2) ορεκτικά

x

(βουτήγματα)

x

Να γράψετε τέσσερις (4) παρασκευές

x

κυρίως πιάτων (κρεατικά – πουλερικά)

x
x
x

Να γράψετε δύο (2) παρασκευές

x

(ψάρια και θαλασσινά)

x

Να γράψετε δύο (2) παρασκευές
(συνοδευτικά)

x

Να γράψετε τρεις (3) παρασκευές

x

παραδοσιακών γλυκών

x

x
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x
7. Να βαλετέ √ δίπλα από κάθε μία από τις πιο κάτω δηλώσεις αναλόγως με το αν είναι
Σωστές ή Λάνθασμένες.
Σωστό Λάθος
1 Ένα από τα ωφελήματα εφαρμογής του συστήματος HACCP
είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης στην
ασφάλεια του προϊόντος.
2 Με την εφαρμογή του συστήματος HACCP η δυνατότητα
ελέγχου από την διοίκηση λιγοστεύει.
3 Ο υπεύθυνος παραγωγής του συστήματος HACCP δεν
πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων.
4 Ο υπεύθυνος του τεχνικού ελέγχου του συστήματος HACCP
πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον μηχανολογικό εξοπλισμό
της μονάδας.
5 Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτείται συμβουλή από
τον υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης.
6 Τα συστατικά και υλικά συσκευασίας είναι σημαντικές
πληροφορίες για την περιγραφή του προϊόντος.
7 Ο χρόνος ζωής και οι συνθήκες αποθήκευσης του τελικού
προϊόντος είναι πληροφορίες όχι και τόσο σημαντικές στην
περιγραφή του προϊόντος.
8 Τα συστατικά των τροφίμων πρέπει να καταγράφονται στις
πληροφορίες για την περιγραφή του προϊόντος.

8. Να καταγράψετε τέσσερις (4) παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο καταμερισμός
των τμημάτων (station) στο εστιατόριο.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Σελίδα 5 από 18
337

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Να αναφέρετε τέσσερα (4) σημεία που συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλης
ατμόσφαιρας στην τραπεζαρία ενός εστιατορίου.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

10. Να δώσετε τον ορισμό της επικοινωνίας.
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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11. Να γράψετε τον ορισμό του Μπαρ και να αναφέρετε από πού πήρε το όνομα του.
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

12. Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικούς κανόνες για την παρασκευή Φλαμπέ.
.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄ (μονάδες 32)
13.α) Η μαγειρική εξελίσεται και κερδίζει έδαφος, χάρη στα δεκάδες τηλεοπτικά
προγράμματα μαγειρικής. Είστε καλεσμένος/η σε ένα από αυτά τα τηλεοπτικά
προγράμματα και οι τηλεθεατές της εκπομπής, σας ζητούν να τους εξηγήσετε τους
ακόλουθους τέσσερις (4) μαγειρικούς όρους που τους συναντάνε όλο και
συχνότερα μπροστά τους.

Liaison (Λιαιζόν)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Deglaze (Ντικλέιζ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Reduce (Ελαττώνω)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Basting (Μπέιστινγκ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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β) Οι πιο κάτω προτάσεις αποτελούν τα στάδια παρασκευής μιας συνταγής βοδινού
στιού και είναι ανακατεμένες. Στο πίνακα που ακολουθεί, βάλτε τις προτάσεις αυτές
αριθμητικά στη σωστή σειρά, ούτως ώστε η συνταγή του στιού να εκτελεσθεί σωστά.

α) Κοκκινίζουμε τα λαχανικά.
β) Στη συνέχεια προσθέτουμε κόκκινο κρασί και σκούρο ζωμό.
γ) Ελέγχουμε και διορθώνουμε τη γεύση προσθέτοντας αλάτι και πιπέρι.
δ) Σοτάρουμε το κρέας σε καυτό λάδι και αφαιρούμε το κρέας από την κατσαρόλα.
ε) Επιστρέφουμε το κρέας στην κατσαρόλα, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε.
στ) Κόβουμε το κρέας σε κύβους.
ζ) Σερβίρουμε το κρέας μαζί με τη σάλτσα.
η) Προσθέτουμε αλεύρι και κάνουμε σκούρο ρου.

1

2

3

4

5

6

7

8
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14.α) Η τάση για υγιεινή διατροφή κάνει τις σαλάτες όλο και πιο δημοφιλείς. Σαλάτες
ονομάζονται κρύα παρασκευάσματα τα οποία σερβίρονται ως ορεκτικά, κυρίως
φαγητά ή ως επιδόρπια και χωρίζονται σε επτά (7) κατηγορίες. Να αναφέρετε σε
ποια από τις κατηγορίες ανήκει η κάθε σαλάτα της φωτογραφίας.
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β) Να συμπληρώσετε τα κενά γράφοντας τα βασικά υλικά της ιταλικής κουζίνας,
σύμφωνα με τις πιο κάτω κατηγορίες τροφών.
Κατηγορίες Τροφών
Λάδι

Υλικά
α)

Θαλασσινά

α)
β)
γ)

Αρωματικά βότανα

α)
β)
γ)

Λαχανικά

α)
β)
γ)

Αλλαντικά

α)
β)

Τυριά

α)
β)
γ)

Ξύδι

α)

15.α) Να εξηγήσετε σε συντομία τους πιο κάτω όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην
επισιτιστική βιομηχανία για την εστιατορική τέχνη.
x

Duty/rota:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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x Mise en place:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
x

Station:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
x

Blinis:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
x

Cob holders:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
x

Croûtons:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
x

Escargortiere:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
x

Lobster pick:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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16.Να αναφέρετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα και τέσσερα (4) μειονεκτήματα της
μεθόδου σερβιρίσματος Γκέριντον:
Πλεονεκτήματα μεθόδου σερβιρίσματος Γκέριντον.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Μειονεκτήματα μεθόδου σερβιρίσματος Γκέριντον.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ (μονάδες 20)
17. α) Ένα από τα χαρακτηριστικά της κυπριακής κουζίνας είναι η ταβέρνα, ένα
εστιατόριο με έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα που σερβίρει παραδοσιακούς
μεζέδες. Ο τυπικός τρόπος παράθεσης των μεζέδων της κυπριακής ταβέρνας
απαιτεί μικρές μερίδες φαγητού που παρατίθενται στο τραπέζι έτσι που οι πελάτες να
αυτοεξυπηρετούνται.
Όταν το μενού της ταβέρνας αποτελείται αποκλειστικά από μεζέδες τότε αυτοί
παρουσιάζονται σε στάδια. Να αναφέρετε έξι (6) από τα επτά (7) στάδια της
παράθεσης των κυπριακών μεζέδων στην ταβέρνα και να γράψετε δύο (2)
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα (φαγητά) για το κάθε στάδιο.
Στάδια

Αντιπροσωπευτικά Παραδείγματα

1

2

3

4

5

6

β) Να ονομάσετε οκτώ (8) βασικά υλικά της Κυπριακής κουζίνας.
1.______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. _____________________________ 6. _____________________________
7. _____________________________ 8. _____________________________
Σελίδα 14 από 18
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(γ) Να γράψετε τους τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά
την επιλογή των φαγητών σε ένα μενού κυπριακών μεζέδων.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18. Μία από τις πιο διαδεδομένες τάσεις στην επισιτιστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια
είναι η παράθεση φαγητών και ποτών σε εξωτερικούς χώρους (Outside Catering),
που αποτελεί ένα εξειδικευμένο τομέα παράθεσης φαγητών και ποτών σε άλλους
χώρους εκτός του ξενοδοχείου ή εστιατορίου.

(α) Να αναφέρετε έξι (6) είδη εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους (Outside Catering) και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Σελίδα 15 από 18
347

β) Να αναφέρετε δέκα (10) σημεία γενικής οργάνωσης της παράθεσης σε εξωτερικούς
χώρους.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(γ) Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη βασικού εξοπλισμού εστιατορικής τέχνης που είναι
απαραίτητα για την οργάνωση παράθεσης σε εξωτερικούς χώρους.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (518)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη 28 Μαΐου 2019
8:00 - 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών μερών Α΄, Β΄ και Γ΄



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας



Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο τετράδιο των απαντήσεων και όχι στο
εξεταστικό δοκίμιο



Μην γράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στις απαντήσεις σας μέσα στο
τετράδιο



Όλοι οι υπολογισμοί να φαίνονται στο τετράδιο των απαντήσεών σας



Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο τριών (3)
σελίδων με τους αριθμοδείκτες.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Ερώτηση 1
Η εταιρεία «ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΛΤΔ» έχει Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών
Μετοχών 30 000 000 μετοχές, €2 η μια.
Την 1η Ιανουαρίου 2018 η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας
«ΠΕΝΤΑΔΑΚΥΤΛΟΣ ΛΤΔ» ήταν:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

€
27.500.000
2.000.000
29.500.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο: Μετοχές των €2 η μια
Αποθεματικό Από Έκδοση Μετοχών
Αδιανέμητα Κέρδη
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

22.000.000
5.500.000
1.500.000
29.000.000
500.000
29.500.000

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 συνέβησαν τα
ακόλουθα γεγονότα που σχετίζονται με το μετοχικό κεφάλαιο:
i.
Στις 31 Ιανουαρίου 2018 η εταιρεία προσέφερε στο κοινό 5 000 000 Κοινές
Μετοχές με τιμή διάθεσης €2,50 ανά μετοχή
ii.
Στις 31 Ιουλίου 2018 η εταιρεία προέβη σε έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών με την αναλογία 1 μετοχή για κάθε 4 στην τιμή των €2,50 ανά μετοχή
iii.
Στις 20 Οκτωβρίου 2018 η εταιρεία προέβη σε έκδοση Μετοχών Δώρου με την
αναλογία 2 για κάθε 8 μετοχές που κατείχε χρησιμοποιώντας μέρος του
Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
iv.
Η εταιρεία πλήρωσε μέρισμα €0,04 ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Όλες οι μετοχές ήταν επιλέξιμες για το μέρισμα.
Ζητείται:
α) Να δείξετε τις ημερολογιακές εγγραφές για τις πιο πάνω συναλλαγές
(Μ. 16/100)
β) Να ετοιμάσετε τους Λογαριασμούς Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών
Μετοχών και Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών
(Μ. 4/100)
γ) Να δείξετε την τροποποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της
Εταιρείας, μετά από την πραγματοποίηση των πιο πάνω συναλλαγών
(Μ. 10/100)
δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί στις
31 Δεκεμβρίου 2018.
(Μ. 2/100)
(Σύνολο Μονάδων 32/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Α΄ 32/100
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερώτηση 1
Το πιο κάτω Ισοζύγιο ετοιμάστηκε με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας
«ΚΟΥΡΡΗΣ ΛΤΔ» στις 31 Δεκεμβρίου 2018:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ισοζύγιο της Εταιρείας «ΚΟΥΡΡΗΣ ΛΤΔ»
στις 31 Δεκεμβρίου 2018
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
€
Πωλήσεις
Αρχικό Απόθεμα Εμπορευμάτων
Αγορές
Μεταφορικά Αγορών
Μισθοί Πωλητών
Μεταφορικά Πωλήσεων
Διαφημίσεις
Μισθός Αποθηκάριου
Προμήθεια Πωλητών
Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού
Γενικά Έξοδα
Γραφική Ύλη
Τόκοι Ομολογιακού Δανείου
Τόκοι Δανείου
Ενοίκια
Φωτισμός και Θέρμανση
Έξοδα Τηλεφώνου
Έξοδα Καθαριότητας
Δάνεια 6%
Εμπορικά Αυτοκίνητα
Έπιπλα
Εξοπλισμός Γραφείου
Χρεώστες
Πιστωτές
Τράπεζα
2 000 000 Κοινές Μετοχές €1 η μια
1 000 000 10% Προνομιούχες Μετοχές €1 η μια
5% Ομολογιακό Δάνειο
Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών
Γενικό Αποθεματικό
Αδιανέμητα κέρδη 1/1/2018
Προμέρισμα Προνομιούχων Μετοχών
Προμέρισμα Κοινών Μετοχών
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€
5.000.000

180.000
2.000.000
20.000
200.000
20.000
60.000
20.000
40.000
100.000
34.000
18.000
50.000
60.000
48.000
20.000
12.000
8.000
1.000.000
1.800.000
600.000
200.000
811.000
400.000
5.589.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
200.000
300.000
100.000
50.000
60.000
12.000.000 12.000.000
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Σημειώσεις:
1. Απόθεμα Εμπορευμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2018 €200.000
2. Να υπολογίσετε αποσβέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2018: 10% με τη σταθερή
μέθοδο στα Εμπορικά Αυτοκίνητα, στα Έπιπλα και στον Εξοπλισμό Γραφείου
3. Οφειλόμενοι τόκοι Ομολογιακού Δανείου €50.000
4. Να επιμεριστούν τα έξοδα Ενοίκια, Φωτισμός και θέρμανση, έξοδα τηλεφώνου και
έξοδα καθαριότητας 3/4 για το τμήμα πωλήσεων και το 1/4 για το τμήμα διοίκησης
5. Να γίνει πρόβλεψη Εταιρικού Φόρου €250.000
6. Να μεταφέρετε στο Γενικό Αποθεματικό €400.000
7. Να παραχωρηθεί τελικό Μέρισμα στις Προνομιούχες Μετοχές €50.000.
Ζητείται:
α) Να συντάξετε την κατάσταση Κερδοζημιών της Εταιρείας για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο IAS1) (Μ. 18/100)
β) Να συντάξετε την Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο IAS1)
(Μ. 6/100)

(Σύνολο Μονάδων 24/100)
Ερώτηση 2
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την παραγωγή και την πώληση
50 000 μονάδων ενός προϊόντος της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΣ ΛΤΔ» για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018:
€ ανά μονάδα
Άμεση εργασία

20

Πρώτες ύλες

200

Άλλα μεταβλητά έξοδα

30

Σταθερό κόστος

10

Κέρδος

40

Τιμή Πώλησης

300

Ζητείται να υπολογίσετε:
α) Το Νεκρό Σημείο σε Μονάδες

(Μ. 3/100)

β) Το Νεκρό Σημείο σε έσοδα από Πωλήσεις

(Μ. 3/100)

γ) Το περιθώριο ασφάλειας

(Μ. 2/100)

δ) Την ποσότητα παραγωγής που πρέπει να έχει η εταιρεία για να πραγματοποιεί
(Μ. 3/100)
κέρδη €1.000.000
(Σύνολο Μονάδων 11/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Β΄ 35 /100
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ερώτηση 1
Τα πιο κάτω στοιχεία έχουν εξαχθεί από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας
«ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ ΛΤΔ», στις 31 Δεκεμβρίου 2018:
€
Μετοχικό Κεφάλαιο:
2 000 000 Κοινές Μετοχές, €2 η κάθε μια
Γενικό Αποθεματικό
Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Χρεώστες
Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/2018
Ταμείο & Τράπεζα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό
Πιστωτές
Εταιρικός Φόρος για το έτος 2018
Εγκεκριμένο Μέρισμα Κοινών Μετοχών Οφειλόμενο
Πωλήσεις τοις μετρητοίς
Σύνολο Πωλήσεων
Απόθεμα Εμπορευμάτων 1/1/2018
Αγορές με πίστωση
Αγορές τοις μετρητοίς
Μεικτό Κέρδος για το έτος 2018
Καθαρό Κέρδος για το έτος 2018

4.000.000
300.000
2.000.000
400.000
500.000
1.100.000
1.000.000
150.000
250.000
600.000
3.650.000
8.000.000
200.000
949.000
3.351.000
4.000.000
2.250.000

Ζητείται:
Να υπολογίσετε τους πιο κάτω Αριθμοδείκτες:
α) Μεικτού Κέρδους

(Μ. 2/100)

β) Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

(Μ. 2/100)

γ) Καθαρού Κέρδους

(Μ. 2/100)

δ) Μέσης Περιόδου Είσπραξης σε Ημέρες

(Μ. 2/100)
(Σύνολο Μονάδων 8/100)
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Ερώτηση 2
Το πιο κάτω Ισοζύγιο ετοιμάστηκε με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας
«ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ ΛΤΔ» στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μετά από τη σύνταξη των
τελικών λογαριασμών:
Ισοζύγιο της Εταιρείας «ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ ΛΤΔ»
στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Κτήρια
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Κτηρίων
Έπιπλα
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Επίπλων
Αυτοκίνητα
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Αυτοκινήτων
Εξοπλισμός Γραφείου
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Εξοπλισμού Γραφείου
Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/2018
Χρεώστες
Ενοίκια Προπληρωμένα
Τράπεζα
Ταμείο
Μετοχικό Κεφάλαιο-Κοινές Μετοχές 2 000 000 €1 η μια
Μετοχικό Κεφάλαιο-8% Προνομιούχες Μετοχές
500 000 €1 η μια
Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Γενικό Αποθεματικό
Αδιανέμητα Κέρδη 31/12/2018
Δάνεια
5% Ομολογιακό Δάνειο
Πιστωτές
Τόκοι Ομολογιακού Δανείου Οφειλόμενοι
Πρόβλεψη Εταιρικού Φόρου

€
2.175.000

€
400.000

200.000
100.000
150.000
75.000
100.000
50.000
150.000
200.000
6.000
1.634.000
10.000
2.000.000
500.000
150.000
200.000
150.000
625.000
200.000
40.000
10.000
125.000
4.450.000 4.450.000

Ζητείται:
Να συντάξετε την κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο IAS1)
(Μ. 13/100)
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Σελίδα 6 από 7

Ερώτηση 3
Οι διευθυντές της εταιρείας «ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ ΛΤΔ» επιθυμούν να αγοράσουν ένα νέο
μηχάνημα για την παραγωγή χαλλουμιών.
Το μηχάνημα αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί για πέντε χρόνια. Υπάρχουν δύο μηχανήματα κατάλληλα για την
παραγωγή της επιθυμητής ποιότητας των προϊόντων. Το τρέχον κόστος κεφαλαίου
είναι 5%.
Δίνεται απόσπασμα από τους πίνακες της παρούσας αξίας ύψους €1 προς 5%:
Έτος

5%

0

1

1

0,952

2

0,907

3

0,864

4

0,823

5

0,784

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τα δύο μηχανήματα:
Μηχάνημα

Α

Β

€

€

100.000

150.000

Έτος 1

40.000

70.000

2

45.000

80.000

3

45.000

75.000

4

50.000

75.000

5

40.000

70.000

Τιμή Αγοράς
Πρόβλεψη Καθαρών Ταμειακών Ροών

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε την ακριβή Περίοδο Επανείσπραξης, σε χρόνια και μήνες για
(Μ. 5/100)
κάθε μηχάνημα
β) Την Καθαρή Παρούσα Αξία του κάθε μηχανήματος

(Μ. 5/100)

γ) Να εισηγηθείτε στους Διευθυντές της εταιρείας σε ποιο από τα δύο μηχανήματα
(Μ. 2/100)
να επενδύσουν.
(Σύνολο Μονάδων 12/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ΄ 33/100
Γενικό Σύνολο Μονάδων 100/100

----ΤΕΛΟΣ----
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών (450)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και εννέα (9) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Η μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι:
(α) Nm
(β) kg
(γ) N/mm
(δ) Ν
2. Η ισορροπούσα δύναμη:
(α) έχει την ίδια φορά με τη συνισταμένη
(β) έχει το ίδιο μέγεθος με τη συνισταμένη
(γ) δέν έχει το ίδιο μέγεθος με τη συνισταμένη
(δ) αντικαθιστά τη συνισταμένη
3. Σώμα βάρους W = 200 Ν, κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Αν ο συντελεστής
τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι μ = 0,5, τότε η δύναμη τριβής
Ffr που αναπτύσσεται είναι:
(α) 200 Ν
(β) 300 Ν
(γ) 80 Ν
(δ) 100 Ν
4. Η δυσθραυστότητα ενός μεταλλικού υλικού είναι :
(α) η αντοχή του στην φθορά και στην διείσδυση άλλων υλικών
(β) η επαναφορά του στις αρχικές διαστάσεις με αφαίρεση των δυνάμεων
(γ) η αύξηση της επιφάνειας του με την εφαρμογή πίεσης
(δ) η αντοχή του στις απότομες φορτίσεις
5. Η τάση θλίψης σε άξονα με εμβαδόν διατομής Α = 100 mm2 όταν στις άκριες
του ασκείται δύναμη 12 kN είναι :
(α) 200 N/mm2
(β) 100 N/mm2
(γ) 60 N/mm2
(δ) 120 N/mm2
6. Ποια από τις πιο κάτω μεθόδους είναι η μέθοδος διαμόρφωσης μεταλλικών
υλικών με κοπή:
(α) κοίλανση
(β) περιώθηση
(γ) τόρνευση
(δ) εξέλαση
2
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7. Να γράψετε δύο (2) προστατευτικές επιστρώσεις μετάλλων.
α ) ………………………………………. β)…………………………………………

8. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα των συνθετικών
υλικών σε σχέση με τα μεταλλικά υλικά.
Πλεονεκτήματα :
α) …………………………………………………………………………………………
β) …………………………………………………………………………………………

Μειονεκτήματα :
α) …………………………………………………………………………………………
β) ………………………………………………………………………………………..

9. Να γράψετε δύο (2) βασικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε την
αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές μας.
α) …………………………………………………………………………………………
β) ………………………………………………………………………………………..

10. Να κατονομάσετε τα είδη των στηρίξεων της δοκού, που φαίνεται στο Σχήμα 1,
στα σημεία Α και Β.

Σχήμα 1
Σχήμα 1

Σημείο Α

Σημείο Β

………………

………………….

3
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11. Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις Αψ και Βψ στη δοκό που φαίνεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

12. Να γράψετε, τι είναι μόνιμες και τι λυόμενες συνδέσεις. Να γράψετε ένα (1)
παράδειγμα για το κάθε είδος σύνδεσης.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Παράδειγμα 1
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Παράδειγμα 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
4
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες
13. Να γράψετε τέσσερις (4) μεθόδους διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με κοπή
και δύο (2) κεταργασίες που μπορούν να γίνουν με την καθεμιά μέθοδο.
Μεθόδοι διαμόρφωσης:
α)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
β)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
γ)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
δ)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Κεταργασίες
α)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
β)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
14. Φορτίο W = 1500 Ν ανυψώνεται με τη βοήθεια διπλής τροχαλίας, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 3. Να υπολογίσετε τη δύναμη F που χρειάζεται να ασκηθεί
στο σημείο Α για να ισορροπεί η τροχαλία.

Σχήμα 3
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5
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15. Ο άξονας που φαίνεται στο Σχήμα 4 έχει μήκος 1200 mm, εμβαδόν διατομής Α
F= 60 kN. Να
= 250 mm2 και καταπονείται σε εφελκυσμό από δύναμη
υπολογίσετε:
α) την τάση εφελκυσμού σ
β) την επιμήκυνση Δl αν το μέτρο ελαστικότητας Ε = 2x105 N/mm2

Σχήμα 4
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

16. Nα γράψετε τρείς (3) μεθόδους θερμικών επεξεργασίων και να περιγράψετε
τον τρόπο διεξαγωγής μιάς από αυτές.
α)……………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………
γ)……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
6
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ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Να προσδιορίσετε με την αναλυτική μέθοδο το μέγεθος των δυνάμεων F3 και
F4 που φαίνονται στο Σχήμα 5, έτσι ώστε το σύστημα να βρίσκεται σε
ισορροπία. (ημ30ο = 0.50, συν30ο = 0.87, ημ60ο = 0.87, συν60ο = 0.5)

Σχήμα 5
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7
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18. Στο Σχήμα 6 φαίνεται ο μηχανισμός χύτευσης συνθετικών υλικών με έγχυση.
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του συστήματος
(β) Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος

Σχήμα 6
(α)
1.……………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………
7……………………………………………………………………………………………
8……………………………………………………………………………………………
(β)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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MΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (452)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Χειμερινά Σιτηρά
1.1. Σιτάρι
1.2. Κριθάρι
1.3. Βρώμη
2. Ανοιξιάτικα Σιτηρά
2.1 Αραβόσιτος
2.2 Ρύζι
2.3 Σόργο
3. Βιομηχανικά Φυτά
3.1. Καπνός
3.2. Βαμβάκι
3.3. Ζαχαρότευτλα
3.4. Βιομηχανική Τομάτα
4. Χειμερινά Ψυχανθή
4.1. Μπιζέλια
4.2. Ρεβίθια
4.3. Κουκιά
4.4. Φακές
4.5. Βίκος
5. Ανοιξιάτικα Ψυχανθή
5.1. Σόγια
5.2. Φασόλια
5.3. Αραχίδα
6. Χορτοδοτικά Ψυχανθή
6.1. Μηδική
6.2. Τριφύλλια
6.3. Χορτοδοτικά Αγροστώδη (Λόλιο)
7. Ελαιούχα Φυτά
7.1. Ηλιάνθος
7.2. Ελαιοκράμβη
7.3. Σουσάμι
8. Κλωστικά φυτά
8.1. Λινάρι
8.2. Κάνναβι
9. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
9.1. Μέντα
9.2. Λεβάντα
9.3. Χαμομήλι
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9.4. Κάππαρη
9.5. Κόλιανδρος
9.6. Κύμινο
9.7. Βασιλικός
9.8. Δίκταμος
9.9. Ματζουράνα
9.10.
Ρίγανη
9.11.
Γλυκάνισο
9.12.
Δενδρολίβανο
9.13.
Φασκόμηλο
9.14.
Γιασεμί
9.15.
Δάφνη
9.16.
Τσάι του βουνού
9.17.
Θυμάρι
9.18.
Δυόσμος
10. Φυτά Βιομάζας
10.1.
Το Ζαχαρούχο Σόργο
10.2.
Αγριοαγκινάρα
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T

T

UVWUXYZ[WTV\[]Z[\^T_\[TVW`[a[^bWUT
][ZUcUd^eTbZ^e^TaZfd[_e^T_\[TZV\YYZ`b\a[_e^TT
Z_V\[]ZU^e^T_\[T_\a\Xa[^e^T
V\Y_UVX[Z^TZgZa\^Z[^TT
h\iT^Z[X\TZgZa\^ZjdkTT

aZfdW`WY[\TaZfd[_jdT^fW`jdTcZjXea[_e^T_\aZUcUd^e^

T
h]Z[Yb\kT

T

T
T
b\ceb\T
lTTTmUa\TbZY\`e^T_\``[ZXYZ[\^Tan^nThcn_nkThopkT
ebZXWbed[\T lT TT
jX\T
lT TT
T
T
T
T
TTTaqTrsrtuvtwxyTzqx{|wqTu}qtr~r{tuwTu}yTT|ThbqT\TTYkTxuwTtvvrwThokTTT
TTTvr~{zrnT
T
T
T
T
]wxrwuTrstuvTTrTxuwTT~r}tT

TTT
W]eY[Z^l

T
1. Να απαντήσετε vrTy~r τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
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2
bZXW^TTT\lT]zrxuThkTrtvrwT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_rTqTu}tvTu|q~qr{tuwT|rTtvvrwThokT|qzrnT
YwuTtwTrtvrwTTToTuTr}w~srtrTtqTWyTT`qTqtuTTvtqTut{vtqwqT
}~u{vwqnT
nT Ο κόκκινος χρωματισμός του καρπού της βιομηχανικής τομάτας

WyT

`qT

οφείλεται στη χρωστική λυκοπίνη
nT Σε συννεφιασμένες ημέρες ο ηλιοτροπισμός δεν εκδηλώνεται
nT Τα άγανα είναι μη αναπτυγμένα ελάσματα φύλλων στα οποία έχει

WyT

`qT

WyT

`qT

WyT

`qT

απομείνει μόνο το κεντρικό νεύρο
onT Ενσίρωση ή «silage», είναι η μέθοδος διατήρησης χλωρού χόρτου
σε

αναερόβιες

συνθήκες

μέσα

σε

ειδικούς

χώρους

που

ονομάζονται σιροί

YwuTtwTrtvrwTpTTTuTr}w~srtrTtTqTu}tvnT
T

pnT Ποιον από τους παρακάτω καρπούς ονόμασε ο λαός «κρέας του φτωχού»;
α) Τις φακές
β) Το μπιζέλι
γ) Το φασόλι
δ) Τα κουκιά
nT Η σημαντικότερη μυκητολογική ασθένεια στα χειμερινά σιτηρά είναι:
α) το ωίδιο
β) η σκωριάση
γ) ο περονόσπορος
δ) ο άνθρακας

383

3
nT Ο καρπός του ηλίανθου είναι:
α) ράγα
β) καρύοψη
γ) λοβός
δ) αχαίνιο
T

nT Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω φυτά της στήλης Α με τις κατηγορίες που ανήκουν
στη στήλη Β (δύο κατηγορίες από τη στήλη Β περισσεύουν).
^t~T\T

^t~TT

T

T
T

1. Λεβάντα

I.

Ανοιξιάτικα Σιτηρά

2. Φακές

II.

Χειμερινά Ψυχανθή

3. Βρώμη

III.

Κλωστικά Φυτά

4. Ρύζι

IV.

Αρωματικά

5. Λινάρι

V.

Χειμερινά Σιτηρά

VI.

Φυτά Βιομάζας

VII.

Χορτοδοτικά Ψυχανθή

nT Να αναφέρετε τις δύο κύριες καλλιεργούμενες ποικιλίες του κριθαριού.
nT Να περιγράψετε τον εγγενή τρόπο πολλαπλασιασμού των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
nT Να αναφέρετε τέσσερα (4) φυτά τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των χειμερινών
ψυχανθών.
nT Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η εγκατάσταση
των φυτών σε ένα ορυζώνα.

T
T
T

384

4
bZXW^TTTlTavvrwThokTrtvrwT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_rTqTu}tvTu|q~qr{tuwT|rTqxtThkT|qzrnT
T
nT Να ονομάσετε τα μέρη του άνθους των ψυχανθών φυτών, της παρακάτω
φωτογραφίας

onT Οι ποικιλίες των φασολιών κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Να αναφέρετε τέσσερα (4) από αυτά.
pnT Να αναφέρετε τέσσερις (4) μορφές κατανάλωσης της βιομηχανικής τομάτας.
nT Ποια είναι η χαρακτηριστική και μοναδική ιδιότητα που παρουσιάζουν τα άνθη
αραχίδας, μετά τη γονιμοποίησή τους;
T
bZXW^TTTYlT]qThkTrtvrwT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_rTqTu}tvTu|q~qr{tuwT|rTzxuThkT|qzrnT
T
nT Να περιγράψετε τον εγγενή τρόπο πολλαπλασιασμού των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
nT Τι είναι και τι προσφέρει στη μηδική η ασβέστωση του εδάφους;

TTaZ`W^TTZgZa\^e^TTT
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κωδ. Μαθήματος: 457
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ

Ημερομηνία: ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ώρα: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ), δεκαεπτά (17) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού
Τα στοιχεία του εξεταζόμενου να γραφούν αυστηρά εντός του πλαισίου στο
χώρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
Δίνεται βοηθητικός πίνακας στη σελίδα 15.
Δίνεται τυπολόγιο στις σελίδες 16 και 17.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 4 μονάδες.

Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που
βρίσκεται μπροστά από τη σωστή πρόταση.
1. Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ο αγωγός της φάσης έρχεται σε επαφή με τον
ουδέτερο αγωγό. Η βλάβη αυτή ονομάζεται:
α) διαρροή προς τη γη
β) βραχυκύκλωμα
γ) υπερφόρτωση
δ) απόζευξη
2. Οι απαιτήσεις των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αφορούν στην
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ικανοποιούνται όταν:
α)
β)
γ)
δ)

Ib=25 Α, In=20 A, Iz=32 A
Ib=26 Α, In=32 A, Iz=40 A
Ib=10 Α, In=16 A, Iz=15 A
Ib=30 Α, In=20 A, Iz=10 A

όπου:
Ib – Ρεύμα σχεδιασμού του φορτίου
In – Ονομαστική ένταση του μέσου προστασίας
Iz – Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου
3. Ακτινωτό κύκλωμα ρευματοδοτών που προστατεύεται με μικροδιακόπτη 32Α,
μπορεί να καλύψει επιφάνεια μέχρι:
α) 20 m2
β) 50 m2
γ) 75 m2
δ) 100 m2
4. Στον διπολικό αυτόματο διακόπτη διαρροής (rcd) που χρησιμοποιείται στις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνδέονται:
α) ο αγωγός της φάσης και της γείωσης.
β) ο αγωγός της γείωσης και του ουδετέρου.
γ) ο αγωγός της φάσης και του ουδετέρου.
δ) ο αγωγός της φάσης και ο επιστρεφόμενος.
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5. Να αναφέρετε τα εναρμονισμένα χρώματα αναγνώρισης των καλωδίων για τις
τρεις φάσεις (L1,L2,L3) και τον ουδέτερο (N), που χρησιμοποιούνται στις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί:
α) να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τον τύπο του συστήματος γείωσης της
εγκατάστασης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
β) να εξηγήσετε τον τρόπο σύνδεσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών της
εγκατάστασης με το σύστημα γείωσης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Σχήμα 1
Σελ. 2 από 18
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7. Να αναφέρετε τέσσερα (4) βασικά εξαρτήματα / συσκευές ενός συστήματος
συναγερμού.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

8. Για κάθε ένα από τα πιο κάτω εξαρτήματα του συστήματος πυρανίχνευσης να
γράψετε τον αριθμό και την αντίστοιχη ονομασία.

(1)

(2)

(3)

(4)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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9. Στο σχήμα 2 φαίνεται το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας μιας οικοδομής.

Σχήμα 2
α) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον τύπο του συστήματος.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

β) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τις ονομασίες των αριθμημένων μερών
(1,2,3,4) του συστήματος.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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10. Στο σχήμα 3 δίνονται τα κύρια μέρη του δικτύου δομημένης καλωδίωσης ενός
κτιρίου.

Σχήμα 3
Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον αριθμό και την αντίστοιχη ονομασία των
αριθμημένων μερών (1,2,3,4) του δικτύου δομημένης καλωδίωσης που φαίνονται
στο σχήμα.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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11. Η τάση μεταξύ φάσης και ουδέτερου στους ακροδέκτες μονοφασικού ηλεκτρικού
φορτίου, που βρίσκεται σε λειτουργία, έχει μετρηθεί και είναι 219 V όπως
φαίνεται στο σχήμα 4. Η τάση του δικτύου τροφοδοσίας είναι 230 V.

Σχήμα 4
Να εξετάσετε και να δικαιολογήσετε κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις των
κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αφορούν στην πτώση τάσης.
(Η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης είναι 5% της ονομαστικής τάσης του
δικτύου τροφοδοσίας).
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

12. Να αναφέρετε τέσσερις ελέγχους που διεξάγει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
σε μια τελειωμένη ηλεκτρική εγκατάσταση πριν από τη σύνδεσή της στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.

13.

α) Στο σχήμα 5 φαίνεται το μονογραμμικό σχέδιο μέρους της ηλεκτρικής
εγκατάστασης μιας προσωρινής παροχής κατοικίας. Για την προστασία της
ηλεκτρικής εγκατάστασης, έναντι έμμεσης επαφής, έχει εγκατασταθεί στην
αφετηρία της ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής με ονομαστική ευαισθησία
ΙΔn=30 mA. Το σύστημα γείωσης της εγκατάστασης είναι τύπου ΤΤ και η τιμή
της ολικής αντίστασης γείωσης είναι Ra=176Ω. Να υπολογίσετε με βάση τα
πιο πάνω δεδομένα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, κατά πόσο πληρούνται οι
απαιτήσεις των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που αφορούν στην
αποτελεσματική λειτουργία του πιο πάνω μέσου προστασίας.

Σχήμα 5
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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β) Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν ένα σύστημα γείωσης ΤΤ .
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

14. Στο σχήμα 6 δίνεται η κάτοψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ενός
εργαστηρίου.
Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον αριθμό και την αντίστοιχη ονομασία των
αριθμημένων ηλεκτρολογικών συμβόλων (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που φαίνονται
στο σχήμα.

Σχήμα 6
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
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15. Στο σχήμα 7 φαίνεται το δωμάτιο μετρητών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε
μια πολυκατοικία.

Σχήμα 7
α) Να αναφέρετε δύο (2) εξαρτήματα που τοποθετούνται στο πλαίσιο Α και
δύο (2) στο πλαίσιο Β.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούνται από τον
Πίνακα Διανομής κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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16. Στο σχήμα 8 φαίνεται το μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
ενός απλού συστήματος κεντρικής θέρμανσης χώρου με ζεστό νερό.

Σχήμα 8
Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από
τα παρακάτω εξαρτήματα:
α) τον ηλεκτρονόμο (contactor)
β) το κύκλωμα στον πίνακα ελέγχου που τροφοδοτεί τον λέβητα
γ) την αντλία νερού
δ) τους θερμοστάτες ασφαλείας και λειτουργίας
ε) τον προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη
στ) τον θερμοστάτη χώρου
ζ) τον γενικό διακόπτη του πίνακα ελέγχου
η) τον καυστήρα.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.

17. Στο σχήμα 9 φαίνεται η κάτοψη μιας κατοικίας στην οποία έχει εγκατασταθεί
τριφασική θέρμανση χώρου με θερμοσυσσωρευτές σε κύκλωμα εκτός αιχμής. Η
θέση και η ισχύς κάθε θερμοσυσσωρευτή δίνεται στο σχήμα. Η τάση λειτουργίας
κάθε θερμοσυσσωρευτή είναι 230 V.

Σχήμα 9
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α) Να κάνετε κατανομή των θερμοσυσσωρευτών στις τρεις φάσεις
(L1, L2, L3), ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός ισοζυγισμός του
φορτίου.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

β) Να υπολογίσετε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης σε kW.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
γ) Με βάση τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ, να υπολογίσετε την ονομαστική
ένταση του μέσου προστασίας από υπερένταση στην αφετηρία της
εγκατάστασης. Η τάση του δικτύου τροφοδοσίας είναι 230/400 V.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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18. Σε μια βιομηχανική ηλεκτρική εγκατάσταση (400V) θέλουμε να εγκαταστήσουμε
ένα τριφασικό σταθερό επαγωγικό φορτίο που απορροφά από το δίκτυο ισχύ
15 kW και έχει συντελεστή ισχύος 0,79. Το επαγωγικό φορτίο θα τροφοδοτηθεί
με θωρακισμένο καλώδιο πάνω σε διάτρητη σχάρα μαζί με άλλα 3 όμοια
καλώδια. Η απόσταση του κινητήρα από τον πίνακα διανομής είναι 105m και η
θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. Ο κινητήρας προστατεύεται από υπερένταση
με μικροδιακόπτη (MCB).
Να υπολογίσετε την ελάχιστη διατομή του καλωδίου, σύμφωνα με την
17η έκδοση των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για την τροφοδότηση
του πιο πάνω κινητήρα, λαμβάνοντας υπόψη και την πτώση τάσης. Η μέγιστη
επιτρεπόμενη πτώση τάσης να θεωρηθεί ίση με 5% της ονομαστικής τάσης του
δικτύου τροφοδοσίας.
Για τους υπολογισμούς να χρησιμοποιήσετε τους βοηθητικούς πίνακες του
Παραρτήματος 1 στη σελίδα 15.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Συντελεστής διόρθωσης ομαδοποίησης ( Cg) για τους πιο κάτω αριθμούς
κυκλωμάτων (Πολύκλωνα καλώδια σε μία στρώση σε μεταλλική σχάρα)
2
0.88

3
0.82

4
0,77

5
0,75

6
0,73

7
0,73

8
0,72

9
0,72

Συντελεστής διόρθωσης λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ca ) για τις
πιο κάτω θερμοκρασίες (Για καλώδια από θερμοπλαστικό υλικό 70οC)
25
1,03

30
1,0

35
0,94

40
0,87

45
0,79

50
0,71

55
0,61

60
0,50

Ρευματοφόρος ικανότητα θωρακισμένου καλωδίου (σε Αμπέρ)

Διατομή
καλωδίου
(mm2)
1,5
2,5
4
6
10
16

Πρότυπη Μέθοδος Εγκατ. 1
καλώδια στερεωμένα με κλιπς
απευθείας σε μια επιφάνεια
Δίκλωνο
Τρίκλωνο ή
καλώδιο σε
τετράκλωνο
μονοφασικό
καλώδιο σε
ε.ρ.
τριφασικό ε.ρ.
21
18
28
25
38
33
49
42
67
58
89
77

Πρότυπη Μέθοδος Εγκατ. 11
καλώδια πάνω σε διάτρητη
σχάρα
Δίκλωνο
Τρίκλωνο ή
καλώδιο σε
τετράκλωνο
μονοφασικό
καλώδιο σε
ε.ρ
τριφασικό ε.ρ.
22
19
31
26
41
35
53
45
72
62
97
83

Πτώση τάσης ( ανά αμπέρ ανά μέτρο )

Διατομή
καλωδίου
(mm2)

Δίκλωνα καλώδια
Δίκλωνα
Τρίκλωνα ή τετράκλωνα
σε σ.ρ.
καλώδια σε
καλώδια
(mV/A/m)
μονοφασικό ε.ρ.
σε ε.ρ.
(mV/A/m)
(mV/A/m)

1

2

3

4

1,5
2,5
4
6
10
16

29
18
11
7,3
4,4
2,8

29
18
11
7,3
4,4
2,8

25
15
9,5
6,4
3,8
2,4
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής

Μέγιστη τιμή ρεύματος διαρροής

, (TN-C-S)

Προϋπόθεση ορθής λειτουργίας αυτόματου
διακόπτη διαρροής

, (TT)

Ρεύμα βραχυκυκλώματος

Αδιαβατική εξίσωση
Υπολογισμός της έντασης του ρεύματος
Υπολογισμός
ρεύματος
μονοφασικού
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός ρεύματος μονοφασικού μη
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός ρεύματος τριφασικού ωμικού
καταναλωτή

Υπολογισμός ρεύματος
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός
ρεύματος
επαγωγικού κινητήρα

τριφασικού

μη

τριφασικού

I

Υπολογισμός της ισχύος
Φαινόμενη ισχύς του μονοφασικού φορτίου

P
3 U  VXQI K
,
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Φαινόμενη ισχύς του τριφασικού φορτίου
Πραγματική ισχύς
φορτίου

του

,

μονοφασικού

Πραγματική ισχύς του τριφασικού φορτίου

Άεργος ισχύς του μονοφασικού φορτίου

Άεργος ισχύς του τριφασικού φορτίου

Συντελεστής ισχύος

Υπολογισμός άεργης ισχύος πυκνωτών για
διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος
Χρόνος λειτουργίας
Αποδεκτός χρόνος λειτουργίας του μέσου
προστασίας
Υπολογισμός ελάχιστης διατομής καλωδίων
Γενική συνθήκη

Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίων

Πτώση τάσης
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κωδ. Μαθήματος: 459
Μάθημα: Εφαρμογές Προγραμματισμού ΙΙΙ
Ημερομηνία: ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ώρα: 07:45 – 10:15
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ), δεκαοκτώ (18) σελίδες
ΟΔΗΓΙΕΣ:
x Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
x Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
x Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
x Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
x Οι μοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δημιουργία προγραμμάτων, είναι η
<iostream>, <fstream>, <cmath>, <string> και η <iomanip>.
x Η έκδοση της γλώσσας C++ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος είναι η C++98
(ISO/IEC 14882:1998). Οποιεσδήποτε επεκτάσεις (extensions) παρέχονται από κάποιους
μεταγλωττιστές (compilers) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
x Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων, καθώς και το λεκτικό περιεχόμενό τους μπορούν
να γίνουν με μολύβι.

x Τα στοιχεία του εξεταζόμενου να γραφούν αυστηρά εντός του πλαισίου στο χώρο που
βρίσκεται στο κάτω μέρος.
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ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 12 ερωτήσεις
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.

1. Να γράψετε το αποτέλεσμα των πιο κάτω εντολών, οι οποίες είναι γραμμένες
στη γλώσσα προγραμματισμού C++.
cout<<fixed<<setprecision(2)<<2.389;

cout<<"H"<<setw(4)<<"C++"<<setw(6)<<"ΕΙΝΑΙ"<<setw(7)
<<"ΕΥΚΟΛΗ"<<setw(4)<<"!!";

2. Να γράψετε το αποτέλεσμα των πιο κάτω εντολών, οι οποίες είναι γραμμένες
στη γλώσσα προγραμματισμού C++, σημειώνοντας τα βήματα που
ακολουθήσατε για να φτάσετε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα:

cout<<(round(2.789)+2*pow(2,2))+abs(-6)-trunc(8.4)
+sqrt(9);

cout<<(10%2+(24-2*2)/2)+8;
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3. Οι μεταβλητές x, y και z έχουν τις ακόλουθες τιμές:

int X=5; double Y=3.0, Z=-2;
Να γράψετε το αποτέλεσμα των πιο κάτω εντολών της C++ :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
cout <<(X ==Y || X!=Z);
cout <<(X>Y && X>Z || Y>X && Y>Z);
cout <<(!(X!=Y) || !(Y==Z));
cout <<(X ==(2*Y) && Z>0);

4. Δίνεται ο πιο κάτω μαθηματικός αλγόριθμος:
Αν a μεγαλύτερο ή ίσο με το 0 και b ίσο με το 0 τότε x=a+2,
αλλιώς αν a μεγαλύτερο ή ίσο με το 0 και b άνισο με το 0 τότε
x=b+1, αλλιώς αν a μικρότερο ή ίσο με το 0 και b ίσο με το 0 τότε
x=α-2, αλλιώς αν a μικρότερο ή ίσο με το 0 και b άνισο με το 0
τότε

x=b-1,

διαφορετικά

οι

τιμές

που

έχουν

δοθεί

είναι

λανθασμένες.

Να γράψετε τις αντίστοιχες εντολές στην C++ που υλοποιούν τις πιο πάνω
φωλιασμένες συνθήκες.
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5. Έστω ότι θέλουμε να τυπώσουμε τις τετραγωνικές ρίζες των πρώτων 10
αριθμών εισόδου, αγνοώντας όμως τους αρνητικούς. Συμπληρώστε τα
τέσσερα κενά στον πιο κάτω σχετικό κώδικα στην C++ για την επίλυση του πιο
πάνω προβλήματος.
#include <iostream>
#include
using namespace std;
int main(){
double x;
for (

; i < 10;

) {

cin >> x;
if (

) {

continue;}
cout << "Η τετραγωνική ρίζα είναι "<<sqrt(x)<<endl;}
return 0;}

6. Δίνεται το πιο κάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού
C++. Χωρίς να αλλοιωθεί η λογική του, να γράψετε αντίστοιχο τμήμα
προγράμματος χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης while.
#include<iostream>

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

using namespace std;
int main(){
int x,sum=0,i=0,num;
cin>>x;
do{
cin>>num;
sum+=num;i++;
}while(i<x);
cout<<sum;
return 0;}
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7. Το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ αποθηκεύει τον
πίνακα προπαίδειας, από το 1 ως το 10 σε δισδιάστατο πίνακα και τον
εμφανίζει στην οθόνη εφαρμόζοντας δεξιά στοίχιση έξι χαρακτήρων. Στο
πρόγραμμα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να εντοπίσετε και να
διορθώσετε τέσσερα (4) από αυτά στην αντίστοιχη γραμμή. Στο πρόγραμμα
να μη γίνει καμία προσθήκη ή αφαίρεση εντολής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
#define N 10
void fill_array(int arr[N])
{
for (int i=0; i<N; i++)
for (int j=0; j<N; j++)
arr[i][j] = (i+1)*(j+1); }
void print_array()
{
for (int i=0; i<N; i++){
for (int j=0; j<N; j++){
cout<<setprecision(4)<<arr[i][j];}
cout<<endl;}
}
int main(){
int my_array[N][N];
fill_array();
print_array();
return 0;
}
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8. Δίνονται οι πιο κάτω πίνακες:
Α[8] ={50, 30, 80, 60, 70, 60, 0, 20}
B[8] ={30, 40, 50, 70, 90, 100}
X[8]={}
Να βρείτε τα αποτελέσματα των πιο κάτω εντολών και να συμπληρώσετε τον
πίνακα X:
Χ[0] = Α[0] + Β[0];
Χ[1] = Α[3] + Β[7];
Χ[2] = Β[2] / A[2];
Χ[3] = Α[1] – Β[0] + B[6];

X[8]={

}

9. Να συμπληρώσετε τις απαραίτητες εντολές για την πιο κάτω συνάρτηση
σειριακής αναζήτησης ούτως ώστε να επιστρέφει τη θέση της τελευταίας
εμφάνισης ενός στοιχείου στον πίνακα ή να επιστρέφει -1 αν το στοιχείο αυτό
δεν βρεθεί.

int sequential_search(int arr[], int N,
int pos =

){

;

for (int i = 0; i < N; i++)
if (target == arr[i])

return

;

}
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10. Δίδεται ο πιο κάτω κώδικας στην C++. Περιγράψτε εν συντομία το πρόβλημα
που επιλύει ο κώδικας αυτός. Η απάντηση σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
50 λέξεις.

#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
ifstream fin("in.txt");
ofstream fout("append.txt",(ios::out|ios::app));
int i;
string name;
for(i=0;i<5;i++){
fin>>name;
fout<<name<<endl;
}
fin.close();
fout.close();
return 0;
}
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11. Να συμπληρώσετε όλες τις απαραίτητες εντολές για την πιο κάτω συνάρτηση
ταξινόμησης φυσαλίδας, η οποία ταξινομεί τον πίνακα ακεραίων που θα δοθεί
ως παράμετρος, σε αύξουσα σειρά.
void bubblesort(int arr[], int arr_size){
bool sorted; int temp;
do{
sorted = true;
for (int i=0; i<

; i++){

if (arr[i]>arr[i+1]){
= arr[i];
arr[i] = arr[i+1];
= temp;
sorted = false;} }
} while (

);

}

12. Να συμπληρώστε τα στοιχεία του πίνακα Β, με βάση τον πιο κάτω κώδικα:
for (int i = 0; i < 4; i++)
for (int j = 0; j < 4; j++)
Β[i][j] = Α[j][i];

Πίνακας Α

0
1
0
3

1
1
1
2

1
0
2
1

Πίνακας Β

0
2
1
3
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β’
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ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.

13. Να αναπτύξετε αλγόριθμο και να σχεδιάσετε το λογικό του διάγραμμα για ένα
πρόγραμμα, το οποίο να διαβάζει ένα χαρακτήρα και να αναγνωρίζει αν ο
χαρακτήρας αυτός είναι αριθμός, κεφαλαίο γράμμα ή μικρό γράμμα. Ο
αλγόριθμος πρέπει να παρουσιάζει, το κατάλληλο μήνυμα και να γίνεται ο
κατάλληλος έλεγχος σε περίπτωση που δεν δοθεί αριθμός ή γράμμα,
ζητώντας νέα καταχώριση σωστού χαρακτήρα.
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14. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο να
διαβάζει το πλήθος των μαθητών μίας τάξης και το πλήθος των μαθημάτων
που παρακολουθούν οι μαθητές της τάξης αυτής, καθώς επίσης και τους
βαθμούς επίδοσης του κάθε μαθητή στο κάθε μάθημα. Στη συνέχεια
πρόγραμμα να υπολογίζει και να παρουσιάζει τον μέσο βαθμό του κάθε
μαθητή και τον μέσο βαθμό όλης της τάξης.
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15. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο να
διαβάζει έναν αριθμό από το 1 έως το 12 και να παρουσιάζει τον πίνακα
πολλαπλασιασμού του, διαμορφωμένο όπως παρουσιάζεται στο πιο κάτω
παράδειγμα.
Παράδειγμα εισόδου:
5
Παράδειγμα εξόδου:
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16. Σε μια Ολυμπιάδα Πληροφορικής συμμετέχουν εκατό (100) μαθητές. Κάθε
μαθητής που συμμετέχει λαμβάνει μια τελική βαθμολογία από το 1 έως και το
20 ακέραιες μονάδες.
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή και τη βαθμολογία που έλαβε.
Οι πληροφορίες αυτές να καταχωρούνται στα αρχεία “onoma.txt” και
“vatmoi.txt” αντίστοιχα. Να γίνει έλεγχος ορθότητας ώστε η βαθμολογία που
καταχωρείται να είναι ακέραιος αριθμός από το 1 έως και το 20.
(β) Να διαβάζει το αρχείο “vathmoi.txt” να υπολογίζει και να καταχωρεί στο
αρχείο “statistics.txt” τον μέσο όρο (ΜΟ), τον ελάχιστο βαθμό (ΕΒ) και τον
μέγιστο βαθμό (ΜΒ) της βαθμολογίας όλων των μαθητών. Το αρχείο
“statistics.txt” να έχει την πιο κάτω μορφή.
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ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ’
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ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 2 ερωτήσεις
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

17. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ κάνοντας χρήση
συναρτήσεων, το οποίο να παρουσιάζει στην οθόνη μια προσομοίωση ενός
δέντρου όπως φαίνεται στο πιο κάτω παράδειγμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει
να ζητά από τον χρήστη τη μεταβλητή που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των
πυραμίδων και είναι ακέραιος αριθμός και τη μεταβλητή που αντιπροσωπεύει
το ύψος των πυραμίδων που είναι επίσης ακέραιος αριθμός μόνο. Να
δημιουργήσετε δύο συναρτήσεις μία για τον σχεδιασμό των πυραμίδων με το
όνομα “pyramid” και μία για τον σχεδιασμό του κορμού του δέντρου με το
όνομα “base”. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας ώστε ο αριθμός των πυραμίδων
να είναι από τρεις έως δέκα και το ύψος των πυραμίδων να είναι από πέντε
έως τριάντα.
Παράδειγμα Εισόδου: Αριθμός Πυραμίδων: 3, Ύψος Πυραμίδας: 10
Παράδειγμα Εξόδου:
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18. Στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2019 λαμβάνουν μέρος 40
χώρες. Στην τελική φάση του διαγωνισμού προκρίνονται οι 25 χώρες. Η κάθε
χώρα μετά την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του διαγωνισμού λαμβάνει
ακέραια βαθμολογία από το 1 έως το 12 από όλες τις υπόλοιπες χώρες που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα
“FinalCountries” καταχωρούνται οι 25 xώρες που έλαβαν μέρος στον τελικό
του διαγωνισμού. Στη συνέχεια σε έναν δισδιάστατο πίνακα με το όνομα
“Points” και διαστάσεων 25 x 39, παράλληλο με τον πίνακα “FinalCountries”,
καταχωρούνται οι βαθμοί που πήρε η κάθε χώρα από όλες τις υπόλοιπες
χώρες.
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ το οποίο:
(α) Να καταχωρεί στους πιο πάνω πίνακες (FinalCountries και Points) τα
ονόματα όλων των χωρών που συμμετείχαν στον τελικό και τις βαθμολογίες
που έλαβαν από κάθε χώρα αντίστοιχα. Θεωρήστε ότι όλα τα στοιχεία δίνονται
σωστά και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
Παραδείγματα Πινάκων:
FinalCountries
1
2
3
.
.
.
.
25

Swiden
Italy
Cyprus
.
.
.
.
Greece

Points
1 2 3 . . .
1 6 8 0 . . .
2 3 1 2 . . .
.
.
.
.
25 5 4 8

39
12
10
(Βαθμοί 2)
0

(β) Να υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία που έλαβε η κάθε χώρα και να την
καταχωρεί στον παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα “TotalPoints”
που είναι παράλληλος με τους πίνακες “FinalCountries” και “Points”.
(Βαθμοί 3)
(γ) Με βάση όλα τα πιο πάνω στοιχεία, το πρόγραμμα να εντοπίζει και να
παρουσιάζει τη χώρα που κερδίζει τον διαγωνισμό μαζί με τη συνολική της
βαθμολογία. Να εντοπίζει και να παρουσιάζει επίσης τη χώρα που έλαβε την
τελευταία θέση μαζί με την συνολική της βαθμολογία.
(Βαθμοί 3)
(δ) Τέλος καταχωρώντας το όνομα μιας χώρας, το πρόγραμμα να εντοπίζει και
να εμφανίζει αναλυτικά τις βαθμολογίες που πήρε η χώρα αυτή καθώς επίσης
και τη συνολική της βαθμολογία.
(Βαθμοί 2)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα
για την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

445

Σελίδα 15 από 19

446

Σελίδα 16 από 19

----------ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα

: Αρχές Προώθησης και Πωλήσεων (462)

Ημερομηνία : Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ώρα

: 07:45- 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄) και από
οκτώ (8) σελίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Το Μέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε
ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
3. Το Μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και η κάθε
ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
4. Το Μέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και η κάθε ορθή
απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
5. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ (μονάδες 48)
1. Να συμπληρώσετε Σωστό ή Λάθος ανάλογα:
α) Στο σύγχρονο μάρκετινγκ είναι απαραίτητη η επικοινωνία της εταιρείας ακόμη και
με τους μετόχους της.
_____________________
β) Ένα βασικό εργαλείο (μέσο) επικοινωνίας στο μάρκετινγκ είναι και οι δημόσιες
σχέσεις.
_____________________

2. Να συμπληρώσετε Σωστό ή Λάθος ανάλογα:
α) Αποτελεσματικό μάρκετινγκ είναι να σχεδιάζεις αυτό που μπορείς και να πωλείς
αυτό που φτιάχνεις.
_____________________
β) Το μέγεθος των πωλήσεων δείχνει την επιτυχία του μάρκετινγκ.
_____________________

3. Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση:
α) Η φάση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος κατά την οποία έχουμε αυξανόμενες
πωλήσεις και σημαντικά κέρδη ονομάζεται:
ι) εισαγωγή
ιι) ανάπτυξη
ιιι) ωριμότητα
iv) παρακμή
β) Αν κατά τον έλεγχο της ποιότητας ενός προβληματικού προϊόντος διαπιστώσουμε
ότι υπάρχει έλλειψη γνωριμίας των προσδοκιών του πελάτη από τη διοίκηση τότε ένα
διορθωτικό μέτρο που μπορούμε να πάρουμε είναι:
i) η έρευνα αγοράς
ii) ο επαναπροσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης
iii) η εκπαίδευση του προσωπικού
iv) η αναβάθμιση της ποιότητας

4. Είστε ο Διευθυντής ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων και θέλετε να εξασφαλίσετε ότι το
επίπεδο εξυπηρέτησης στο εστιατόριο παραμένει συνεχώς σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ελέγχετε την
ικανοποίηση του πελάτη και το επίπεδο εξυπηρέτησης:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Σελίδα 2 από 8
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5. Να αντιστοιχίσετε τις Καταστάσεις Ετοιμότητας του αγοραστή της Στήλης Α΄ με τη
σωστή Επεξήγηση της Στήλης Β΄:
Στήλη Α’
α/α
1

Καταστάσεις
Ετοιμότητας
Προτίμηση

2

Στήλη Β’
α/α

Επεξήγηση

α

Παροχή περισσότερων
πληροφοριών

Πεποίθηση

β

3

Ενημερότητα

γ

Ανάπτυξη θετικών
συναισθημάτων
Μετατροπή των υποψήφιων
πελατών σε πραγματικούς

4

Αρέσκεια

δ

Προώθηση της ποιότητας, της
αξίας
και
των
άλλων
χαρακτηριστικών του προϊόντος
ώστε οι καταναλωτές να το
επιλέγουν ανάμεσα σε άλλα

ε

Ανάπτυξη της πίστης ότι το
συγκεκριμένο προϊόν είναι η
καλύτερη δυνατή επιλογή
Εξοικείωση του ακροατηρίουστόχου με την εταιρεία και το
προϊόν

στ

1

2

3

4

6. Να συμπληρώσετε τα κενά της πιο κάτω πρότασης:
Το περιβάλλον μάρκετινγκ μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικά μέρη:
α) το ____________________________ περιβάλλον
β) το ____________________________ περιβάλλον

7. Μια από τις βασικές αρχές δημιουργίας μιας διαφήμισης είναι το μοντέλο AIDA.
Να γράψετε τις αγγλικές λέξεις που αντιστοιχούν στο ακρωνύμιο AIDA:
A _____________________________
I _____________________________
D _____________________________
A _____________________________
Σελίδα 3 από 8
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8. Να συμπληρώσετε στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, τα πιο κάτω στάδια της
επικοινωνίας στη σωστή σειρά.
(Παραλήπτης, Μέσο, Μήνυμα, Δότης)

9. Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα «δημοσιότητας» που μπορεί να χρησιμοποιήσει
ο μαρκετίαρ ενός ξενοδοχείου για την προώθηση των πωλήσεων:
α)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β)__________________________________________________________________
10. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια το εργαλείο επικοινωνίας «χορηγία» (sponsoring):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Να περιγράψετε δύο (2) παραδείγματα «προώθησης πωλήσεων» που μπορεί να
εφαρμόσει μια ξενοδοχειακή μονάδα. Το ένα να αφορά άμεση και το άλλο μελλοντική
εφαρμογή.
α) Άμεση προώθηση πωλήσεων
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β) Μελλοντική προώθηση πωλήσεων
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Να εξηγήσετε τι είναι το «καταναλωτικό» και τι το «βιομηχανικό» μάρκετινγκ:
α) Καταναλωτικό μάρκετινγκ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β) Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ΜΕΡΟΣ Β΄ (μονάδες 32)
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13. Για τη δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που θα ικανοποιήσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών μεγάλη σημασία επιτελούν τα συστατικά του
μέρη. Να επεξηγήσετε τέσσερα (4) από τα συστατικά μέρη του τουριστικού προϊόντος.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. Μια δημογραφική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγμένες
χώρες είναι η γήρανση του πληθυσμού. Να δώσετε τέσσερις(4) λόγους για τους
οποίους μια τουριστική επιχείρηση θα είχε συμφέρον να στοχεύσει στην προσέλκυση
των μεγαλύτερων ηλικιακών στρωμάτων της αγοράς (senior citizens).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Ανεξάρτητα από το είδος και τη φύση τους, οι υπηρεσίες διαθέτουν κάποια
χαρακτηριστικά που τις κάνουν μοναδικές σε σχέση με οποιοδήποτε φυσικό προϊόν
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και απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς από την πλευρά του μάρκετινγκ. Να
επεξηγήσετε τέσσερα (4) από αυτά τα χαρακτηριστικά.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16. Για τον καθορισμό της τιμής που πωλείται ένα προϊόν από μια τουριστική επιχείρηση
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν δύο είδη παραγόντων, οι ελεγχόμενοι και οι μη
ελεγχόμενοι. Να καταγράψετε δύο (2) παράγοντες από την κάθε κατηγορία και να τους
εξηγήσετε με λίγα λόγια.
Ελεγχόμενοι
α)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Μη ελεγχόμενοι
α)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ (μονάδες 20)
17. Πολλά εστιατόρια στην Κύπρο επιλέγουν την μέθοδο τιμολόγησης «βάσει του
ανταγωνισμού».
α) Να εξηγήσετε τη μέθοδο αυτή και να αναλύσετε τον απώτερο στόχο του
επιχειρηματία που επιλέγει αυτή τη μέθοδο. (4 μον.)
β) Ενώ αυτή η μέθοδος δεν θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική εντούτοις, πολλοί
επιχειρηματίες καταφεύγουν σε αυτή. Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους
συμβαίνει αυτό. (2 μον.)
γ) Να προσδιορίσετε δύο (2) από τους βασικότερους κινδύνους ή και συνεπακόλουθα
που μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτές οι επιχειρήσεις, λόγω αυτής της πολιτικής. (4
μον.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Σελίδα 7 από 8
456

18. Κατά την ανάπτυξη ενός διαφημιστικού προγράμματος η διεύθυνση του μάρκετινγκ
πρέπει να πάρει διάφορες σημαντικές αποφάσεις. Τρεις από αυτές είναι ο καθορισμός
του διαφημιστικού στόχου, ο καθορισμός του προϋπολογισμού και η επιλογή του
διαφημιστικού μέσου.
α) Να διατυπώσετε ένα διαφημιστικό στόχο για μια επιχείρηση εστιατορίου. (2 μο,)
β) Να επεξηγήσετε δύο (2) παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό
του προϋπολογισμού. (4 μον.)
γ) Να καταγράψετε δύο (2) στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για την επιλογή του
διαφημιστικού μέσου. (4 μον.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (463)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δώδεκα (12) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Η πλάκα συγκράτησης κατατάσσεται στην κατηγορία των ιδιοσυσκευών
(α) διάνοιξης οπών
(β) γλύφανσης
(γ) τόρνευσης
(δ) φρεζαρίσματος.
2. Οι μήτρες κοίλανσης χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή
(α) δοχείων με διάφορα γεωμετρικά σχήματα
(β) σωληνάριων για τη συσκευασία διαφόρων προϊόντων
(γ) νομισμάτων, μεταλλίων, μεταλλικών σημάτων
(δ) ενισχυτικών γύρων στα άκρα ελασμάτινων δοχείων.
3. Σε σύγκριση με τις μηχανουργικές κατεργασίες, η χύτευση στην άμμο
(α) προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια κατασκευής πολύπλοκων γεωμετρικών
μορφών με εξωτερικές και εσωτερικές λεπτομέρειες
(β) προσφέρει ψηλότερη ακρίβεια διαστάσεων και γεωμετρίας
(γ) προσφέρει προϊόντα με πολύ λεπτά τοιχώματα
(δ) προσφέρει αυξημένη λειότητα επιφανειών.
4. Τα ντουροπλαστικά είναι συνθετικά υλικά που :
(α) είναι συγκολλήσιμα
(β) μαλακώνουν με τη θέρμανση
(γ) μπορούν να ρευστοποιηθούν και να διαμορφωθούν πολλές φορές
(δ) δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν και να διαμορφωθούν δεύτερη φορά.
5. Στο σχήμα 1, φαίνεται μια βαλβίδα διεύθυνσης ροής.
(α) Η βαλβίδα διαθέτει 5 θύρες, και 2 θέσεις. Ενεργοποιείται στη δεξιά πλευρά
ηλεκτρικά, ενώ στην αριστερή επανέρχεται με τη βοήθεια ελατηρίου όταν
σταματήσει η ηλεκτρική ενεργοποίηση.
(β) Η βαλβίδα διαθέτει 2 θύρες, και 2 θέσεις. Ενεργοποιείται στην αριστερή
πλευρά ηλεκτρικά, ενώ στην δεξιά επανέρχεται με τη βοήθεια
σπειρώματος, όταν σταματήσει η ηλεκτρική ενεργοποίηση.
(γ) Η βαλβίδα διαθέτει 3 θύρες, και 3 θέσεις. Ενεργοποιείται στη δεξιά πλευρά
ηλεκτρικά, ενώ στην αριστερή επανέρχεται με τη βοήθεια ελατηρίου όταν
σταματήσει η ηλεκτρική ενεργοποίηση.
(δ) Η βαλβίδα διαθέτει 3 θύρες, και 2 θέσεις. Ενεργοποιείται στη δεξιά πλευρά
με το χέρι, ενώ στην αριστερή επανέρχεται με τη βοήθεια ελατηρίου όταν
σταματήσει η ενεργοποίηση.

Σχήμα 1

2
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6. Το κοπτικό εργαλείο βρίσκεται σε διάμετρο 26 mm και προγραμματίζεται να
κατεργαστεί το τεμάχιο με τον κωδικό G84 με διαίρεση κοπής σε διάμετρο
19,5 mm (Η = 50). Για την κατεργασία θα χρειαστούν
(α) 5 περάσματα
(β) 6 περάσματα
(γ) 7 περάσματα
(δ) 8 περάσματα
7. Να αναφέρετε τέσσερα (4) μέτρα προστασίας τα οποία εφαρμόζονται στις
πρέσες και τα οποία έχουν σκοπό την ασφάλεια του χειριστή.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Στους υπολογισμούς κοπής οδοντοτροχών, άλλοτε χρησιμοποιείται το
μοντούλ και άλλοτε το διαμετρικό βήμα. Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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9. Στο σχήμα 2 φαίνεται μια ιδιοσυσκευή. Να αναφέρετε το λόγο ύπαρξης
(α) του ασφαλιστικού πείρου και
(β) των πείρων καθοδήγησης στην ιδιοσυσκευή.

Σχήμα 2
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
10. Στο σχήμα 3 φαίνεται μια εργασία, η οποία έχει κατεργαστεί σε μήτρα κοπής.
Να αναφέρετε το είδος της μήτρας που έχει αποπερατώσει την εργασία μετά
την κατεργασία της.

Σχήμα 3
..................................................................

4

464

11. Να γράψετε τέσσερα (4) μειονεκτήματα των συνθετικών υλικών.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Στο σχήμα 4 απεικονίζεται μια υδραυλική βαλβίδα.
(α) Να ονομάσετε το είδος της βαλβίδας.
(β) Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας της.

Σχήμα 4
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να εξηγήσετε με λίγα και απλά λόγια τι δηλώνει καθεμιά από τις πιο κάτω έννοιες.
(α) Τύπος χύτευσης
(β) Πρότυπα χύτευσης
(γ) Πυρήνες χύτευσης
(δ) Χυτευτικότητα
(α) Τύπος χύτευσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
(β) Πρότυπα χύτευσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
(γ) Πυρήνες χύτευσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
(δ) Χυτευτικότητα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
5
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14. Χρησιμοποιώντας τη σχέση F= ℓ·s·ɒB και ɒΒ = 4/5 Rm να υπολογίσετε τη
δύναμη κοπής, που είναι απαραίτητη για την αποκοπή με κοπτική μήτρα, του
εξαρτήματος που φαίνεται στο σχήμα 5. Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθεί
λωρίδα ελάσματος χάλυβα πάχους 2 mm με αντοχή εφελκυσμού Rm = 400
N/mm2.
65
60
30

15

5

40

10

20

3

R5

20
40

10

60

Σχήμα 5
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
15. Στο σχήμα 6 φαίνεται μια ιδιοσυσκευή.
(α) Να ονομάσετε το είδος της ιδιοσυσκευής αυτής.
(β) Να περιγράψετε το τρόπο λειτουργίας της.

Σχήμα 6
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
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(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
16. Ένα κιβώτιο παράλληλων οδοντοτροχών, πρέπει να καλυφθεί με ένα
προστατευτικό κάλυμμα όπως απεικονίζεται στο σχήμα 7. Δίνονται η
απόσταση μεταξύ των αξόνων α = 82,5 mm, το modul m = 2,5 mm και ο
αριθμός δοντιών Z2 = 24. Ζητείται η εσωτερική διάσταση Χ όταν το διάκενο
μεταξύ οδοντοτροχού και καλύμματος και από τις δύο πλευρές είναι ψ=10
mm.

Σχήμα 7

7
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Τύποι υπολογισμού των στοιχείων παράλληλων οδοντοτροχών
συστήματος μοντούλ.
Α/Α Ζητούμενο στοιχείο
1

Μοντούλ

2

Περιφερειακό βήμα

3

Αριθμός δοντιών

4

Αρχική διάμετρος

5

Διάμετρος κεφαλών

6
7
8
9
10

Διάμετρος ποδιών
Ακτινική ελευθερία
Ύψος δοντιού
Ύψος κεφαλής
Ύψος ποδιού

11 Πάχος δοντιού
12 Απόσταση κέντρων

Τύπος υπολογισμού
da
p d
m
S z z2
S d S da
p mS
z
z2
d S d da  2m
z
m p
m
pz
d mz
da  2m
S
da d  2m m z  2
df d  2 m  c d  2,5m
c 0,25m
h 2m  c 2,25m
ha m
hf m  c 1,25m
p mS
s
1,5708m
2
2
d1  d2 m z1  z2
a
2
2

Πίνακας 1
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
8
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Στο σχήμα 8, φαίνεται ένα διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος μετάδοσης
κίνησης.
(α) Στον πίνακα 2, να κατονομάσετε τα αριθμημένα στοιχεία του συστήματος
(β) Να περιγράψετε με συντομία τη λειτουργία του συστήματος

Σχήμα 8
(α)
Α/Α

Ονομασία

1
2
3
4
5
6
7

Πίνακας 2
9
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(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
18. Σε φρέζα με νουμερικό προγραμματισμό εργασίας (CNC) θα κατεργαστεί το
αντικείμενο, του οποίου η μορφή και οι διαστάσεις φαίνονται στο σχήμα 9. Να
γράψετε στο πίνακα 3 πρόγραμμα κατεργασίας, στο απόλυτο σύστημα για
κοπή της λέξης CNC, χρησιμοποιώντας τη μορφή προγραμματισμού που
φαίνεται στον πίνακα 3.Το βάθος κοπής είναι 2 mm.

Σχήμα 9

10
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N

G(M)

X

Υ

Πίνακας 3

11
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Ζ

F

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ---------------------------12
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ (464)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 4 μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1-6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Όταν ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο λόγω πλήρους ολίσθησης ενός εκ των δύο (2)
κινητήριων τροχών, τότε ο τροχός ο οποίος ολισθαίνει περιστρέφεται με τις
(α) διπλάσιες στροφές της κορώνας
(β) ίδιες στροφές όπως η κορώνα
(γ) μισές στροφές της κορώνας
(δ) τετραπλάσιες στροφές της κορώνας.
2. Η υπερβολικά θετική γωνία Κάμπερ προκαλεί φθορά
(α) και στα δύο άκρα του πέλματος των ελαστικών
(β) στο κέντρο του πέλματος των ελαστικών
(γ) στην εξωτερική πλευρά του πέλματος των ελαστικών
(δ) στην εσωτερική πλευρά του πέλματος των ελαστικών.

3. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελεί πλεονέκτημα των
τυμπανοφρένων έναντι των δισκοφρένων;
(α) Καλύτερη απόδοση
(β) Ψύχονται καλύτερα
(γ) Δεν χρειάζονται ρύθμιση
(δ) Χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
4. Το εξάρτημα του μετατροπέα ροπής στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που
συμβάλλει στην αύξηση της ροπής στρέψης είναι
(α) ο στάτης
(β) η αντλία
(γ) ο στρόβιλος
(δ) ο άξονας.

5. Στο διπλό υδραυλικό σύστημα πέδησης δύο τροχών, στη χειρότερη περίπτωση η
πέδηση εξασφαλίζεται με:
(α) τους δύο μπροστινούς τροχούς
(β) τους δύο πισινούς τροχούς
(γ) ένα μπροστινό και ένα πισινό τροχό
(δ) τους δύο μπροστινούς τροχούς και ένα πισινό.
2
476

6. Ο σερβομηχανισμός στο σύστημα πέδησης
(α) μειώνει τη δύναμη που χρειάζεται να καταβάλει ο οδηγός στο πατίδι κατά την
πέδηση
(β) μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε υδραυλική
(γ) παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα υγρού στην κύρια αντλία φρένων
(δ) υποβοηθά στη λειτουργία του χειρόφρενου.

7. Να γράψετε το σκοπό του κεντρικού διαφορικού στα οχήματα με κίνηση και στους
τέσσερις τροχούς.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. Να γράψετε το σκοπό των πιο κάτω μερών του δίσκου, του μηχανικού συμπλέκτη
ξηρής τριβής.
(α) Μεταλλικό έλασμα μεταξύ των επιφανειών τριβής.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Ελατήρια ταλαντώσεων.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Να γράψετε τέσσερα (4) συστήματα που συμβάλουν στην αύξηση της ενεργητικής
ασφάλειας του αυτοκινήτου.
1.…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………

10. Να κατονομάσετε δύο (2) τύπους αποσβεστήρων ταλαντώσεων (κόντρα σούστες)
του αυτοκινήτου.
1.…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………

3
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11. Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό των πυκνωτών μεγάλης χωρητικότητας στο
σύστημα αερόσακων και προεντατήρων ζωνών «SRS».
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
12. Να εξηγήσετε με απλά λόγια την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε
περίπτωση υποστροφής.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
ΜΕΡΟΣ Β:

Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 8 μονάδες.

13. Στο σχήμα 1, φαίνονται δύο οδοντοτροχοί με ελικοειδή δόντια σε εμπλοκή.

Σχήμα 1
(α) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα των οδοντοτροχών με ελικοειδή δόντια, έναντι των
οδοντοτροχών με παράλληλα δόντια.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..

4
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(β) Να γράψετε δύο μειονεκτήματα των οδοντοτροχών με ελικοειδή δόντια, έναντι των
οδοντοτροχών με παράλληλα δόντια.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..

14. Στο πλαϊνό τοίχωμα ενός ελαστικού του αυτοκινήτου αναγράφεται η κωδικοποίηση
205/50 R18 95Z
(α) Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά γράμματα και τους αριθμούς της κωδικοποίησης.
Χαρακτηριστικό
γράμμα ή
αριθμός

Επεξήγηση

205
50
R
18
95
Ζ
(β) Να υπολογίσετε το ύψος του ελαστικού με την πιο πάνω κωδικοποίηση.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
5
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15. Στο σχήμα 2, φαίνεται ένας τύπος μηχανικού συστήματος διεύθυνσης.

Σχήμα 2
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα του μηχανικού συστήματος
διεύθυνσης.
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
(β) Να εξηγήσετε το σκοπό που εξυπηρετούν τα εξαρτήματα 1 και 2.
Εξάρτημα 1 : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Εξάρτημα 2 : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
(γ) Να κατονομάσετε δύο τύπους μηχανικών κιβωτίων διεύθυνσης.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6
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(δ) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα του συστήματος διεύθυνσης με υδραυλική
υποβοήθηση, συγκρίνοντάς το με τα μηχανικά συστήματα διεύθυνσης.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
16. Στο σχήμα 3, φαίνεται μέρος του συστήματος ανάρτησης αυτοκινήτου.

Σχήμα 3
(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του συστήματος ανάρτησης.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα του σχήματος.
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
(γ) Να γράψετε άλλους δύο (2) τύπους ανάρτησης αυτοκινήτου.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7
481

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με
10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 4 φαίνεται μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων του αυτοκινήτου.

Σχήμα 4
(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(β) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων.
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
5
6

8
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(γ) Να γράψετε τον αριθμό όλων των ταχυτήτων του κιβωτίου που φαίνονται στο
σχήμα 4.
……………………………………………………………………………………………
(δ) Να γράψετε την ταχύτητα που είναι σε εμπλοκή σύμφωνα με το σχήμα 4.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ε)

Να υπολογίσετε τις στροφές του άξονα με αριθμό 4 όταν ο άξονας με αριθμό 1
περιστρέφεται με 3000 στροφές ανά λεπτό.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
18. Στο σχήμα 5 φαίνεται σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS).

Σχήμα 5
(α) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα μέρη του συστήματος.
Αριθμός

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
5
6
9
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(β) Να γράψετε το σκοπό των εξαρτημάτων με αριθμό 1 και 5.
Εξάρτημα 1 : ………………………….………………………………………………………
……………………………………………………..………...…………………………………
………………………………………….………………………………………………………
Εξάρτημα 5 : …………………………………………………………………………………
……………………………..………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος
φρένων, έναντι του συμβατικού συστήματος πέδησης.
……………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(δ) Να γράψετε δύο (2) χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το υγρό των φρένων.
……………………..………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
(Να χρησιμοποιηθεί μόνον ως συμπληρωματικός χώρος απαντήσεων. Μην ξεχάσετε
να σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης που απαντάτε.)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -----------------------------10
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (550)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και εφτά (7) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού

1
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Μέρος Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Για τις ερωτήσεις 1 – 4 να επιλέξετε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) ανάλογα με αυτό που
ισχύει.

Σωστό
1. Τα υβρίδια προκύπτουν από τη διασταύρωση δύο καθαρών
σειρών.
2. Η βιοσύνθεση της νικοτίνης στον καπνό γίνεται στα φύλλα των
φυτών.
3. Ο κόκκινος χρωματισμός του καρπού της βιομηχανικής
τομάτας οφείλεται στη χρωστική καροτίνη.
4. Τα πολλά νιτρικά στο έδαφος επηρεάζουν αρνητικά τον
σχηματισμό φυματίων στις ρίζες των ρεβιθιών.

Για τις ερωτήσεις 5 έως 8 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

5. H σημαντικότερη μυκητολογική ασθένεια των σιταριών είναι:
(α) το ωίδιο
(β) η σκωρίαση
(γ) ο περονόσπορος
(δ) ο άνθρακας

6. Ο τύπος του καρπού του φυτού του βαμβακιού είναι:
(α) καρύοψη
(β) ράγα
(γ) κάψα
(δ) αχαίνιο
2
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Λάθος

7. Κατά τον θερισμό, η υγρασία του σπόρου των σιτηρών πρέπει να είναι περίπου:
(α) 22%
(β) 5%
(γ) 28%
(δ) 13%

8. Ποιο από τα παρακάτω αρωματικά φαρμακευτικά φυτά είναι και αρτυματικό;
(α) Ρίγανη
(β) Μέντα
(γ) Θυμάρι
(δ) Δίκταμος

Να απαντήσετε σε όλες τις πιο κάτω ερωτήσεις.

9. Στην εικόνα που ακολουθεί να τοποθετήσετε τις λέξεις που σάς δίνονται:
(έλασμα, μίσχος, ωτίδιο, κολεός, γλωσσίδιο). Μία λέξη περισσεύει.

3
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10. Μια από τις καλλιεργητικές εργασίες μετά τη σπορά και το φύτρωμα των σιτηρών είναι
το κυλίνδρισμα. Να αναφέρετε δύο (2) στόχους που επιτυγχάνονται με αυτή.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Σάς δίνονται οι πιο κάτω εικόνες. Να γράψετε κάτω από την κάθε εικόνα το όνομα της
ταξιανθίας που παρατηρείτε.

12. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) χρήσεις του καρπού της βιομηχανικής τομάτας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Μέρος Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

13. Να περιγράψετε το φαινόμενο του ηλιοτροπισμού στα φυτά του ηλίανθου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Να κατονομάσετε τα δύο (2) στάδια του βιολογικού κύκλου των σιτηρών και να
αναφέρετε τις τρεις (3) φάσεις που περιλαμβάνει το κάθε στάδιο.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
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15. α) Να εξηγήσετε γιατί το φυτό της σόγιας θεωρείται από πολλούς ως “πράσινος
χρυσός".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

β) Να κατονομάσετε τέσσερις (4) επιδιώξεις των σύγχρονων βελτιωτών στις
νεοδημιουργούμενες ποικιλίες σόγιας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. α) Να αναφέρετε τρεις (3) λόγους για τους οποίους η δέσμευση του αζώτου της
ατμόσφαιρας από τα ψυχανθή φυτά έχει μεγάλη σημασία.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

β) Τι εννοούμε με τον όρο χλωρή λίπανση; Πού αποσκοπεί;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
495

Μέρος Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. α) Τι είναι τα αιθέρια έλαια;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

β) Να κατονομάσετε τους τρεις (3) τρόπους με τους οποίους παραλαμβάνονται τα
αιθέρια έλαια.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------γ) Να αναφέρετε τρία (3) είδη απόσταξης των αιθέριων ελαίων.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. α) Να εξηγήσετε τι είναι η βιομάζα και να αναφέρετε τους δύο (2) τύπους της.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------β) Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι τα φυτά βιομάζας είναι καλλιέργειες φιλικές προς
το περιβάλλον.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι), στο οποίο ο/η εξεταζόμενος/η θα συμπληρώσει

x

Να εκτελέσετε όλες τις σχεδιαστικές ασκήσεις στο εξεταστικό δοκίμιο.
Η άσκηση 1 να εκτελεστεί με μολύβια.
Η άσκηση 2 να εκτελεστεί με μολύβι και μαύρο πενάκι.
Η άσκηση 3 να εκτελεστεί με χρωματιστά μολύβια και πενάκια/μαρκαδόρους.
Τα υλικά και όργανα σχεδίασης που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι:
σετ μολυβιών, χρωματιστά μολύβια, μαύρα και έγχρωμα πενάκια/μαρκαδόροι,
σβηστήρι, ξύστρα, σετ τρίγωνα, ρίγα, ταυ και κολλητική ταινία.
6. Να μην γράψετε το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, που να δηλώνουν
την ταυτότητά σας στο εξεταστικό δοκίμιο.
7. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.

1.
2.
3.
4.
5.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

τα στοιχεία του/της. Σ΄ αυτό να επισυναφθεί το εξεταστικό δοκίμιο.

Το εξεταστικό δοκίμιο που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες (Α3).

x

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:

Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες (180 λεπτά)

Σελίδα 1 από 4

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 7:45 – 10:45

Μάθημα: Σχεδιαστικές Εφαρμογές ΙΙΙ (555)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ Α΄

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.

Οργάνωση σχεδιαστικής επιφάνειας - Τοποθέτηση σχημάτων στο πλαίσιο
Ορθή προοπτική σχεδίαση του κύβου
Ορθές αναλογίες γεωμετρικών σχημάτων
Τονική διαβάθμιση - Φωτοσκίαση - Aπόδοση του όγκου

Κριτήρια αξιολόγησης:

Σύνολο 30 μονάδες

6 μονάδες
8 μονάδες
8 μονάδες
8 μονάδες

Να σχεδιάσετε τα δύο (2) γεωμετρικά σχήματα της πιο κάτω εικόνας στο Πλαίσιο 1 που σας δίνεται.
Ο κύβος να σχεδιαστεί στην ορθή προοπτική σχεδίαση.
Ακολούθως, να αποδώσετε με μολύβια τις τονικές διαβαθμίσεις των σχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη
το φως και τον χώρο.

521

Πλαίσιο 1

Σελίδα 2 από 4

2.

50

50

50

50

50

50

20

8 μονάδες
5 μονάδες
6 μονάδες
2 μονάδες
1 μονάδα
2 μονάδες
4 μονάδες
2 μονάδες
2 μονάδες
3 μονάδες

50

400

Σύνολο 35 μονάδες

Κάτοψη Καθιστικού
Κλίμακα 1:50

50

Ορθή σχεδίαση του προοπτικού:
x Τριθέσιος καναπές
x Τραπεζάκι καθιστικού
x Έπιπλο τηλεόρασης
x Τηλεόραση
x Άνοιγμα τοίχου (είσοδος)
x Παράθυρο
x Πάτωμα (πλακάκια)
x Χαλί
x Πίνακας (έργο τέχνης)
x Καθαρότητα και αισθητική του σχεδίου

Κριτήρια αξιολόγησης:

20

Θέση παρατηρητή

400

Σας δίνεται η Κάτοψη Καθιστικού με τη διάταξη των στοιχείων στον χώρο. Η θέση του παρατηρητή
δίνεται στην κάτοψη. Με βάση την Όψη Τοίχου που σας δίνεται, να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι και
κατά προσέγγιση, το προοπτικό σχέδιο του εσωτερικού χώρου με 1 Σ.Φ. από τη θέση του
παρατηρητή (ύψος δωματίου 300 εκατοστά).
Στην Όψη Τοίχου του προοπτικού, να σχεδιάσετε έναν πίνακα (έργο τέχνης).
Να χρησιμοποιήσετε μολύβι και μαύρο πενάκι.

522

Όψη Τοίχου
Κλίμακα 1:50

Σελίδα 3 από 4

3.

γ)

Απόδοση υφής και χρώματος
Ορθή προοπτική απόδοση υλικών στον κύβο - απόδοση όγκου
Ζωντανή και εκφραστική απόδοση θέματος - πρωτοτυπία

Κριτήρια αξιολόγησης:

β)

α)

Σύνολο 35 μονάδες

18 μονάδες
9 μονάδες
8 μονάδες

Δίνονται τρεις (3) κύβοι από διαφορετικά υλικά: α) μάρμαρο, β) ξύλο, και γ) γυαλί. Να αποδώσετε
με χρώμα τα τρία (3) Προοπτικά Γραμμικά Σχέδια δ), ε) και στ) αντίστοιχα, έτσι ώστε να
αναδεικνύονται η υφή και το χρώμα των συγκεκριμένων υλικών.
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στ)

δ)

Προοπτικά Γραμμικά Σχέδια

ε)

Σελίδα 4 από 4
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αριθμητικώς:........................
Ολογράφως: ……….……….

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υπογραφή καθηγητή:…………………….

2019

Ολογράφως:………………………….……
Σχολείο: ……………………………………

ΣΕΙΡΑ Α΄

Ερώτηση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Βαθμός

Ερώτηση

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

8

18

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α, Β) σε
δεκατρείς (13) σελίδες.

9

19

10

20

Κωδ. Μαθήματος: 557
Μάθημα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΔΑΣ
Ημερομηνία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ώρα: 07:45 – 10:15

Βαθμός

Σύνολο Βαθμών: .................................

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Έλεγχος Βαθμολογίας Παγκύπριων Εξετάσεων

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό
δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης
υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου
υλικού
Τα στοιχεία του εξεταζόμενου να γραφούν αυστηρά
εντός του πλαισίου στο χώρο που βρίσκεται στο
κάτω μέρος.

Υπογραφή καθηγητή …………………………….
Ολογράφως ………………………….……….…..

ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………….………
ΟΝΟΜΑ : ………………………..…….……………..…..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ………..…………...……………….
ΣΧΟΛΕΙΟ : ……………………………TMHMA : ….….…
533
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ : ……………..…………….…

ΜΕΡΟΣ Α΄: (Μονάδες 40)
Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

1. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τα ηθικά ζητήματα που παρουσιάζονται στις Εικόνες 1,
2, 3 και 4.

Εικόνα 2

Εικόνα 1

Εικόνα 3
i.
ii.
iii.
iv.

Εικόνα 4

Εικόνα 1: ………………………………………………………………
Εικόνα 2: ………………………………………………………………
Εικόνα 3: ………………………………………………………………
Εικόνα 4: ……………………………………………………………

2. Στο Σχεδιάγραμμα 1 να αναγράψετε τα τέσσερα (4) κύρια στοιχεία που αποτελούν το
«Μάρκετινγκ».
Σχεδιάγραμμα 1
Τα τέσσερα (4) κύρια στοιχεία που αποτελούν το «Μάρκετινγκ»

1 από 13
534

3. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν
στα καθήκοντα του αγοραστή Μόδας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Προτάσεις
i.

Σχεδιασμός των προϊόντων Μόδας.

ii.

Επιλογή και αγορά προϊόντων Μόδας.

iii.

Επιλογή και αγορά υφασμάτων.

iv.

Τιμολόγηση των προϊόντων Μόδας.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ

4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη σημασία
των λέξεων «αγαθό» και «ανάγκη».
Το «αγαθό», θεωρείται οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε κάποιον άνθρωπο
……………….. ή ……………………. με σκοπό να ικανοποιήσει μια ανάγκη ή επιθυμία του.
Η «ανάγκη»

είναι το ……………………. του ανθρώπου ότι κάτι βασικό του

…………………… .

5. Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε τις λανθασμένες προτάσεις που αφορούν στο
«ιδανικό απόθεμα των εμπορευμάτων».
i.

Το «ιδανικό απόθεμα εμπορευμάτων» είναι ένας συνδυασμός εμπορευμάτων τα
οποία αγοράζονται από τους καταναλωτές σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ii.

Το «ιδανικό απόθεμα εμπορευμάτων» είναι ένας συνδυασμός εμπορευμάτων τα
οποία πρέπει να αγοραστούν από τους υπεύθυνους αγορών, για να καλύψουν τις
ανάγκες ενός καταστήματος λιανικού εμπορίου Μόδας.

iii.

Το «ιδανικό απόθεμα εμπορευμάτων» είναι ένας συνδυασμός εμπορευμάτων τα
οποία πρέπει να αγοραστούν από τους υπεύθυνους αγορών, για να φυλαχθούν
στους χώρους αποθήκευσης ενός καταστήματος λιανικού εμπορίου Μόδας.

2 από 13
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6. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν
στη χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Προτάσεις
I. Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση από το
πλήθος γίνεται έναντι μετοχών, όλες οι μετοχές
ανήκουν στο σχεδιαστή.
II. Στη χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding), η
ευθύνη για τον έλεγχο της επιχείρησης/έργου
παραμένει στο σχεδιαστή, αφού δεν χρειάζεται να
πουλήσει μερίδιο.
III. Στη χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding),
δεν χρειάζεται ο δανεισμός από τις τράπεζες.
IV. Στη χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding), ο
σχεδιαστής σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφει
χρήματα στους επενδυτές.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ

7. Στη διαδικασία της έρευνας ακολουθούνται πέντε (5) δραστηριότητες. Να επιλέξετε και να
αναγράψετε στο Σχεδιάγραμμα 2, με τη σειρά προτεραιότητας, τις τέσσερις (4)
δραστηριότητες που προηγούνται της τελικής δραστηριότητας που σας δίνεται στον αριθμό
V, ως η «Προετοιμασία και παρουσίαση έκθεσης».
Δραστηριότητες:
¾ Ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων.
¾ Προσδιορισμός προβλήματος και καθορισμός στόχου.
¾ Συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων.
¾ Προγραμματισμός χρονοδιαγράμματος της έρευνας.
Σχεδιάγραμμα 2
I.

II.

III.

IV.

V. Προετοιμασία και παρουσίαση έκθεσης.
536

3 από 13

8. (α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, που αφορούν στη μέθοδο
Έρευνας σύγκρισης συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά Μόδας.
(μονάδες 2)
Με την μέθοδο έρευνας «σύγκρισης συγκεκριμένων προϊόντων» γίνεται σύγκριση
προϊόντων διαφορετικών εταιριών, ως προς την ………………, τα χρώματα, τον
σχεδιασμό και την ………………. .
(β) Οι Εικόνες 5 και 6, παρουσιάζουν μεθόδους με τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έρευνα
στην Αγορά Μόδας. Να ονομάσετε τις μεθόδους διεξαγωγής έρευνας που
(μονάδες 2)
παρουσιάζουν οι Εικόνες 5 και 6.

Εικόνα 5

Εικόνα 6

i.

Εικόνα 5: ………………………………………………………………

ii.

Εικόνα 6: ………………………………………………………………

9. (α) Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τις τρεις (3) κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται
τα προϊόντα Μόδας, τα οποία παρουσιάζονται στις Εικόνες 7, 8 και 9, με βάση το
(μονάδες 3)
στοιχείο της Μόδας.

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 9

i.

Εικόνα 7: ……………………………………………………………………………..

ii.

Εικόνα 8: ……………………………………………………………………………..

iii.

Εικόνα 9: ……………………………………………………………………………..
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(β) Να συμπληρώσετε το κενό στην πιο κάτω πρόταση, που αφορά στα προϊόντα Μόδας
της Εικόνας 9.
(μονάδα 1)
Οι ……………………….. των προϊόντων της Εικόνας 9 και η δημοτικότητά τους
αυξάνονται ταχέως με την εισαγωγή τους στην αγορά και με την ίδια ταχύτητα
αποφέρουν πτώση.

10.

Οι αποφάσεις των καταναλωτών, για συγκεκριμένες αγορές προϊόντων Μόδας,
βασίζονται στα αγοραστικά κίνητρα τα οποία ταξινομούνται σε «λογικά κίνητρα» και σε
«συναισθηματικά κίνητρα».
Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 να κατατάξετε τις πιο κάτω αγορές προϊόντων Μόδας με βάση των
αγοραστικά κίνητρα.
Προϊόντα Μόδας
¾ Αγορά αντρικού πουκαμίσου επώνυμου σχεδιαστή Μόδας
¾ Αγορά χειμερινών πυτζάμων για τα παιδιά μιας οικογένειας
¾ Αγορά πακέτου αντρικών βαμβακερών καλτσών
¾ Αγορά καλοκαιρινού φορέματος Υψηλής Ραπτικής
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Λογικά κίνητρα

Συναισθηματικά κίνητρα

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
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ΜΕΡΟΣ Β΄: (Μονάδες 60)
Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

11. (α) Η δημιουργία και η διατήρηση της ταυτότητας μιας εμπορικής επωνυμίας Μόδας
επιτυγχάνεται με το συνδυασμό επτά (7) βασικών στοιχείων.
Να αναγνωρίσετε τα πέντε (5) από τα επτά (7) στοιχεία, που σας υποδεικνύονται στις
Εικόνες 10, 11, 12, 13 και 14, τα οποία συντελούν στη δημιουργία και στη διατήρηση
(μονάδες 5)
της ταυτότητας μιας εμπορικής επωνυμίας Μόδας.

Εικόνα 11

Εικόνα 10

Εικόνα 12

Εικόνα 13

Εικόνα 14
i.

Εικόνα 10: ……………………………………………………………………………..

ii.

Εικόνα 11: ……………………………………………………………………………..

iii.

Εικόνα 12: ……………………………………………………………………………..

iv.

Εικόνα 13: ……………………………………………………………………………..

v.

Εικόνα 14: ……………………………………………………………………………..
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(β) Να συμπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω πρόταση, που αφορά στο «Fashion
Branding», επιλέγοντας από τις πιο κάτω Λέξεις.
(μονάδες 5)
Λέξεις:

διαχειρίζεται, αγοραστής, αξίες, δημιουργεί,
διαφημίζει, μηνύματα, σχεδιαστής.

Tο «Fashion Branding» είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μια εταιρεία Μόδας ………….
και ……………… μια εμπορική επωνυμία Μόδας και μεταφέρει τα ………………… και
τις ………………….. που μ’ αυτά συσχετίζεται ο …………………….

12. Εργάζεστε στο τμήμα σχεδιασμού και διακόσμησης μιας εταιρίας λιανικού εμπορίου
Μόδας. Η διεύθυνση έχει αποφασίσει να επεκτείνει το μερίδιό της στην αγορά λιανικού
εμπορίου, ανοίγοντας το δεύτερό της πολυκατάστημα σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό
δρόμο στο κέντρο της πόλης.
(α) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ορθής οργάνωσης των διαφόρων εξειδικευμένων
τμημάτων σε ένα πολυκατάστημα Μόδας, να προτείνετε, στη διεύθυνση, την κατανομή
και την οργάνωση των πιο κάτω εξειδικευμένων τμημάτων στους τρεις (3) ορόφους του
πολυκαταστήματος (στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο όροφο). Να
αιτιολογήσετε την εισήγηση που θα κάνετε στη διεύθυνση του πολυκαταστήματος.
(μονάδες 9)

Εξειδικευμένα τμήματα που θα συμπεριλαμβάνονται στο πολυκατάστημα:
¾ Τμήμα καλλυντικών.
¾ Τμήμα αντρικών ενδυμάτων.
¾ Τμήμα γυναικείων τσαντών.
¾ Τμήμα γυναικείων ενδυμάτων.
¾ Τμήμα γυναικείων ενδυμάτων πολυτελείας.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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(β) Να προτείνετε τον τύπο βιτρίνας που θεωρείται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο
πολυκατάστημα.
(μονάδα 1)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

13. (α) Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τους τύπους καταστημάτων λιανικής πώλησης
ειδών ένδυσης, που παρουσιάζονται στις Εικόνες 15, 16, 17, 18, 19 και 20.
(μονάδες 6)

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Εικόνα 18

Εικόνα 17

Εικόνα 19

Εικόνα 20

i.

Εικόνα 15: ………………………………………………………………

ii.

Εικόνα 16: ………………………………………………………………

iii.

Εικόνα 17: ………………………………………………………………

iv.

Εικόνα 18: ………………………………………………………………

v.

Εικόνα 19: ………………………………………………………………

vi.

Εικόνα 20: ………………………………………………………………
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(β) Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις, οι οποίες
αφορούν στους τύπους καταστημάτων της λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης.
(μονάδες 4)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Προτάσεις
i.

Τα πολυκαταστήματα είναι μεγάλα καταστήματα
λιανικής πώλησης τα οποία οργανώνονται σε
ξεχωριστά εξειδικευμένα τμήματα.

ii.

Τα ειδικευμένα καταστήματα περιορίζουν την εμπορική
τους δραστηριότητα σε μία μόνο κατηγορία
εμπορευμάτων.

iii.

Τα καταστήματα αλυσίδες δεν ακολουθούν
τυποποιημένες επιχειρηματικές μεθόδους πωλήσεων,
παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων που
εμπορεύονται.

iv.

Η επιτυχία των πωλήσεων στις Μπουτίκ, βασίζεται στις
χαμηλές τιμές των προϊόντων.

v.

Οι έμποροι εκπτώσεων είναι ευκαιριακές επιχειρήσεις
και προσφέρουν αγαθά σε χαμηλές τιμές.

vi.

Στις υπεραγορές τροφίμων, σημαντικός παράγοντας
για την επιτυχία των πωλήσεων προϊόντων Μόδας
είναι η ποιότητα και όχι η τιμή.

vii.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, επιτρέπει στους καταναλωτές
να αγοράζουν προϊόντα Μόδας ή υπηρεσίες, από μια
λιανική επιχείρηση μέσω του διαδικτύου.

viii.

Τα ενδύματα στις υπεραγορές στοχεύουν στην
ικανοποίηση των ενδυματολογικών αναγκών μόνον
των εφήβων.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ
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14. (α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, που αφορούν στις πέντε (5)
Δραστηριότητες οι οποίες είναι υπό την ευθύνη του τμήματος «Μάρκετινγκ» σε μια
επιχείρηση του τομέα της Μόδας, επιλέγοντας από τις πιο κάτω Λέξεις.
(μονάδες 4)
Λέξεις: πωλήσεων, αγορά, παραλαβών, μισθολογικές, διαφημιστικές, στόχων,

εξόδων, προβλημάτων, θέση, προϋπολογισμών, πατρόν
Οι πέντε (5) δραστηριότητες οι οποίες είναι υπό την ευθύνη του τμήματος «Μάρκετινγκ»
σε μια επιχείρηση του τομέα της Μόδα είναι:
i. Ο καθορισμός των ……………………...
ii. Η αναλυτική προσέγγιση των ……………………...
iii. Ο έλεγχος των ……………………., των ………………….και των
…………………...
iv. Τις ……………… δαπάνες. &
v. Τη …………………….. που κατέχει η εταιρεία στην …………………. της Μόδας.
(β) Στον ΠΙΝΑΚΑ 5 να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις που
αφορούν στις τρεις (3) απόψεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του «Μάρκετινγκ
Μόδας», στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μόδας. (μονάδες 3)
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Προτάσεις
i. Στην άποψη «το Μάρκετινγκ Μόδας ως προώθηση», το
«Μάρκετινγκ» αναλαμβάνει το ρόλο της «διαφήμισης» των
προϊόντων.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ

ii. Στην άποψη «ο σχεδιασμός ως συνταγή έρευνας», το
αποτέλεσμα είναι πρωτότυπα και ξεχωριστά σχέδια.
iii. Στην άποψη «ο σχεδιασμός ως συνταγή έρευνας», ο
σχεδιαστής διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και θεωρείται η
δύναμη της επιχείρησης.
iv. Η άποψη «Μάρκετινγκ Μόδας» βασίζεται στην
αλληλεπίδραση και στην αλληλεξάρτηση μεταξύ του
«Σχεδιασμού Μόδας» και του «Μάρκετινγκ».
v. Στην άποψη «το Μάρκετινγκ Μόδας ως προώθηση», το
επίκεντρο μιας επιχείρησης θεωρείται ο «Σχεδιασμός».
vi. Η άποψη «Μάρκετινγκ Μόδας», έχει αδυναμία ως προς την
ικανοποίηση των πραγματικών καταναλωτικών αναγκών.

10 από 13
543

(γ) Οι τρείς (3) απόψεις που αφορούν στη Μόδα και στον τρόπο λειτουργίας του
«Μάρκετινγκ Μόδας» στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μόδας
είναι:
¾ «Το Μάρκετινγκ Μόδας ως προώθηση» με επίκεντρο το «Σχεδιασμό».
¾ «Ο Σχεδιασμός ως συνταγή έρευνας» με επίκεντρο το «Μάρκετινγκ».
¾ «Το Μάρκετινγκ Μόδας».
Να παραθέσετε τη δική σας άποψη, αναλύοντας την πιο αποτελεσματική και την πιο
κερδοφόρα άποψη, από τις τρεις που σας δίνονται πιο πάνω.
(μονάδες 3)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

15. Να επιλέξετε και να αναλύσετε πέντε (5) από τους εννέα (9) παράγοντες που λαμβάνονται
υπόψη, από τους εμπόρους λιανικής πώλησης, κατά την επιλογή της τοποθεσίας για την
επιχείρησή τους.
Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τοποθεσίας:
i.
Οι καταναλωτές.
ii. Ο ανταγωνισμός.
iii. Οι γειτονικοί ενοικιαστές.
iv. Η διαθεσιμότητα σε προσωπικό.
v. Οι κανόνες πολεοδομίας.
vi. Η ευκολία διακίνησης των καταναλωτών.
vii. Τα θεάματα διασκέδασης.
viii. Το κόστος ενοικίων των καταστημάτων.
ix. Το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ανά περιοχή.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

16. (α) Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε τις λανθασμένες προτάσεις, που αφορούν στη
σημασία που έχει η δημιουργία του «Προφίλ Καταναλωτή» για μια εταιρία Μόδας.
(μονάδες 2)

i.

Για μια εταιρία Μόδας, η δημιουργία του «Προφίλ Καταναλωτή», είναι ιδιαίτερα
σημαντική αφού περιγράφει τον πελάτη των ανταγωνιστικών εταιριών Μόδας.

ii.

Για μια εταιρία Μόδας, η δημιουργία του «Προφίλ Καταναλωτή», είναι ιδιαίτερα
σημαντική αφού περιγράφει τον πελάτη που έχει στόχο η εταιρία.

iii.

Για μια εταιρία Μόδας, η δημιουργία του «Προφίλ Καταναλωτή», είναι ιδιαίτερα
σημαντική αφού περιγράφει τον πελάτη που θα πρέπει να αποφύγει η εταιρία,
έτσι ώστε να είναι κερδοφόρα.

(β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, οι οποίες αφορούν στις
πληροφορίες που συμπεριλαμβάνει το «Προφίλ του Καταναλωτή».
(μονάδες 5)
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνει το «Προφίλ του Καταναλωτή»:
i.

Η ……………………. του καταναλωτή.

ii.

Το ……………………. του καταναλωτή.

iii.

Ο τρόπος …………………... του καταναλωτή.

iv.

Η ……………………………. τάξη του καταναλωτή.

v.

Η ……………………………. κατάσταση του καταναλωτή.
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(γ) Να σχολιάσετε τον πίνακα που παρουσιάζει η Εικόνα 21 και να εξηγήσετε τη χρήση
του.
(μονάδες 3)

Εικόνα 21
………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………………………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (II) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ Α΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (558)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019
Ώρα:
07:45 – 10:45

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: (Να διαβαστούν από τους επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης)
1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 12 σελίδες και χωρίζεται σε Α΄ και Β΄
μέρος.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο, στο χαρτί κανσόν, στα
ριζόχαρτα και χαρτί καννάβου, όπου ζητείται. Μετά το τέλος της εξέτασης τα
ριζόχαρτα, το χαρτί κανσόν και το χαρτί καννάβου, να επισυναφθούν στο
εξεταστικό δοκίμιο.
3. Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.
4. Για τις σχεδιαστικές ασκήσεις χρησιμοποιείτε υλικά βάση των οδηγιών στο
γραπτό.
5. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
6. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
7. Να απαντήσετε στο χώρο που δίνεται με βάση τις οδηγίες στο γραπτό.
8. Αφού απαντήσετε να παραδώσετε ολόκληρο το «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ»
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : (Μονάδες 40)
Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με
τέσσερις (4) μονάδες.

1. (α) Να γράψετε δύο (2) είδη σκουλαρικιών.
• .....................................
•

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

(β) Να κατονομάσετε δύο (2) είδη ασφάλειας στα σκουλαρίκια.
•

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

•

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

2. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) γνωστούς οίκους κοσμημάτων.
• .....................................
• .....................................
• .....................................
• .....................................
3. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω προτάσεις.
•

Ο όγκος σε ένα τρισδιάστατο σχήμα αποδίδεται:
i) με φωτοσκίαση
ii) με κολλάζ

• Η κατάλληλη κλίμακα για τον σχεδιασμό κοσμήματος είναι:
i) 1:1

ii) 1:5

•

Το είδος προβολής ενός κοσμήματος που ενδείκνυται να
παρουσιαστεί στον πελάτη είναι η:
i) ισομετρική προβολή
ii) ορθογραφική προβολή

•

Ένα όργανο σχεδίασης κύκλου σε χαρτί είναι ο:
i) διαβήτης
ii) κομπάσος

ÚÛÜÚ
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4. Να επιλέξετε και να κυκλώσετε το ορθό ή λάθος.
• Για την απόδοση λεπτομερειών στον σχεδιασμό κοσμημάτων
χρησιμοποιούνται πενάκια.
Ορθό Λάθος
Στο τελικό σχέδιο ενός κοσμήματος μεγάλη σημασία έχει η σωστή απόδοση
του όγκου.
Ορθό Λάθος
• Η παρουσίαση σχεδίου κοσμήματος στον πελάτη γίνεται με τέσσερα (4)
σχέδια.
Ορθό Λάθος
• Το χρώμα του ασημιού αποδίδεται με το άσπρο, γκρίζο και μαύρο.
Ορθό Λάθος
5. Στις Εικόνες 1Α και 1Β φαίνονται οι δύο βασικοί τρόποι παρουσίασης ενός
σχεδίου δακτυλιδιού.
(α) Να τους κατονομάσετε.
Ù

Ù
Ù
Ù

ÙÙ

Ù

ÙÙÙÙÙÙÙ

Ù

Εικόνα 1Α

Εικόνα 1Β

1Α. ?????????...???

1Β. ??????????......?

(β) Να κατονομάσετε τις όψεις i και ii της Εικόνας 1Α.
i) ????????.......?.

ii) ????????????
ÝÛÜÚ
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6. Να αποδώσετε με χρωματιστά μολύβια τον όγκο των στερεών της
Εικόνας 2, που είναι κατασκευασμένα από μέταλλο κίτρινου χρυσού.

ÙÙÙÙÙÙÙÙ
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Εικόνα 2

Να σημειώσετε ✔ ︎ στο κουτάκι δίπλα κάθε ορθή πρόταση.

7.

Ù

•

Το πρότυπο μήκος για αλυσίδα χεριού είναι 22 εκ.

•

Το πρότυπο μήκος για αλυσίδα χεριού είναι 30 εκ.

Ù

•

Το πρότυπο μέγεθος για αλυσίδα λαιμού είναι 60 εκ.

Ù

•

Το πρότυπο μέγεθος για αλυσίδα λαιμού είναι 75 εκ

Ù

8. Να αναφέρετε δύο (2) ονομασίες σχέσεων σχημάτων, που παρουσιάζονται
στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3
•

??????????????.?????????

•

??????????????????.?????
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9. Να γράψετε τέσσερα (4) υλικά και μέσα σχεδίασης που χρησιμοποιούνται
στον σχεδιασμό ενός κοσμήματος.
α)

??????????????.?????????

β)

??????????????????.?????

γ)

??????????????.?????????

δ)

??????????????????.?????

10. Να μεγεθύνετε στο διπλάσιο (1:2) το σχέδιο της Εικόνας 4, στο χαρτί
κάνναβου που επισυνάπτεται, σύμφωνα με τη μέθοδο σμίκρυνσηςμεγέθυνσης.

Ù

ÜàÙáâÙ

Εικόνα 4

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β´
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : (Μονάδες 60)
Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με
δεκαπέντε (15) μονάδες.

11. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται ένα μοτίβο.

Ù

Εικόνα 5
α) Να σχεδιάσετε στη σελίδα 7, τρία (3) προσχέδια (ιδέες) για ένα κόσμημαμενταγιόν, εμπνευσμένο από την Εικόνα 5.
β) Να επιλέξετε το ένα (1) από τα τρία (3) προσχέδια και αφού το
τροποποιήσετε, καθορίζοντας με ακρίβεια το μέγεθος, τις γραμμές και
οποιοδήποτε άλλο διακοσμητικό χαρακτηριστικό, να το μεταφέρετε με τα
διαφανή φύλλα σχεδίασης στη σελίδα 8 και να το σκιάσετε με μολύβι.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ιδέες/ πρωτοτυπία

6 μονάδες

Δεξιότητα στη μεταφορά σχεδίου και εκτέλεση σχεδίου

6 μονάδες

Καθαρότητα/ ποιότητα σχεδίου

3 μονάδες
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σελίδα 7
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σελίδα 8
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12. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται ένα δακτυλίδι με λίθους.Ù
α) Να επιλέξετε έναν από τους πιο κάτω λίθους (Λίθος 1, Λίθος 2), για να το
διακοσμήσετε.
β) Να αποδώσετε με φωτοσκίαση τον όγκο του δακτυλιδιού σε χρυσό,
χρησιμοποιώντας χρωματιστά μολύβια.

Λίθος 1

Λίθος 2

Ù

Ù
Ù

Εικόνα 6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεξιότητα στον σχεδιασμό λίθων

4 μονάδες

Δεξιότητα στη σκίαση με χρωματιστά μολύβια

8 μονάδες

Ποιότητα / καθαρότητα σχεδίου

3 μονάδες
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13. α) Να αντιγράψετε με μολύβι το μοτίβο της Εικόνας 7 και να το μεταφέρετε
με ριζόχαρτο στο πιο κάτω Χώρο Σχεδίασης Αρ. 1, επαναλαμβάνοντάς το και
σχηματίζοντας ένα βραχιόλι. Το βραχιόλι να έχει μήκος 18 εκ.

Εικόνα 7

ÙÙÙÙ
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù

ÜìÙîï

Χώρος Σχεδίασης Αρ. 1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεξιότητα στη μεταφορά σχεδίου και εκτέλεση σχεδίου

6 μονάδες

Καθαρότητα/ ποιότητα σχεδίου

3 μονάδες

ÜÛÜÚ
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β) Στο Χώρο Σχεδίασης Αρ.2 να σχεδιάσετε με μολύβι ένα ζεύγος σκουλαρίκια
εμπνευσμένο από το μοτίβο του πιο πάνω βραχιολιού. Να τα σχεδιάσετε
όπως θα φαίνονταν πάνω στο αυτί σε κλίμακα 1:1.

Ù

ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
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Ù

Χώρος Σχεδίασης Αρ. 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημιουργικότητα και εκτέλεση σχεδίου
Καθαρότητα σχεδίου

4 μονάδες
2 μονάδες
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14. Στο χαρτί κανσόν που σας δίνεται φαίνεται το κόσμημα της Εικόνας 8.
Να αποδώσετε με μπογιές γκουάς στο χαρτί κανσόν τα τρία (3)
μαργαριτάρια, ώστε να συμπληρωθεί το κόσμημα.

ÙÙÙÙÙÙÙÙ

Εικόνα 8

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣÙ
Απόδοση σχεδίου κοσμήματος με γκουάς,
Καθαρότητα/ ποιότητα σχεδίου

12 μονάδες
3 μονάδες

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Ù
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κωδ. Μαθήματος: 559
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ

Ημερομηνία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ώρα: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ), δεκατέσσερις (14) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
Τα στοιχεία του εξεταζόμενου να γραφούν αυστηρά εντός του πλαισίου στο
χώρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
Δίνεται βοηθητικός πίνακας στη σελίδα 12.
Δίνεται τυπολόγιο στις σελίδες 13 και 14.

Σελίδα 0 από 15
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
4 μονάδες.
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που
βρίσκεται μπροστά από τη σωστή πρόταση.
1. Η προσωρινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοτάξια πρέπει να
προστατεύεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, με αυτόματο διακόπτη διαρροής του οποίου η ονομαστική
ευαισθησία δεν πρέπει να ξεπερνά τα:
α) 30 mA
β) 100 mA
γ) 300 mA
δ) 500 mA.
2. Ένας από τους ελέγχους που πρέπει να διενεργείται σε μια ηλεκτρική
εγκατάσταση μετά την αποπεράτωσή της και με ενεργοποιημένη την παροχή,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είναι:
α)
β)
γ)
δ)

ο έλεγχος της αντίστασης μόνωσης
ο έλεγχος συνέχειας των προστατευτικών αγωγών
ο έλεγχος πολικότητας
ο έλεγχος του χρόνου διακοπής των προστατευτικών διατάξεων τύπου RCD.

3. Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κτίρια
πρέπει να εκτελούνται με βάση:
α)
β)
γ)
δ)

τη 14η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΤ (BS 7671)
τη 16η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΤ (BS 7671)
τη 17η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΤ (BS 7671)
τη 18η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΤ (BS 7671).

4. Η τιμή μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης σε μια
ηλεκτρική εγκατάσταση, εξαρτάται από:
α) τη συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ της εγκατάστασης
β) τις γεωμετρικές διαστάσεις του ηλεκτροδίου και την ειδική αντίσταση του
εδάφους στο χώρο εγκατάστασης
γ) το είδος της ηλεκτρικής παροχής (υπόγεια ή εναέρια)
δ) τον αριθμό των φάσεων της ηλεκτρικής παροχής (μονοφασική ή τριφασική).
5. Να γράψετε τέσσερις (4) μεθόδους εγκατάστασης καλωδίων σε μια βιομηχανική
ηλεκτρική εγκατάσταση.
α) …………………………………………………………………………………………..
β) …………………………………………………………………………………………..
γ) …………………………………………………………………………………………..
δ) …………………………………………………………………………………………..

Σελίδα 1 από 15
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6. Στην εικόνα 1 φαίνονται τρία (3) είδη ηλεκτρικών λαμπτήρων φωτισμού.

Εικόνα 1
Να συμπληρώσετε τη στήλη Β του Πίνακα 1 γράφοντας το είδος του λαμπτήρα
που αντιστοιχεί στη σωστή ιδιότητα από τη στήλη Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Στήλη Α

Στήλη Β

Ιδιότητα λαμπτήρα

Είδος λαμπτήρα

Ψηλότερη φωτιστική απόδοση (lm/W)
Μεγαλύτερες απώλειες σε θερμότητα
Εντονότερο στροβοσκοπικό φαινόμενο
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

7. Για κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις α, β, γ, και δ να υπογραμμίσετε την
ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με αυτό που ισχύει.
α) Ο φωτισμός ασφαλείας εξασφαλίζει τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού στις
οδεύσεις διαφυγής ενός κτηρίου για ασφαλή έξοδο σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Σωστό / Λάθος
β) Η τάση επαφής του ανθρώπινου σώματος με ενεργό αγωγό στις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος θεωρείται επικίνδυνη, όταν είναι
μεγαλύτερη από 50 V.
Σωστό / Λάθος
γ) Οι ηλεκτρικές συσκευές με διπλή μόνωση γειώνονται σε δύο σημεία.
Σωστό / Λάθος
δ) Οι διπολικοί αυτόματοι διακόπτες διαρροής (RCD) που χρησιμοποιούνται
στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διακόπτουν ταυτόχρονα τους αγωγούς της
φάσης και της γείωσης.
Σωστό / Λάθος
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8. Για κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις α, β, γ, και δ να υπογραμμίσετε την
ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με αυτό που ισχύει.
Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών:
α) Ο διακόπτης πυροσβέστη τοποθετείται στην ταράτσα της οικοδομής δίπλα
από τη φωτεινή επιγραφή.
Σωστό / Λάθος
β) Η χωρητικότητα των καλωδίων μεταξύ των κατανεμητών του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρέπει να είναι τουλάχιστο διπλάσια από τις
αρχικά προβλεπόμενες ανάγκες.
Σωστό / Λάθος
γ) Όλα τα διαμερίσματα έχουν κοινό ηλεκτρόδιο γείωσης.

Σωστό / Λάθος

δ) Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες στην ταράτσα της οικοδομής τροφοδοτούνται
από τον Πίνακα Διανομής Κοινοχρήστων.
Σωστό / Λάθος

9.

Σε ένα τριφασικό ηλεκτρικό κύκλωμα ο αγωγός της φάσης L1 έρχεται σε επαφή
με τον αγωγό της φάσης L3.
α) Να ονομάσετε το είδος της βλάβης.
……………………………………………………………………………………..………
β) Να αναφέρετε το μέσο προστασίας που θα ενεργοποιηθεί για την
προστασία του κυκλώματος.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………………..………

10. Στη στήλη Α του Πίνακα 2 δίνονται τέσσερα (4) ηλεκτρικά φορτία. Να
χαρακτηρίσετε το κάθε φορτίο γράφοντας στη στήλη Β το γράμμα Ε αν το φορτίο
είναι Επαγωγικό ή το γράμμα Ω αν το φορτίο είναι Ωμικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στήλη Α

Στήλη Β

Ηλεκτρικό φορτίο

Χαρακτηρισμός φορτίου

Ηλεκτρικός θερμοσυσσωρευτής
Μετασχηματιστής ισχύος
Συσκευή κλιματισμού
Ηλεκτρικός βραστήρας νερού
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11. Στον πιο κάτω Πίνακα 3 να συμπληρώσετε την κενή στήλη Β γράφοντας τα
εναρμονισμένα χρώματα αναγνώρισης των καλωδίων για τους αγωγούς των
τριών φάσεων και του ουδέτερου που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Στήλη Α

Στήλη Β

Αγωγός

Χρώμα

Φάση L1
Φάση L2
Φάση L3
Ουδέτερος N
12. Στο σχήμα 1 φαίνεται το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας μιας οικοδομής.

Σχήμα 1
α) Να γράψετε τον τύπο του συστήματος.
……………………………………………………………………………………………..
β) Να γράψετε στον Πίνακα 4 τις ονομασίες των αριθμημένων μερών (1,2,3,4)
του συστήματος που φαίνονται στο σχήμα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αριθμός μέρους

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
8 μονάδες.
13. Στο σχήμα 2 φαίνεται το σύστημα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε μια
οικοδομή. H ονομαστική ευαισθησία του αυτόματου διακόπτη διαρροής στην
αφετηρία της εγκατάστασης είναι ΙΔn =300 mA.

Σχήμα 2
α)

Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τον τύπο του συστήματος γείωσης.

……………………………………………………………………………………………...
β) Να υπολογίσετε την τιμή της ολικής αντίστασης γείωσης Ra ώστε να
πληρούνται οι απαιτήσεις των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που
αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία του πιο πάνω μέσου προστασίας
(RCD).
……………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………...……………...………
………………………………………………………………………...…………..………
…………………………………………………………………………...………...………
……………………………………………………………………………………………..
γ) Να γράψετε δύο (2) σημεία
εγκατάσταση.

που πρέπει να γειώνονται σε μια ηλεκτρική

…………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………...……………............................
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...…………….......
…………………………………………………………………………...……………......
.
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14. Στο σχήμα 3 δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο παροχών της ηλεκτρικής
εγκατάστασης μιας βιομηχανικής μονάδας. Η πραγματική ηλεκτρική ισχύς της
εγκατάστασης είναι 320 kW και ο συντελεστής ισχύος 0,77.

Σχήμα 3
α) Να γράψετε στον Πίνακα 5 τις ονομασίες των αριθμημένων μερών (1,2,3,4)
της εγκατάστασης που φαίνονται στο σχήμα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αριθμός μέρους

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
β) Με τη χρήση του βοηθητικού πίνακα του Παραρτήματος 1 στη σελίδα 13, να
υπολογίσετε την άεργο ισχύ των πυκνωτών (σε kVAr) που θα χρειαστούν για
τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης από 0,77 σε 0,98.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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15. Στο σχήμα 4 φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα ενός απλοποιημένου συστήματος
θέρμανσης χώρου με ζεστό νερό.

Σχήμα 4
α) Να γράψετε στον Πίνακα 6 τις ονομασίες των αριθμημένων μερών
(1,2,3,4,5,6) του συστήματος που φαίνονται στο σχήμα 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Αριθμός μέρους

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
5
6
β) Να γράψετε δύο (2) μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε μια
υφιστάμενη κατοικία για μείωση των απωλειών θερμότητας.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
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16. Στο σχήμα 5 δίνεται η κάτοψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μιας μικρής
βιομηχανικής μονάδας.

Σχήμα 5
Να γράψετε στον Πίνακα 7 τις ονομασίες των αριθμημένων ηλεκτρολογικών
συμβόλων (1,2,3,4,5,6,7,8) που φαίνονται στο σχήμα 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Αριθμός συμβόλου

Ονομασία συμβόλου

1
2
3
4
5
6
7
8

Σελίδα 8 από 15
572

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
10 μονάδες.
17. Μια τριφασική εγκατάσταση θέρμανσης χώρου με θερμοσυσσωρευτές σε
κύκλωμα εκτός αιχμής, περιλαμβάνει:
3 θερμοσυσσωρευτές με ισχύ 3,40 kW ο καθένας
6 θερμοσυσσωρευτές με ισχύ 2,55 kW ο καθένας.
Ο κάθε θερμοσυσσωρευτής τροφοδοτείται με ξεχωριστό μονοφασικό κύκλωμα
από τον πίνακα διανομής της εγκατάστασης.
α) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα 8 κατανέμοντας τους πιο πάνω
θερμοσυσσωρευτές ώστε το φορτίο να είναι το ίδιο και στις τρεις
φάσεις (L1, L2, L3).

Φάση

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ισχύς θερμοσυσσωρευτών
(kW)

Συνολική ισχύς ανά φάση
(kW)

L1
L2
L3
β) Να υπολογίσετε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης σε kW.
…………………………………………………………………………………...………...
…………………………………………………………………………………...………...
γ) Για κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις γ1, γ2, γ3, και γ4 να υπογραμμίσετε
την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με αυτό που ισχύει.
Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρου με θερμοσυσσωρευτές σε κύκλωμα
εκτός αιχμής:
γ1) Η θερμότητα αποθηκεύεται σε ειδικά πυρότουβλα στα θερμαντικά
σώματα.1
Σωστό / Λάθος
γ2) Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη.
Σωστό / Λάθος
γ3) Η ηλεκτρική εγκατάσταση των θερμοσυσσωρευτών είναι τελείως
ξεχωριστή από την υπόλοιπη βασική εγκατάσταση του υποστατικού.
Σωστό / Λάθος
γ4) Η ηλεκτρική ενέργεια κατά τις ώρες εκτός αιχμής πωλείται από την ΑΗΚ
σε μειωμένη τιμή.
Σωστό / Λάθος

Σελίδα 9 από 15
573

18. Στο σχήμα 6 δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός
υποστατικού.
Η τάση του δικτύου τροφοδοσίας είναι 230/400 V και το σύστημα γείωσης της
εγκατάστασης είναι το ΤΤ. Η ισχύς των ηλεκτρικών φορτίων που τροφοδοτούνται
από το κάθε κύκλωμα αναγράφεται στο σχέδιο του πίνακα διανομής.

Σχήμα 6
α) Να υπολογίσετε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης (σε kW).
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...

β) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος ( ) που απορροφά από το δίκτυο
ο ηλεκτρικός φούρνος Ρ2.
.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
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γ) Να καθορίσετε την ελάχιστη ονομαστική ένταση ( ) του μέσου
προστασίας από υπερένταση (MCB) για το κύκλωμα του ηλεκτρικού
φούρνου Ρ2. (Διατίθενται MCB: 6, 10,16, 20, 32 Α) .
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
δ) Να ονομάσετε το μέσο προστασίας που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος στη θέση Q (Σχήμα 6).
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...
ε) Ο Γενικός Διακόπτης στον πιο πάνω Πίνακα Διανομής πρέπει, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των κανονισμών, να είναι:
ε1)
ε2)
ε3)
ε4)

μονοπολικός
διπολικός
τριπολικός
τετραπολικός

(Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Συντελεστής
ισχύος
χωρίς
διόρθωση

0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90

Βελτιωμένος συντελεστής ισχύος
0.80

0.85

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1

0.982

1.112

1.248

1.276

1.303

1.337

1.369

1.403

1.441

1.481

1.529

1.590

1.732

0.936

1.066

1.202

1.230

1.257

1.291

1.323

1.357

1.395

1.435

1.483

1.544

1.686

0.894

1.024

1.160

1.188

1.215

1.249

1.281

1.315

1.353

1.393

1.441

1.502

1.644

0.850

0.980

1.116

1.144

1.171

1.205

1.237

1.271

1.309

1.349

1.397

1.458

1.600

0.809

0.939

1.075

1.103

1.130

1.164

1.196

1.230

1.268

1.308

1.356

1.417

1.559

0.769

0.899

1.035

1.063

1.090

1.124

1.156

1.190

1.228

1.268

1.316

1.377

1.519

0.730

0.865

0.996

1.024

1.051

1.085

1.117

1.151

1.189

1.229

1.277

1.338

1.480

0.692

0.822

0.958

0.986

1.013

1.047

1.079

1.113

1.151

1.191

1.239

1.300

1.442

0.665

0.785

0.921

0.949

0.976

1.010

1.042

1.076

1.114

1.154

1.202

1.263

1.405

0.618

0.748

0.884

0.912

0.939

0.973

1.005

1.039

1.077

1.117

1.165

1.226

1.368

0.584

0.714

0.849

0.878

0.905

0.939

0.971

1.005

1.043

1.083

1.131

1.192

1.334

0.549

0.679

0.815

0.843

0.870

0.904

0.936

0.970

1.008

1.048

1.096

1.157

1.299

0.515

0.645

0.781

0.809

0.836

0.870

0.902

0.936

0.974

1.014

1.062

1.123

1.265

0.483

0.613

0.749

0.777

0.804

0.838

0.870

0.904

0.942

0.982

1.030

1.091

1.233

0.450

0.580

0.716

0.744

0.771

0.805

0.837

0.871

0.909

0.949

0.997

1.058

1.200

0.419

0.549

0.685

0.713

0.740

0.774

0.806

0.840

0.878

0.918

0.966

1.007

1.169

0.388

0.518

0.654

0.682

0.709

0.743

0.775

0.809

0.847

0.887

0.935

0.996

1.138

0.358

0.488

0.624

0.652

0.679

0.713

0.745

0.779

0.817

0.857

0.905

0.966

1.108

0.329

0.459

0.595

0.623

0.650

0.684

0.716

0.750

0.788

0.828

0.876

0.937

1.079

0.299

0.429

0.565

0.593

0.620

0.654

0.686

0.720

0.758

0.798

0.840

0.907

1.049

0.270

0.400

0.536

0.564

0.591

0.625

0.657

0.691

0.729

0.769

0.811

0.878

1.020

0.242

0.372

0.508

0.536

0.563

0.597

0.629

0.663

0.701

0.741

0.783

0.850

0.992

0.213

0.343

0.479

0.507

0.534

0.568

0.600

0.634

0.672

0.712

0.754

0.821

0.963

0.186

0.316

0.452

0.480

0.507

0.541

0.573

0.607

0.645

0.685

0.727

0.794

0.936

0.159

0.289

0.425

0.453

0.480

0.514

0.546

0.580

0.618

0.658

0.700

0.767

0.908

0.132

0.262

0.398

0.426

0.453

0.487

0.519

0.553

0.591

0.631

0.673

0.740

0.882

0.105

0.235

0.371

0.399

0.426

0.460

0.492

0.526

0.564

0.604

0.652

0.713

0.855

0.079

0.209

0.345

0.373

0.400

0.434

0.466

0.500

0.538

0.578

0.620

0.687

0.829

0.053

0.183

0.319

0.347

0.374

0.408

0.440

0.474

0.512

0.552

0.594

0.661

0.803

0.026

0.156

0.292

0.320

0.347

0.381

0.413

0.447

0.485

0.525

0.567

0.634

0.776

------------

0.130

0.266

0.294

0.321

0.355

0.387

0.421

0.459

0.499

0.541

0.608

0.750

0.104

0.240

0.268

0.295

0.329

0.361

0.395

0.433

0.473

0.515

0.582

0.724

0.078

0.214

0.242

0.269

0.303

0.335

0.369

0.407

0.447

0.489

0.556

0.698

0.052

0.188

0.216

0.243

0.277

0.309

0.343

0.381

0.421

0.463

0.530

0.672

0.026

0.162

0.190

0.217

0.251

0.283

0.317

0.355

0.395

0.437

0.504

0.645

-------

0.136

0.164

0.191

0.225

0.257

0.291

0.329

0.369

0.417

0.478

0.620

0.109

0.140

0.167

0.198

0.230

0.264

0.301

0.343

0.390

0.450

0.593

0.083

0.114

0.141

0.172

0.204

0.238

0.275
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής

Μέγιστη τιμή ρεύματος διαρροής

, (TN-C-S)

Προϋπόθεση ορθής λειτουργίας αυτόματου
διακόπτη διαρροής

, (TT)

Ρεύμα βραχυκυκλώματος

Αδιαβατική εξίσωση
Υπολογισμός της έντασης του ρεύματος
Υπολογισμός
ρεύματος
μονοφασικού
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός ρεύματος μονοφασικού μη
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός ρεύματος τριφασικού ωμικού
καταναλωτή

Υπολογισμός ρεύματος
ωμικού καταναλωτή

τριφασικού

μη

Υπολογισμός της ισχύος
Φαινόμενη ισχύς του μονοφασικού φορτίου

Φαινόμενη ισχύς του τριφασικού φορτίου
Πραγματική
φορτίου

ισχύς

του

,
,

μονοφασικού
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Πραγματική ισχύς του τριφασικού φορτίου

Άεργος ισχύς του μονοφασικού φορτίου

Άεργος ισχύς του τριφασικού φορτίου

Συντελεστής ισχύος

Υπολογισμός άεργης ισχύος πυκνωτών για
διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος
Χρόνος λειτουργίας
Αποδεκτός χρόνος λειτουργίας του μέσου
προστασίας
Υπολογισμός ελάχιστης διατομής καλωδίων
Γενική συνθήκη

Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίων

Πτώση τάσης
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κωδ. Μαθήματος: 561
Μάθημα: Τεχνολογία Ψυκτικών και Κλιματιστικών
Εγκαταστάσεων και Κανονισμοί
Ημερομηνία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ώρα: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ȨȽ ȽɎȽɋɒɛɐɂɒɂ σε όλες τις ερωτήσεις
ȹɉɂɑɍɇɂɏɘɒɛɐɂɇɑɋȽȽɎȽɋɒɄɅɍɠɋɐɒɍεξεταστικό δοκίμιο.
ȠɎɇɒɏɚɎɂɒȽɇɄɖɏɛɐɄɊɄɎɏɍɀɏȽɊɊȽɒɇɃɟɊɂɋɄɑɓɎɍɉɍɀɇɐɒɇɈɛɑɊɄɖȽɋɛɑǤ
ȜɎȽɀɍɏɂɠɂɒȽɇɄɖɏɛɐɄɁɇɍɏɅɘɒɇɈɍɠɓɀɏɍɠɛəɉɉɍɓɓɉɇɈɍɠǤ
ȮȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɍɓɂɌɂɒȽɃɟɊɂɋɍɓɋȽɀɏȽɔɍɠɋȽɓɐɒɄɏə
ɂɋɒɟɑɒɍɓɎɉȽɇɐɜɍɓɐɒɍɖɣɏɍɎɍɓȾɏɜɐɈɂɒȽɇɐɒɍɈəɒɘɊɚɏɍɑǤ
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με τέσσερεις (4) μονάδες.
1. Για την προστασία του πλανήτη από τις βλαβερές επιπτώσεις του φαινομένου του
θερμοκηπίου, ο κανονισμός ΕΕ 517/2014 προβλέπει:
α)
β)
γ)
δ)

αύξηση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
έναρξη χρήσης χλωροφθορανθράκων
μείωση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
επανέναρξη της χρήσης του R22

Να γράψετε τη σωστή απάντηση
…………………………………………………………………………………

2. Η υπερθέρμανση της γης οφείλεται:
α)
β)
γ)
δ)

στην όξινη βροχή
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
στο λιώσιμο των πάγων
στην τρύπα του όζοντος

Να γράψετε τη σωστή απάντηση
…………………………………………………………………………

3. Ένα ψυκτικό σύστημα στο οποίο υπάρχει διαρροή είναι παράνομο να γεμίζεται με
ψυκτικό ρευστό χωρίς πρώτα να:
α)
β)
γ)
δ)

γίνει αλλαγή του φίλτρου
βρεθεί και να επιδιορθωθεί η απώλεια
μετρηθεί η ποσότητα του ρευστού με ζυγαριά
γίνει κενό 500 microns

Να γράψετε τη σωστή απάντηση
…………………………………………………………………………………
4. Ο συμπυκνωτής είναι το μέρος του ψυκτικού συστήματος, όπου το ψυκτικό ρευστό:
α) αποβάλλει θερμότητα και υγροποιείται
β) απορροφά θερμότητα και ατμοποιείται
γ) μειώνει την πίεση του
δ) αποβάλλει θερμότητα και ατμοποιείται
Να γράψετε τη σωστή απάντηση
...............................................................................................................
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5. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τα πιο κάτω εργαλεία ή εξαρτήματα:

α)……………………………….

γ)………………………………

β) …………………………..

δ)………………………………

6. Να αναφέρετε έναν λόγο για τον οποίο επιβάλλεται το τεστ αζώτου σε ψυκτικό
σύστημα πριν από το γέμισμά του με ψυκτικό ρευστό.
…………………………………………………………………………………….

7. O ηλεκτρονόμος εκκίνησης (relay) στο ηλεκτρικό κύκλωμα δίπορτου οικιακού ψυγείου
χρησιμοποιείται για να:
α) κινεί τον ανεμιστήρα του ατμοποιητή
β) σβήνει τη λάμπα μέσα στο ψυγείο
γ) αποσυνδέει το βοηθητικό τύλιγμα του κινητήρα του συμπιεστή
δ) διακόπτει τη λειτουργία της αντίστασης απόψυξης
Να γράψετε τη σωστή απάντηση.
...............................................................................................................
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8. Να αναφέρετε δύο πιθανά σημεία διαρροής ψυκτικού ρευστού σε συσκευή κλιματισμού
διαιρεμένου τύπου.
.……………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….

9. Να συμπληρώσετε την πιο κάτω πρόταση με μία (1) από τις πιο κάτω επιλογές:
Με τη βοήθεια του διαχωριστή λαδιού (oil separator),
………………………………………………………………………………...
α)
β)
γ)
δ)

επιστρέφει η περισσότερη ποσότητα λαδιού πίσω στον συμπιεστή.
εξετάζουμε τον βαθμό απόδοσης του συμπυκνωτή.
ελέγχουμε αν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα λαδιού.
ελέγχουμε αν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα αζώτου απαλλαγμένου από οξυγόνο.

10. Σε ποιες κατηγορίες ασφαλείας κατατάσσονται τα ψυκτικά ρευστά:
α)
β)
γ)
δ)

τοξικότητας και ευφλεξιμότητας
απόδοσης και τοξικότητας
ευφλεξιμότητας και μυρωδιάς
λανθάνουσας θερμότητας και τοξικότητας

Να γράψετε τη σωστή απάντηση.
……………………………………………………………………………………

11. Πόση ποσότητα φθοριούχου αερίου περιέχει μια εφαρμογή που υποβάλλεται σε

έλεγχο διαρροής μία φορά ανά εξάμηνο και έχει κατάλληλο αυτόματο σύστημα
ανίχνευσης διαρροών που λειτουργεί σωστά;
α)
β)
γ)
δ)

5 – 50 ισοδύναμους τόνους CO2
50 – 500 ισοδύναμους τόνους CO2
Λιγότερη από 5 ισοδύναμους τόνους CO2
500 ισοδύναμους τόνους CO2 και άνω

Να γράψετε τη σωστή απάντηση.
…………………………………………………………………………………..

12. Να αντιστοιχίσετε τις ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου κλιματιστικού της στήλης Α με τις
λειτουργίες της συσκευής κλιματισμού της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
1. TEMP

α. Ρύθμιση κατεύθυνσης πτερυγίων

2. FAN

β. Επιλογή λειτουργίας

3. MODE

γ. Ταχύτητα ανεμιστήρα

4. AIR FLOW

δ. Επιλογή θερμοκρασίας χώρου
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Αποτελείται από τέσσερεις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

13 . Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται το ψυκτικό κύκλωμα εμπορικού ψυγείου κατάψυξης με
ψυκτικό ρευστό R404A.

α) Να ονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα της συσκευής
1.

………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………

4.

………………………………………………………………

5.

………………………………………………………………

6.

………………………………………………………………

7.

………………………………………………………………

8.

………………………………………………………………

β) Το πιο πάνω σύστημα περιέχει ποσότητα ψυκτικού ρευστού που ισοδυναμεί με 10
τόνους CO2 και δεν έχει μόνιμο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών.
i) Μετά από περίοδο πόσων μηνών πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο διαρροών από
κατάλληλα πιστοποιημένο χειριστή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου;
……………………………………….
ii) Μετά από τον έλεγχο διαρροών για το πιο πάνω ψυκτικό σύστημα είναι απαραίτητο
να συμπληρωθεί το έντυπο ελέγχου διαρροών (Refrigerant Log Sheet ).
Σωστό / Λάθος. Να γράψετε τη σωστή απάντηση.
…………………………………………………………
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14. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται τα ψυκτικά εξαρτήματα συσκευής κλιματισμού
διαιρεμένου τύπου.

4
3
8
8

7

1

2
5

7

6

ΔΩΜΑΤΙΟ

ΥΠΑΙΘΡΟΣ

α) Να ονομάσετε τα αριθμημένα μέρη της συσκευής 1-8:
1. -------------------------------------------

2. ------------------------------------------

3. ------------------------------------------

4. ------------------------------------------

5. ------------------------------------------

6. ------------------------------------------

7. ------------------------------------------

8. ------------------------------------------

β) Να συνδέσετε τα εξαρτήματα της συσκευής μεταξύ τους και να δείξετε με τόξα τη ροή
του ψυκτικού ρευστού, κατά τη λειτουργία της συσκευής το καλοκαίρι για ψύξη.
γ) Σε ποια λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται το ψυκτικό εξάρτημα 4;
…………………………………………………………………………………………..
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15. Πιο κάτω φαίνεται το ψυκτικό μανόμετρο που χρησιμοποιείται για τα ψυκτικά ρευστά
R 404A, R134a, R22 και R407C.

α) Ποιο από τα ψυκτικά ρευστά που φαίνονται στο μανόμετρο είναι ζεοτροπικό;
…………………………………………………………………………………….
β) Παρατηρώντας τις κλίμακες του μανομέτρου, να σημειώσετε:
i. την πίεση ατμοποίησης για το R404Α σε θερμοκρασία -10 º C.
……………………………………………………………………………………
ii. τη θερμοκρασία ατμοποίησης για το R22 σε πίεση 65 psi
……………………………………………………………………………………
γ) Από τα ψυκτικά ρευστά που φαίνονται στο πιο κάτω μανόμετρο να σημειώσετε δύο
(2) αέρια του θερμοκηπίου
……………………………………………………………………………………
δ) Ποιο από τα ψυκτικά ρευστά που φαίνονται στο μανόμετρο χρησιμοποιείται και στα
συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου;
……………………………………………………………………………………..
ε) Ποιο από τα τέσσερα (4) ψυκτικά ρευστά που έχει καταργηθεί, επιδρά αρνητικά
στην τρύπα του όζοντος;
……………………………………………………………………………………
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16. Πιο κάτω φαίνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα δίπορτου αερόψυκτου ψυγείου αυτόματης
απόψυξης με χρονοδιακόπτη και ηλεκτρική αντίσταση.

5

6

3

7

1
8
4
2

9

10

α. Να ονομάσετε τα αριθμημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα
1. …………………………………..

6. …………………………………..

2. …………………………………..

7. ………………………………….

3. …………………………………..

8. ………………………………….

4. …………………………………..

9. ………………………………….

5. …………………………………..

10. ………………………………….

β. Να αναφέρετε πότε ενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που αναγράφονται πιο
κάτω:
6…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
10.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με δέκα (10) μονάδες.
17. Μεταξύ των ακροδεκτών του ηλεκτρικού κυκλώματος ενός ερμητικού συμπιεστή
οικιακού ψυγείου έχουν μετρηθεί οι ακόλουθες ωμικές αντιστάσεις:
ΑΒ = 40 Ω

ΒΓ= 22 Ω

ΑΓ= 62 Ω
Β
◦

Α◦

◦ Γ

α) Να σχεδιάσετε πιο πάνω το ηλεκτρικό κύκλωμα του συμπιεστή και να δείξετε τα
σημεία C, R, S.
β) Να σημειώσετε στο κύκλωμα τις αντίστοιχες ωμικές αντιστάσεις και να δώσετε τη
σωστή ονομασία των περιελίξεων.
γ) Να δείξετε πώς συνδέεται στο κύκλωμα ο πυκνωτής εκκίνησης.
δ) Να δείξετε πώς συνδέεται στο κύκλωμα η ηλεκτρική παροχή, φάση(L) / ουδέτερος(N).
ε) Ποια η πιθανή βλάβη στην περιέλιξη ΑΒ, όταν η ένδειξη του πολυμέτρου αντί 40 Ω,
είναι άπειρο;
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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18. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται μια ψυκτική διάταξη σε συνδυασμό με ψυκτικά εργαλεία,
όργανα και μηχανήματα.
3
1

2

IN OUT
4
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

5

α) Να ονομάσετε τα αριθμημένα μέρη της πιο πάνω ψυκτικής διάταξης.
1. ………………………………………………………….
2. …………………………………………………………
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….
β) Να γράψετε τι εννοούμε με τον όρο «ανάκτηση».
............................................................................................................
............................................................................................................
γ) Να συνδέσετε τα πιο πάνω, για να πραγματοποιηθεί ανάκτηση ψυκτικού ρευστού
από την εξωτερική μονάδα συσκευής κλιματισμού.
δ) Κατά την ανάκτηση ψυκτικού ρευστού, οι κανονισμοί ασφαλείας επιβάλλουν να
γεμίζουν οι φιάλες μέχρι το ...............% του όγκου τους.
Τ Ε Λ Ο Σ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο τη ορθή απάντηση.
1. Η επιψευδαργύρωση είναι μια τυπική μέθοδος επιμετάλλωσης χαλύβδινων
σωλήνων που επιτυγχάνεται με
(α) ηλεκτρόλυση
(β) εκτόξευση σκόνης σε θερμή κατάσταση
(γ) εμβάπτιση
(δ) εκτόξευση σκόνης σε ψυχρή κατάσταση.
2. Η αύξηση του ποσοστού του άνθρακα στο χάλυβα
(α) συμβάλλει στη βελτίωση της συγκολλητικότητάς του
(β) συμβάλλει στη μείωση της συγκολλητικότητάς του
(γ) δεν επηρεάζει τη συγκολλητικότητά του
(δ) κάποτε βελτιώνει και κάποτε μειώνει τη συγκολλητικότητά του.
3. H στρέβλωση των μεταλλικών υλικών κατά τις συγκολλήσεις είναι η
παραμόρφωση, που υφίσταται το μέταλλο από τις εσωτερικές τάσεις, που
δημιουργούνται από
(α) τη διαστολή και συστολή του μετάλλου
(β) την αυξημένη περιεκτικότητα σε άνθρακα
(γ) τη διαφοροποίηση της σύστασης του μετάλλου λόγω της συγκόλλησης
(δ) τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ μετάλλου και συγκολλητικού υλικού.
4. Ποια από τις πιο κάτω ιδιότητες του αλουμινίου δεν είναι φυσική;
(α) Χαμηλή πυκνότητα
(β) Πολύ καλή θερμική αγωγιμότητα
(γ) Δεν μαγνητίζεται
(δ) Σκληρότητα.
5. Ποιο από τα πιο κάτω μονωτικά υλικά δεν χρησιμοποιείται στη μόνωση
αγωγών για αποφυγή απωλειών θερμότητας ή και θορύβου;
(α) Περλίτης
(β) Πολυστερίνη
(γ) Ασφαλτικό φύλλο
(δ) Υαλοβάμβακας.
6. Ποια από τις πιο κάτω ιδιότητες έχει ο κασσίτερος;
(α) Ψηλό σημείο τήξης
(β) Μεγάλη αντοχή στην οξείδωση
(γ) Μεγάλη αντοχή στον εφελκυσμό
(δ) Ψηλός βαθμός σκληρότητας.
Σελίδα 2 από 9
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7. Να κατονομάσετε δυο (2) μεθόδους με τις οποίες η ποιότητα των
συγκολλήσεων μπορεί να ελεγχθεί χωρίς καταστροφή της ραφής
συγκόλλησης.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Να κατονομάσετε τέσσερα (4) είδη χαλύβδινων ελασμάτων.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Στις πιο κάτω περιπτώσεις να κατονομάσετε.
(α) Δύο μεταλλικά υλικά τα οποία όταν οξειδωθούν, η οξείδωση εισχωρεί σε
βάθος και καταστρέφει το μέταλλο.
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(β) Δύο μεταλλικά υλικά τα οποία όταν οξειδωθούν, η οξείδωση σχηματίζει
ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια, χωρίς να επηρεάζει το υπόλοιπο
μέταλλο.
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Στις πιο κάτω περιπτώσεις να κατονομάσετε.
α) Δύο (2) φυσικές ιδιότητες του αλουμινίου.
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

β) Δύο (2) μηχανικές ιδιότητες του αλουμινίου.
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Στις πιο κάτω περιπτώσεις να κατονομάσετε.
(α) δυο (2) αυτογενείς μεθόδους συγκόλλησης.
(α) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(β) δυο (2) ετερογενείς μεθόδους συγκόλλησης.
(β) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Να κατονομάσετε δυο (2) μεθόδους μέτρησης της σκληρότητας των μετάλλων.
(α) ……………………………………………………………………………………………
(β) ……………………………………………………………………………………………
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
Σελίδα 3 από 9
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. α) Χαλυβδοέλασμα (λαμαρίνα) διαστάσεων ℓ = 100 cm και a = 62,8 cm
κυλινδροποιείται όπως φαίνεται στο σχήμα πιο κάτω. Να υπολογίσετε τη
διάμετρο d του κυλίνδρου.

Περίμετρος

(



. d)

d
Ɩ

l

a

`

β) Στο πιο κάτω σχήμα, απεικονίζεται αεραγωγός που υφίσταται αλλαγή της
διατομής του, λόγω κατασκευαστικών περιορισμών. Αν το ύψος του
αεραγωγού μειώνεται από a1 σε a2 = 0,75a1 και αν η ταχύτητα v1 = 3 m/s,
να υπολογίσετε την ταχύτητα v2.

Παροχή αέρα

(Q  A . v  a . b . v)
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14. Να κατονομάσετε πέντε (5) εργαλεία και μηχανήματα που θα χρειαστεί ένας
τεχνίτης μεταλλικών κατασκευών, για να κατασκευάσει την πιο κάτω
μεταλλική ψησταριά. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν, έλασμα
πάχους δυο (2) χιλιοστών και πασαμάνο (40Χ40Χ2)
1 …………………………………………………..
2 .………………………………………………….
3 .………………………………………………….
4 .………………………………………………….
5 .………………………………………………….

15. Να κατονομάσετε την πιο πιθανή μέθοδο διαμόρφωσης ( κοπή, περιώθηση,
βαθιά κοίλανση, σφυρηλάτηση, κάμψη, συρματοποίηση, τύπωση), για το
κάθε ένα από τα πιο κάτω προϊόντα:
α) Στρογγυλή μεταλλική λεκάνη

α) ……………………………….

β) Κλειδί για κοχλίες ή περικόχλια
β) ……………………………….

γ) Κωνικό κυκλικό
δοχείο αλουμίνιου

γ) ……………………………….

δ) Κυκλική μεταλλική ράβδος
διαμέτρου Φ 6 χιλιοστά
δ) ……………………………….
ε) Σπειροτομημένη μεταλλική ράβδος (ολόπασο)
ε) ……………………………….

Σελίδα 5 από 9
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16. Από ορθογώνιο έλασμα (λαμαρίνα) διαστάσεων 2000 mm x 1000 mm
πρόκειται να κοπούν τεμάχια διαστάσεων 300mm x 350mm. Να υπολογίσετε,
με τη βοήθεια σχήματος, το μέγιστο αριθμό τεμαχίων, που μπορούν να
κοπούν από το έλασμα (λαμαρίνα), χρησιμοποιώντας ,οριζόντια, κάθετη και
μικτές διάταξης των τεμαχίων που δίδονται πιο κάτω. Να χρησιμοποιείσετε
350
ψαλίδι-γκιλοτίνα.

300

Οριζόντια διάταξης του τεμαχίου

Μικτής διάταξης
(και τα δυο σχήματα μαζί)

300

350

Κάθετης διάταξης του τεμαχίου

1000

2000

α) Διάταξη:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
β) Αριθμός τεμαχίων:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
Σελίδα 6 από 9
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17.

Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι καμπύλες απόδοσης τεσσάρων (4)
εξαεριστήρων που εργάζονται με ταχύτητα περιστροφής 900 rpm
(στροφές ανά λεπτό).
(α) Να επιλέξετε τον καταλληλότερο από τους τέσσερις (4) εξαεριστήρες για
σύστημα αεραγωγών παροχής Q = 2000 m3/h (κυβικών μέτρων την ώρα)
αέρα, όταν το σύστημα παρουσιάζει ολική πτώση πίεσης Δp = 500 Pa.
(β) Να διαλέξετε και να γράψετε την παροχή αέρα Q που θα μπορέσει να
στείλει στο σύστημα αεραγωγών ο εξαεριστήρας Β, όταν λειτουργήσει
κάτω από πτώση πίεσης Δp = 500 Pa.
Δp
(Pa)

Δp
(Pa)

750

750

500

500

250

250

1000

2000

3000

ΕΞΑΕΡ. Α

1000

Q

m3/h

Δp
(Pa)

Δp
(Pa)

750

750

500

500

250

250

1000

2000

3000

ΕΞΑΕΡ. Γ

2000

3000

ΕΞΑΕΡ. Β

1000

Q

m3/h

2000

3000

ΕΞΑΕΡ. Δ

Q

m3/h

Q

m3/h

α) ………………………………………….
β) …………………………………………
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18. (α) Να επιλέξετε το σωστό ανάπτυγμα για την κατασκευή του σχήματος 1,
από έλασμα πάχους 2 mm Χιλιοστών,
(β) να τοποθετήσετε σε αυτό τις απαιτούμενες διαστάσεις λαμβάνοντας
υπόψη το πάχος του ελάσματος.
(Οι εξωτερικές διαστάσεις στο σχήμα 1 της κατασκευής είναι όλες σε
χιλιοστά (έξω – έξω)).
α)

100

50

0
50

30
0

σχήμα 1

β)

γ)
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ A΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (565)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Οι περιστρεπτοί πυργίσκοι στους ημιαυτόματους τόρνους χρησιμεύουν για να
(α) συγκρατούν την εργασία
(β) συγκρατούν τα κοπτικά εργαλεία
(γ) κεντράρουν την εργασία
(δ) συγκρατούν το περιστρεφόμενο κέντρο.
2. Από τα παρακάτω, στοιχείο των προσαρτημάτων αντιγραφής είναι
(α) ο δακτυλιωτός οδηγός
(β) ο ιχνηλάτης
(γ) ο περιστρεπτός πυργίσκος
(δ) ο κεντροφορέας.
3. Το ζεύγος ατέρμονα κοχλία – οδοντοτροχού είναι μέρος
(α) του διαιρέτη της φρέζας
(β) των αναστρεφόμενων ιδιοσυσκευών
(γ) της μήτρας κοίλανσης
(δ) των δίδυμων ιδιοσυσκευών.
4. Οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών, είναι ειδικά επιπρόσθετα προσαρτήματα που
χρησιμοποιούνται στα δράπανα για
(α) συγκράτηση της εργασίας, αποφυγή της χάραξης και καθοδήγηση του
κοπτικού εργαλείου
(β) να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου
(γ) βελτίωση της κατεργασμένης επιφάνειας
(δ) τη συγκράτηση του κοπτικού εργαλείου.
5. Με τις μήτρες κοίλανσης κατασκευάζονται
(α) δοχεία σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα
(β) σωληνάρια για τη συσκευασία διαφόρων προϊόντων
(γ) νομίσματα, μετάλλια, μεταλλικά σήματα
(δ) ενισχυτικοί γύροι στα άκρα ελασμάτινων δοχείων.
6. Ποιο από τα παρακάτω υλικά, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή συνθετικών υλικών;
(α) Ο χαλκός
(β) Το πετρέλαιο
(γ) Το γυαλί
(δ) Το υδρογόνο.
Για τις ερωτήσεις 7 και 8 να συμπληρώσετε τα κενά.
7. Εργαλειομηχανές είναι μηχανές που φέρουν ……….…….…. εργαλεία και
χρησιμοποιούνται βασικά για κατεργασίες ……………….………. υλικών.
8. Μια μήτρα κοίλανσης κατατάσσεται στη κατηγορία των μητρών . . . . . . . . . . . .
ενώ μια μήτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., στην κατηγορία των μητρών
κοπής.
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9. Να αναφέρετε δύο (2) κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα συνθετικά υλικά
(πλαστικά).
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) ιδιοσυσκευές που χρησιμοποιούνται στο
μηχανουργείο.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Να κατονομάσετε τις τέσσερις (4) διαφορετικές μορφές οδοντοκίνησης όπως
αυτές παρουσιάζονται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Να αναφέρετε τί αντιπροσωπεύουν οι πιο κάτω κωδικοί, όταν γίνεται
προγραμματισμός ενός τόρνου με νουμερικό προγραμματισμό εργασίας
(C.N.C).
(α) Κώδικας G84: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) Κώδικας G92:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
4
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 1 και τα στοιχεία του διαγράμματος 1, να
υπολογίσετε το ανοιγμένο μήκος της εργασίας που θα υποστεί κατεργασία
κάμψης σε καμπτική μήτρα όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

La

πφ
s
r+ y   b
180  2 
Σχέση 1
Σχήμα 2

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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14. Να εξηγήσετε τι είναι οι δακτυλιωτοί οδηγοί που χρησιμοποιούνται στις
ιδιοσυσκευές και να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν, για να
εξυπηρετούν καλύτερα το σκοπό τους.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
15. Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα των ειδικών
εργαλειομηχανών έναντι των εργαλειομηχανών γενικής χρήσης.
Πλεονεκτήματα:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μειονεκτήματα:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Στο σχήμα 3 φαίνεται ο σφιγκτήρας και η εργασία ενός τόρνου με νουμερικό
προγραμματισμό εργασίας (C.N.C).
(α) Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα 3, τους άξονες Χ και Ζ με τις θετικές (+)
και αρνητικές (-) κατευθύνσεις τους.
(β) Να εξηγήσετε ποιος θεωρείται ως άξονας Χ και ποιος ως άξονας Ζ.
(γ) Να αναφέρετε πότε προγραμματίζεται θετική (+) και πότε αρνητική (-) τιμή
στους άξονες αυτούς.

Σχήμα 3
6
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(β) Άξονας Χ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Άξονας Ζ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
(γ) Θετική (+) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
(δ) Αρνητική (-) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Από τα στοιχεία ενός ατέρμονα και οδοντοτροχού είναι γνωστά το μοντούλ
(module) m = 2,5 mm, Ζ1=1 (ατέρμονα), ο συντελεστής διαμέτρου του
ατέρμονα q = 10,6 και η σχέση μετάδοσης κίνησης i = 53. Με τη βοήθεια του
Πίνακα 1 να υπολογίσετε:
(α) τον αριθμό δοντιών του οδοντοτροχού Ζ2
(β) την αρχική διάμετρο του ατέρμονα d1 και του οδοντοτροχού d2,
(γ) την απόσταση μεταξύ των κέντρων του ατέρμονα και του οδοντοτροχού a
(δ) το αξονικό βήμα της έλικας του ατέρμονα Px .

7
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Τύποι υπολογισμού των στοιχείων ατέρμονα και οδοντοτροχού ατέρμονα
για γωνία ατράκτων 90º.
Πίνακας 1
Α/Α Ζητούμενο στοιχείο

Τύπος υπολογισμού
Ατέρμονας
Οδοντοτροχός

i=

1

Σχέση μετάδοσης

2

Απόσταση κέντρων

3

Αρχική διάμετρος

4

Αξονικό βήμα

5

Μετωπικό βήμα

6

Κάθετο μοντούλ

pn = p x cos γ

7

Αξονικό μοντούλ

m=

8

Μετωπικό μοντούλ

9

Κάθετο μοντούλ

10 Γωνία έλικας
11 Βήμα έλικας (προώθηση)

a=

p = mπ =

20 Ακτίνα καμπυλότητας

z1 p x z1
=
q πd1

β=γ, tan β =

πd
p z2

pz2 = pd cot β

h = ha + hf
ha = m
h f = 1.2 m

15 Πάχος δοντιού

19 Διάμετρος ποδιών

p
π

mn = mcos β

p z1 = p z z1

14 Ύψος ποδιού

18 Διάμετρος κεφαλών

p x d1
=
π q

mn = mcos γ
tan γ =

πd 2
= px
z2

pn = p cos β

m=

13 Ύψος κεφαλής

17 Εξωτερική διάμετρος

d1  d 2
2

d 2 = mz 2

d1 = mq
p x = mπ = p

12 Ύψος δοντιού

16 Κάθετο πάχος δοντιού

z2
z1

s=

mπ
2

s n = s cos γ
de = da + m
d a1 = d1 + 2m
d a 2 = d 2 + 2m
d f1 = d1 + 2h f
d f2 = d 2  2h f
d a1
rk =
+ 0.2m
2

8
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...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

18. Σε φρέζα με νουμερικό προγραμματισμό εργασίας (CNC) θα κατεργαστεί το
κανάλι, του οποίου οι διαστάσεις και η μορφή φαίνονται στο σχήμα 4. Να
γράψετε στο πίνακα 2 πρόγραμμα κατεργασίας, στο απόλυτο σύστημα, για το
άνοιγμα ευθύγραμμου καναλιού χρησιμοποιώντας τη μορφή
προγραμματισμού που φαίνεται στον πίνακα 2. Η διάμετρος του κοπτήρα είναι
ίση με το κανάλι.

Σχήμα 4
9
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Πίνακας 2

N

G(M)

Υ

X

Ζ

F

10
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……………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………..…………………………………
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…………………………………………………………………………………………….…
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………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ A΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ (566)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και δέκα (10) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 4 μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1-6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Η κατεύθυνση της ροής του λαδιού στο σύστημα διεύθυνσης οδοντωτού κανόνα και
πινιό με υδραυλική υποβοήθηση καθορίζεται από
(α)
(β)
(γ)
(δ)

την υδραυλική αντλία
τον ατέρμονα κοχλία
τη ράβδο στρέψης
την περιστροφική βαλβίδα.

2. Ο συμβολισμός M + S στο πλαϊνό τοίχωμα ενός ελαστικού υποδεικνύει ότι το
ελαστικό είναι κατάλληλο για
(α)
(β)
(γ)
(δ)

βροχή και ψηλές ταχύτητες
λάσπη και ψηλές ταχύτητες
λάσπη και χιόνι
λάσπη και βροχή.

3. Το στοιχείο / σύστημα, το οποίο συμβάλει στην αύξηση της ενεργητικής ασφάλειας
του αυτοκινήτου είναι,
(α)
(β)
(γ)
(δ)

οι ζώνες ασφαλείας
οι ενισχυτικοί δοκοί στις πόρτες του αυτοκινήτου
το αμάξωμα
το σύστημα διεύθυνσης.

4. Η αρχή λειτουργίας του συστήματος πέδησης βασίζεται:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

στο λόγο ταχύτητας
στο φαινόμενο της τριβής
στην ταχύτητα περιστροφής των τροχών
στη ροπή στρέψης των τροχών.

5. Η σκληρή ανάρτηση στο μη ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης οφείλεται:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

στο μεγάλο αριθμό των κινούμενων μερών
στο μεγάλο βάρος των μη αναρτημένων μαζών
στην υπερβολική γωνία Κάστορ
στην απλή κατασκευή του συστήματος.

6. Όταν το αυτοκίνητο διαγράφει καμπύλη πορεία (βρίσκεται σε στροφή), το κέντρο
τροχιάς (στροφής) των τροχών βρίσκεται
(α)
(β)
(γ)
(δ)

πάνω στην προέκταση του πισινού άξονα
πάνω στην προέκταση του μπροστινού άξονα
στο κέντρο βάρους του αυτοκινήτου
στο άπειρο.
2
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7. Να γράψετε το σκοπό του μηχανισμού συγχρονισμού, στα συμβατικά κιβώτια
ταχυτήτων.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………..
8. Να γράψετε δύο (2) αιτίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ολίσθηση στο δίσκο
του συμπλέκτη.
…………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………….….……………………………………………..

9. Να γράψετε το σκοπό του τηλεσκοπικού συνδέσμου και του αρθρωτού συνδέσμου
του κεντρικού άξονα μετάδοσης της κίνησης.
………………………………………..………………………………….………………………
………………………………..……….…………………………………………………………
…………………………………………..………………………….……………………………
………………………………………..……….………………….……………………………..
10.Να γράψετε δύο (2) επιπτώσεις στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε
περίπτωση στρέβλωσης του πλαισίου.
………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………….……….………………………………………..
11.Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό του αισθητήρα θέσης του τιμονιού σε
σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης.
…………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………….….……………………………………………..
12.Να αιτιολογήσετε γιατί το καλώδιο που συνδέεται στον αερόσακο του τιμονιού έχει
σπειροειδές σχήμα.
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….………….……………………………………..
3
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ΜΕΡΟΣ Β:

Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 8 μονάδες.

13.Στο σχήμα 1, φαίνεται μετατροπέας ροπής του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.

Σχήμα 1
(α) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα μέρη του σχήματος 1.
Αριθμός

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
5
6
(β) Να γράψετε το σκοπό του μετατροπέα ροπής.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…….………………………………………………..
4
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14. Στο σχήμα 2, φαίνονται δύο ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης, Α και Β.

Α

Β
Σχήμα 2

(α) Να αναγνωρίσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα και να γράψετε δίπλα από κάθε
εξάρτημα τον αριθμό που αντιστοιχεί.
Ονομασία εξαρτήματος

Αριθμός

Κάτω ψαλίδι
Ελικοειδές ελατήριο
Αποσβεστήρας ταλαντώσεων
Πάνω ψαλίδι

(β) Να κατονομάσετε τους δύο τύπους συστημάτων ανάρτησης.
Τύπος Α: ……………….……………………………………………………….….….
Τύπος Β: …………………………………………………………….….….………….
(γ) Να κατονομάσετε άλλα δύο (2) είδη ελατηρίων ανάρτησης.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
(δ) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα του ανεξάρτητου συστήματος ανάρτησης
αυτοκινήτου, συγκρίνοντάς το, με το μη ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………
5

650

15. Στο σχήμα 3, φαίνεται σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση.

Σχήμα 3
(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του συστήματος διεύθυνσης με υδραυλική
υποβοήθηση.
……………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………
(β) Να κατονομάσετε τα τέσσερα (4) αριθμημένα εξαρτήματα του συστήματος.
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
(γ) Να εξηγήσετε με τη βοήθεια του σχήματος τη λειτουργία του συστήματος.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6

651

(δ) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα του συστήματος διεύθυνσης με υδραυλική
υποβοήθηση, συγκρίνοντάς το με το μηχανικό σύστημα διεύθυνσης.
…………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………….….……………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..…………………………………
16. Στο πλαϊνό τοίχωμα ενός ελαστικού αναγράφεται η κωδικοποίηση 215/50 R17 95W.
(α) Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά γράμματα και τους αριθμούς της κωδικοποίησης.
Χαρακτηριστικό
γράμμα ή
αριθμός

Επεξήγηση

215
50
R
17
95
W
(β) Να γράψετε δύο (2) προληπτικά μέτρα συντήρησης των ελαστικών.
………………………………………………………..……………………...……………………
………………………………………………………..…………………...………………………
………………………………………………………..………………….………………………..
………………………………………………………..……………………………...……………
(γ) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα των σώτρων με κράματα ελαφρών μετάλλων,
έναντι των σώτρων από πρεσαριστό χάλυβα.
………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………..
7
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με
10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 4, φαίνονται γωνίες γεωμετρίας του συστήματος διεύθυνσης του
αυτοκινήτου.

Σχήμα 4
(α) Να κατονομάσετε τις γωνίες Χ και Υ
Γωνία Χ ……………………….……………………………………………………..
Γωνία Υ ……………………………………………………………………………..
(β) Να γράψετε το σκοπό των γωνιών Χ και Υ
Σκοπός της γωνίας Χ είναι ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Σκοπός της γωνίας Υ είναι ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε πού δημιουργείται φθορά στο ελαστικό σε περίπτωση υπερβολικής
γωνίας Υ.
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
(δ) Να γράψετε δύο (2) επιπτώσεις στην οδήγηση σε περίπτωση υπερβολικής
γωνίας Χ.
………………………………..………………………..……………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………..………………………………………………………………
………………….……………………………….………..…………………...…………………
8
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18. Στο σχήμα 5, φαίνεται σύστημα αντικλειδώματος των τροχών (A.B.S.).

Σχήμα 5
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα του συστήματος αντικλειδώματος
των τροχών.
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
5
6
(β) Να γράψετε το σκοπό του εξαρτήματος 1 του πιο πάνω σχήματος.
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
(γ) Να εξηγήσετε με απλά λόγια τη λειτουργία του συστήματος αντικλειδώματος των
τροχών.
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
9
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………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………
………………………………………………………..……………………...…………………
…………………………………………………………..…………………...…………………

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
(Να χρησιμοποιηθεί μόνον ως συμπληρωματικός χώρος απαντήσεων. Μην ξεχάσετε
να σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης που απαντάτε)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -----------------------------10
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
ΣΕΙΡΑ A΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ IΙ (567)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ
: 07:45 – 10:15

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α: Δώδεκα (12) ερωτήσεις .
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1- 7 να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
1. Το φίλτρο μιας κολυμβητικής δεξαμενής επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

τη χωρητικότητα της σε νερό και την επιφάνεια της
τη χωρητικότητα της σε νερό και τον όγκο της
τη χωρητικότητα της σε νερό και τις επιθυμητές αλλαγές του νερού
τον όγκο και την επιφάνεια της.

2. Μετά από ανάλυση έχει βρεθεί ότι το νερό μιας κολυμβητικής δεξαμενής έχει pH=8,2.
Το νερό είναι :
(α) όξινο και το pH πρέπει να αυξηθεί
(β) αλκαλικό και το pH πρέπει να αυξηθεί
(γ) αλκαλικό και το pH πρέπει να μειωθεί
(δ) όξινο και το pH πρέπει να μειωθεί
3.Στην εικόνα 1 φαίνεται:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας του αέρα
ένας ψύκτης αερόψυκτος
ένας ψύκτης υδρόψυκτος
μια μονάδα εξαερισμού.

Εικόνα 1
4. Η απαιτούμενη ποσότητα φρέσκου (νωπού) αέρα ενός εσωτερικού χώρου
υπολογίζεται αν γνωρίζουμε :
(α) τις επιθυμητές εναλλαγές ανά ώρα του αέρα εσωτερικού χώρου
(β) τις στροφές του ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται για τον εξαερισμό
(γ) τις επιθυμητές εναλλαγές του αέρα εσωτερικού χώρου και τον όγκο του
(δ) τις επιθυμητές εναλλαγές του αέρα του εσωτερικού χώρου και την επιφάνειά του.

2
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5. Οι συσκευές που διαχωρίζουν τις πλευρές χαμηλής και τη ψηλής πίεσης σε ένα
ψυκτικό κύκλωμα είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

εκτονωτική βαλβίδα και συμπυκνωτής
εξατμιστής και συμπυκνωτής
συμπιεστής και εκτονωτική βαλβίδα
εξατμιστής και εκτονωτική βαλβίδα.

6. Σε μια ψυκτική εγκατάσταση συμπίεσης, το ψυκτικό ρευστό κινείται με την
ακόλουθη σειρά :
(α)
(β)
(γ)
(δ)

συμπιεστής–συμπυκνωτής–εκτονωτικό μέσο– ατμοποιητής – συμπιεστής
συμπιεστής– εκτονωτικό μέσο – ατμοποιητής –συμπυκνωτής– συμπιεστής
συμπιεστής–συμπυκνωτής– ατμοποιητής – εκτονωτικό μέσο –συμπιεστής
συμπιεστής–ατμοποιητής– εκτονωτικό μέσο –συμπυκνωτής–συμπιεστής.

7. Αερόψυκτος ψύκτης είναι ο ψύκτης που:
(α) ο συμπυκνωτής του ψύχεται με αέρα
(β) ο συμπυκνωτής του παράγει παγωμένο αέρα
(γ) ο συμπιεστής του παράγει παγωμένο αέρα
(δ) ψύχει τον αέρα.
8. Στην εικόνα 2, φαίνεται ένα εξάρτημα που εγκαθίσταται πάνω στους αεραγωγούς.
Να γράψετε:
(α) την ονομασία του
(β) τα δύο υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του.

Εικόνα 2
(α) ………………………………………………………..……………………………………
(β)……………………………………………………………….……………………………

9. Στην εικόνα 3, φαίνεται ένα όργανο αυτοματισμού και ελέγχου που
χρησιμοποιείται στα συστήματα κλιματισμού. Να γράψετε:
(α) την ονομασία του και
(β) τον σκοπό που εξυπηρετεί
3
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Εικόνα 3
(α)………………………………………………………………………………………………
(β)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. Να γράψετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά του αέρα ενός κλειστού χώρου, που
ελέγχονται από τα όργανα αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού.
(α)………………………………………… (β)………..……………………………………
(γ) …………………………………………(δ)……………………………………………
11. Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα που έχουν οι συσκευές κλιματισμού διαιρεμένου
τύπου, έναντι των συσκευών τύπου παραθύρου.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Να ονομάσετε τους τύπους των εξαεριστήρων που φαίνονται στις εικόνες 4 και 5.

Εικόνα 4
Ονομασία:………………………………………………………………………………………
4
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Εικόνα 5
Ονομασία:……………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τον Πίνακα 1, να υπολογίσετε τις ελάχιστες
αλλαγές του αέρα ανά ώρα, που χρειάζεται ένα γραφείο διαστάσεων 20x10x2,7 m,
όπου μπορούν να εργάζονται 15 άτομα.
Πίνακας 1.
Χρήση χώρου

Ελάχιστη ποσότητα
φρέσκου αέρα m³/άτομο.

Καθιστικό, σαλόνι

8,5

Βιβλιοθήκη

11

Χώρος αναμονής

14

Γραφείο

12

Κατάστημα

13

Αίθουσα διαλέξεων

42,5

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Να γράψετε για τους αεραγωγούς που χρησιμοποιούνται στα συστήματα
κλιματισμού:
(α) πιο σκοπό εξυπηρετεί η θερμομόνωση τους
(β) τέσσερα (4) μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση τους
(α)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. Στην εικόνα 6, φαίνεται μια συσκευή χωρίς τα εξωτερικά καλύμματα που
χρησιμοποιείται στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού.
(α) Να κατονομάσετε τη συσκευή
(β) Να κατονομάσετε τέσσερα (4) μέρη της συσκευής
(γ) Να γράψετε τρεις (3) λειτουργίες που πραγματοποιεί στα κεντρικά
συστήματα κλιματισμού.

Εικόνα 6

6
664

(α)………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
16. Για κατασκευή των μεταλλικών αεραγωγών, συνήθως χρησιμοποιείται κυρίως
γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να γράψετε:
(α) δύο (2) λόγους που επέβαλαν τη ευρεία χρήση της
(β) το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του πάχους της λαμαρίνας
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

7
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ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Για την θερμαινόμενη κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) που φαίνεται στην εικόνα 7:
(α) να ονομάσετε στον Πίνακα 2, τα αριθμημένα μέρη της από το 1 μέχρι το 8
(β) να εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας της όταν εργάζεται τον χειμώνα
(γ) να ονομάσετε δύο υλικά που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού της.
Μηχανισμός
θέρμανσης νερού

1

2

8
7

3
6

4

5

Εικόνα 7

(α)

Πίνακας 2
Αριθμημένο μέρος
1

Ονομασία μέρους

2
3
4
5
6
7
8
8
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(β)

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

(y)

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

18. Στο σχήμα 1, φαίνεται το ψυκτικό κύκλωμα μιας ψυκτικής συσκευής.
(α) Να συμπληρώσετε στον Πίνακα 3, τα αριθμημένα μέρη της ψυκτικής συσκευής
από 1 μέχρι 4.
(β) Να συμπληρώσετε στον Πίνακα 4, το μέρος της ψυκτικής συσκευής που
αντιστοιχεί στη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου
(γ) Να συμπληρώσετε στον Πίνακα 5, την θερμοκρασία που επικρατεί στο
συγκεκριμένο σημείο του ψυκτικού κύκλου, επιλέγοντας από τις πιο κάτω λέξεις:
ψηλή, χαμηλή, μέση.

`

`
Σχήμα 1
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(α)

Πίνακας 3

Αριθμημένο
μέρος

Ονομασία μέρους

1
2
3
4

(β)

Πίνακας 4

Λειτουργίες ψυκτικού κύκλου

Μέρος του ψυκτικού κύκλου

Υγροποιεί το ψυκτικό ρευστό
Μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο
Ανεβάζει την πίεση του ψυκτικού ρευστού

(γ)
Πίνακας 5
Σημείο στο ψυκτικό κύκλο

Θερμοκρασία που επικρατεί

Στην έξοδο του μέρους 1
Στην έξοδο του μέρους 2
Στην είσοδο του μέρους 3
Στην έξοδο του μέρους 3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

:
:

ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (569)

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019
07:45- 10:15

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) κα δεκατέσσερις
(14)σελίδες.

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Το Μέρος Α’ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε ορθή
απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
2. Το Μέρος Β’ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
3. Το Μέρος Γ’ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Σελίδα 1 από 14

672

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 48)

1. Να αναφέρετε τα τρία (3) είδη εδεσματολογίου (μενού) και να γράψετε δύο (2)
χαρακτηριστικά για το ένα (1) από αυτά:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Να εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα στην créme de champignons και στην omelette
aux champignons:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Να γράψετε τον ορισμό για το εδεσματολόγιο (μενού):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. Να καταγράψετε σε ποιον ανήκει η ευθύνη για τη σύνθεση του εδεσματολογίου
(μενού) για τις εμπορικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.

Να κυκλώσετε το σωστό:
Ποιο από τα ακόλουθα μπορεί αν θεωρηθεί ως «διάλειμμα» μεταξύ των φαγητών
σε ένα κλασσικό Γαλλικό μενού:
α) Relevé
β) Sorbet
γ) Entrée
δ) Entremets

6. Να γράψετε σωστό εάν συμφωνείτε ή λάθος εάν διαφωνείτε με τις
ακόλουθες προτάσεις:
α) Ένα καλοφτιαγμένο μενού με ελκυστική εμφάνιση προδιαθέτει τον πελάτη
θετικά για τα φαγητά που θα παραγγελθούν. ______
β) Για τη σύνθεση μενού για ειδικές ομάδες ατόμων, π.χ. άτομα που πάσχουν
από καρδιοπάθεια, είναι απαραίτητη η εμπλοκή ατόμων με εξειδικευμένες
γνώσεις. ______

γ) Ο τύπος της επιχείρησης δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για τη σύνθεση
του μενού.______

δ) Η εποχή του χρόνου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη σύνθεση του
μενού.______
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7. Να αναφέρετε τέσσερα (4) προσόντα του ελεγκτή τροφίμων και ποτών:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Για να είναι αποτελεσματικές οι αγορές τροφίμων σε μια επισιτιστική επιχείρηση,
είναι απαραίτητο να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Να αναφέρετε δύο (2):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Να γράψετε σωστό εάν συμφωνείτε ή λάθος εάν διαφωνείτε με τις
ακόλουθες προτάσεις:
α) Οι αποθήκες πρέπει να βρίσκονται κοντά στον χώρο παραλαβής και κοντά
στα κύρια τμήματα παραγωγής φαγητών. ______
β) Οι αποθήκες τροφίμων πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται καλά.______
γ) Τα ξηρά τρόφιμα είναι απαραίτητο να διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες
μέχρι τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν.______
δ) Η ατμόσφαιρα του χώρου του ψυγείου πρέπει να είναι ξηρή για να
αφυδατώνονται τα τρόφιμα.______

10. α) Να δώσετε τον ορισμό της έκδοσης τροφίμων:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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β) Να αναφέρετε τέσσερις (4) πληροφορίες που αναγράφονται στο δελτίο έκδοσης
υλικών (requisition form):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. Να εξηγήσετε τον όρο «πρότυπη συνταγή»:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Στο μπαρ μπορεί να τοποθετηθεί κάθε φιάλη σε μετρητή συνδεδεμένο με τον
υπολογιστή.
Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Β (μονάδες 32)
13. α) Στο πιο κάτω μενού υπάρχουν λάθη σε σχέση με τη σύνθεση και τη γραφή του.
Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τέσσερα (4) από αυτά:

Crème Dubary
( Κρεμώδης Σούπα από κουνουπίδι )
***
Chou fleur au gratin
(Κουνουπίδι Γρατιναρισμένο)
***

Sauté de poulet Sauce à la moutarde
(Κοτόπουλο σωτέ με κρεμώδη σάλτσα μουστάρδας)

Pommes Sautées
(Πατάτες σωτέ)

Petits pois à la française

Navet Sauté à la crème
(Κουλούμπρα με φρέσκα Kρέμα)
***
Pannacota with Raspberry sauce
(Πανακότα με σάλτσα από βατόμουρα)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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β) Να ξαναγράψετε το πιο πάνω μενού διορθώνοντας τα λάθη:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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14. Να επεξηγήσετε τη σημασία που έχει η εμφάνιση του εδεσματολογίου για μια επισιτιστική
επιχείρηση: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τέσσερις (4) παράγοντες που επηρεάζουν το
μέγεθος της μερίδας:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

16. α) Να καταγράψετε τέσσερα (4) καθήκοντα του αποθηκάριου:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

β) Να γράψετε τέσσερις (4) βασικούς κανονισμούς αποθήκευσης σε ψυγεία:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Γ (μονάδες 20)
17. Να συνθέσετε ένα προκαθορισμένο μενού (table d’ hôte)
με τέσσερις (4) σειρές και δύο (2) επιλογές φαγητών στην κάθε σειρά.
Το κυρίως φαγητό να περιλαμβάνει δύο (2) συνοδευτικά.
Να λάβετε υπόψη τους κανόνες σύνθεσης και γραφής του μενού:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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18. α) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τους τρεις (3) τομείς του ελέγχου τροφίμων
και ποτών:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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β) Ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων και ποτών, για να αποδώσει σύμφωνα με τους
στόχους που καθόρισε η επιχείρηση, πρέπει να βασίζεται πάνω σε ορισμένες αρχές.
Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δύο (2) από αυτές:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Επιπρόσθετες Σελίδες
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-Τέλος Εξεταστικού Δοκιμίου-
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