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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Μάθηµα: ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ [310] 

Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου, 2014                                                                                                          
08:00 – 10:30 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΜΕΡΟΣ Αʹ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Βʹ 

 

	  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις πάνω στο εξεταστικό δοκίµιο. 

 

ΜΕΡΟΣ Αʹ: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.                                                     
Να απαντήσετε και τις δέκα (10) ερωτήσεις.                                                                              
Η κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες. 

	  

ΜΕΡΟΣ Βʹ: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις /ασκήσεις. 

Να απαντήσετε/λύσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις/ασκήσεις. 

Η κάθε ερώτηση/άσκηση βαθµολογείται µε δεκαπέντε (15) µονάδες. 

 

Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής. 

	  



ΜΕΡΟΣ Α΄: Να απαντήσετε και τις δέκα (10) ερωτήσεις.                                                                 	  

                  Η κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες. 

 
1. (α) Να αναφέρετε το οπτικό φαινόµενο που παρουσιάζει ο λίθος στην Εικόνα 1. 

•   ....................................................... 

       (β) Να κατονοµάσετε δύο (2) λίθους που παρουσιάζουν αυτό το οπτικό φαινόµενο.  

•   ........................................................ 

•   ........................................................ 

       (γ) Να αναφέρετε άλλα δύο (2) οπτικά φαινόµενα που οφείλονται στην ανάκλαση.           

• .................................................... 

• .................................................... 

 

Εικόνα 1 

2. Να γράψετε τον ορισµό για τις δύο (2) πιο κάτω έννοιες:  

• Σύνθετος λίθος 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 
• Συνθετικός λίθος 

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

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

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

3. Να κατονοµάσετε δύο λίθους που κόβονται σε: 

• Καποσιόν         ………………………..,    ……………………….. 
 

• Έδρες               ………………………..,    ……………………….. 
 

 
 
 

Σελίδα 2 από 13 



4. Να συµπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη 
από τον ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
αδαµάντινη, το ρουµπίνι, λάµψη,  φωτός,  φωτεινής, το διαµάντι, 

µαργαριταριού, διαφάνεια, ιριδισµός, σκληρότητα 

 
(α) Ανάκλαση είναι η επιστροφή από µια επιφάνεια ορισµένης ποσότητας 
 ....................., που πέφτει πάνω σε αυτή. 
 
(β) .................... είναι η επιφανειακή γυαλάδα του λίθου και εξαρτάται από το δείκτη 

διάθλασής του, καθώς και από το γυάλισµά του. 
 
(γ) Μάτι της γάτας είναι η εµφάνιση µιας …………….. δέσµης κατά µήκος της  
      επιφάνειας ενός πολύτιµου λίθου που είναι κοµµένη σε καποσιόν. 
 
(δ) Ένα παράδειγµα πολύτιµου λίθου µε πολύ µεγάλη λαµπερότητα είναι          
       ........................... .  
 
(ε) Η ικανότητα ενός λίθου να επιτρέπει στο φως να τον διαπερνά, ονοµάζεται           

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

      (στ) Η πολύ µεγάλη λάµψη που παρουσιάζει το διαµάντι ονοµάζεται ………………….. . 

(ζ) Μαργαρώδης είναι η  λάµψη του ………………...... . 

(η) Το οπτικό φαινόµενο που παρατηρείται όταν το φως ανακλάται στον οπάλιο,      

      ονοµάζεται  ……………………. . 

 

5. (α) Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους γίνεται η τεχνητή επεξεργασία σε              
πολύτιµους λίθους.        

• ................................................................................................................................        

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

• ................................................................................................................................

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

         (β) Να εξηγήσετε πότε η τεχνητή επεξεργασία θεωρείται παράνοµη πρακτική. 
        
        ......................................................................................................................................... 

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

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

Σελίδα 3 από 13 



6. Να αντιστοιχίσετε τις οκτώ (8) εικόνες  που βλέπετε στη ΣΤΗΛΗ Α µε την ορθή    
     ονοµασία τους που βρίσκεται στη ΣΤΗΛΗ Β, στον πίνακα αντιστοίχισης που ακολουθεί. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1.                      

 

Α. Σµαράγδι 

2.                        

 

Β. Οπάλιο 

3.                       

 

Γ. Μαργαριτάρι 

4.                   

 

Δ. Αµέθυστος 

5.                    

 

Ε. Διαµάντι 

6.                     

 

ΣΤ. Κοράλι 

7.                    

 

Ζ. Ζαφείρι 

8.                        

 

Η. Μάτι της γάτας 

 Θ. Μάτι του τίγρη 

 Ι. Ρουµπίνι  

    

Σελίδα 4 από 13 

Πίνακας αντιστοίχισης της ΣΤΗΛΗΣ Α µε τη ΣΤΗΛΗ Β 

   

1…….., 2……., 3…….., 4……., 5……., 6……., 7……., 8……. 



7. Να υπογραµµίσετε την ορθή φράση για να συµπληρωθούν οι πιο κάτω προτάσεις: 

           (α) Οργανικά είδη είναι  

• αυτά που προέρχονται από ζωντανούς οργανισµούς. 

• όλα τα ορυκτά που βρίσκονται στην φύση. 

 

           (β) Το κεχριµπάρι είναι 

• ορυκτός λίθος.  

• απολιθωµένη ρετσίνα (πίσσα δέντρων). 

 

  (γ)  Το κοράλλι κόβεται 

• σε χάντρες, σε σχήµα καπουσόν, σε κάµεο (ανάγλυφα).  

• σε έδρες για να αναδεικνύεται η οµορφιά του. 

 

          (δ)  Μπαρόκ ονοµάζονται τα µαργαριτάρια 

• που είναι κοµµένα σε συγκεκριµένα σχήµατα (στρογγυλά, οβάλ κλπ). 

• µε ακανόνιστο σχήµα. 

 

8. Να υπογραµµίσετε πιο κάτω στον ΠΙΝΑΚΑ 2 τα τέσσερα (4) οπτικά φαινόµενα που 
µπορούν να παρατηρηθούν σε έναν πολύτιµο λίθο µε το πολαρισκόπιο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Σελίδα 5 από 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α. Αστερισµός  

Β. Μονοθλαστικότητα  

Γ. Λάµψη 

Δ. Διπλοθλαστικότητα 

Ε. Σχισµός 

Ζ. Ισοτροπισµός 

Η. Ανισοτροπισµός 



9. (α) Στην Εικόνα 2 φαίνονται τέσσερα χαρακτηριστικά έγκλειστα που µπορεί ο   
γεµολόγος να παρατηρήσει µε τη βοήθεια της µεγένθυνσης.  

Να κατονοµάσετε το είδος του εγκλείστου για την κάθε φωτογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

 

       (β) Να κατονοµάσετε δύο όργανα µεγένθυνσης 

• .................................................. 

•  .................................................. 

 

 

 

 

 

Σελίδα 6 από 13 

        

                    Έγκλειστο α                                  Έγκλειστο β 

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

        

Έγκλειστο γ                                   Έγκλειστο δ 

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



10.  (α) Να κατατάξετε στον ΠΙΝΑΚΑ 3 τους πιο κάτω λίθους κατά σειρά βαθµού      
 σκληρότητας αρχίζοντας από τον πιο σκληρό.  

 
 

• Κορούνδιο 
• Σαπουνόπετρα  
• Χαλαζίας 
• Διαµάντι 
• Τοπάζι 
• Γύψος 

 
 

  
 

 
    (β) Να κατονοµάσετε δύο (2) µεθόδους µέτρησης της σκληρότητας ενός λίθου. 

 
• …………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

 
 

Σελίδα 7 από 13 

      ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
1…………………..… 

2………………..…… 

3………………..…… 

4…………………….. 

5…………………...... 

6…………………….. 

	  

	  

	  



ΜΕΡΟΣ Β΄: Να απαντήσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις.                                                  
Η κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 15 µονάδες. 
 

11. 	  Στην Εικόνα 3 φαίνονται οι δύο µέθοδοι υπολογισµού του ειδικού βάρους των      
πολύτιµων λίθων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 
 

(α) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια από τις δύο µεθόδους θεωρείται η πιο                     
ακριβής.                     (Μονάδες 2) 

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

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

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

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

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

(β) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια από τις δύο µεθόδους θεωρείται 
καταλληλότερη για τον υπολογισµό του ειδικού βάρους ενός κρυστάλλου µε 
ακανόνιστο σχήµα.       

(Μονάδες 2) 

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

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

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

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

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

 
 

Σελίδα 8 από 13 

                 

!

 

              Μέθοδος Α                                                Μέθοδος Β 

Υδροστατική µέθοδος                           Μέθοδος των  Βαρέων Υγρών 

	  



       (γ) Να περιγράψετε µια από τις δύο µεθόδους υπολογισµού του ειδικού βάρους ενός 
λίθου όπως φαίνονται στην Εικόνα 3.                                                          (Μονάδες 6) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      (δ) Να υπογραµµίσετε την ορθή φράση για να συµπληρωθούν οι πιο κάτω προτάσεις.                                                                                             

(Μονάδες  5)      

i.   Το ειδικό βάρος κάθε πολύτιµου λίθου  

• έχει υπολογιστεί και είναι καταγραµµένο σε ειδικούς πίνακες. 
• πάντα πρέπει να υπολογίζεται γιατί αλλάζει. 

 
ii.  Όταν γνωρίζουµε τη µάζα και τον όγκο ενός λίθου, µπορούµε να         
υπολογίσουµε την πυκνότητα του,  

• προσθέτοντας τη µάζα στον όγκο του. 
• διαιρώντας τη µάζα (βάρος) του µε τον όγκο του. 
  

iii.   Το ειδικό βάρος ενός λίθου  

• είναι σηµαντικό για την αναγνώριση της ταυτότητάς του.  

• δεν είναι σηµαντικό για την αναγνώριση της ταυτότητάς του. 

 
iv.   Τα βαρέα υγρά πρέπει πάντοτε να φυλάγονται σε σκοτεινό µέρος  

• γιατί εξατµίζονται. 

• γιατί µαυρίζουν. 

 

v.   Τα βαρέα υγρά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για λίθους  

• που είναι πορώδεις. 

• που είναι κοµµένοι σε έδρες. 

Σελίδα 9 από 13 



12.  (α) Να κατονοµάσετε  

• το γεµολογικό όργανο µελέτης στην Εικόνα 4    ................................................ 

• τα τρία µέρη που υποδεικνύονται µε βέλη και να εξηγήσετε το ρόλο του        
καθενός στη λειτουργία του γεµολογικού οργάνου µελέτης.           (Μονάδες  4) 

(5α)................................................................................................................................. 

(5β)................................................................................................................................. 

           (5γ).................................................................................................................................  

     (5α)   (5β)               (5γ) 

 

Εικόνα 4 
 

    (β)  Να εξηγήσετε πώς µπορεί να εξακριβωθεί µε το πιο πάνω γεµολογικό όργανο 
µελέτης, αν ένας λίθος είναι διχρωικός.                                                     (Μονάδες  3) 

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

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

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

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

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

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

 (γ) Να κατονοµάσετε δύο γεµολογικά όργανα µε τα οποία µπορούµε να  διαπιστώσουµε 
αν ένας λίθος είναι διπλοθλαστικός.                                                          (Μονάδες  2) 

• ......................................................... 
• .........................................................    
                                                      

     (δ)  Να γράψετε τον ορισµό του πλεοχρωισµού.                                             (Μονάδες  3)                                                 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

     Σελίδα 10 από 13 



     (ε) Να εξηγήσετε γιατί ένας άχρωµος λίθος δεν παρουσιάζει πλεοχρωισµό.         

(Μονάδες 3) 

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

 

13. Σας δίνονται οι πιο κάτω προτάσεις. Να σηµειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ στο κουτί   
που βρίσκεται δίπλα από την κάθε πρόταση.                                          (Μονάδες  15) 

 
• Το φως είναι ενέργεια που µεταδίδεται µέσω του διαστήµατος µε 

µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.  

• Το φυσικό ορατό φως αποτελείται από ένα χρώµα, το λευκό.  

• Το φως ταξιδεύει σε όλες τις κατευθύνσεις σε καµπύλες γραµµές. 

• Κατά την κοπή  των πολύτιµων λίθων λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος 
και τα σχήµατα κοπής ώστε να αναδεικνύεται η οµορφιά τους.  

• Με την ηλεκτροµαγνητική θεωρία µπορούν να εξηγηθούν φαινόµενα 
όπως η ανάκλαση, η διάθλαση και η πόλωση του φωτός. 

• Διάθλαση είναι η αλλαγή της κατεύθυνσης του φωτός όταν αυτό 
περνά µεταξύ δύο µέσων µε διαφορετική οπτική πυκνότητα. 

• Ο δείκτης διάθλασης ενός λίθου είναι η µέτρηση του βαθµού µε τον 
οποίο παρεκκλίνουν ή διαθλώνται οι ακτίνες του φωτός που κτυπούν 
πάνω σε αυτό. 

• Στη Γεµολογία µπορεί να προσδιοριστεί ο δείκτης διάθλασης ενός 
πολύτιµου λίθου µέσω του πολαρισκοπίου. 

• Το πολαρισκόπιο  είναι ένα γεµολογικό όργανο που έχει δύο 
πολωτικά φίλτρα σε διασταύρωση.  

• Οι όροι «ανισοτροπισµός» και «διπλοθλαστικότητα» είναι συνώνυµοι. 

• Το διαµάντι είναι διπλοθλαστικός λίθος.  

• Τα διαθλασίµετρα λειτουργούν µε βάση την αρχή της ολικής 
εσωτερικής ανάκλασης.  

• Με το φασµατοσκόπιο παρατηρείται το χρωµατικό φάσµα. 

• Όλοι οι πολύτιµοι λίθοι έχουν χρωµατικό φάσµα. 

• Με το φίλτρο του Τσέλσι γίνεται η αναγνώριση του διαµαντιού. 

 
 

Σελίδα 11 από 13 



14.  Στην Εικόνα 5 φαίνεται µέρος πιστοποιητικού γνησιότητας ενός διαµαντιού µε βάση  
 τα διεθνή πρότυπα. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5 
 
        (α) Σύµφωνα µε το πιο πάνω πιστοποιητικό γνησιότητας να αναφέρετε:      

(Μονάδες  4) 
 

• Το είδος κοπής του διαµαντιού           ............................................................ 
• Το βαθµό καθαρότητάς του     ............................................................ 
• Το χρώµα του    ............................................................ 
• Το βάρος του σε καράτια   ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 12 από 13 

	  



          (β) Να αναφέρετε                                                                                        
(Μονάδες  8) 

 
• δύο άλλες κατηγορίες καθαρότητας ενός διαµαντιού. 
 

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

• δύο άλλα είδη κοπής που θα µπορούσε να έχει το διαµάντι. 
 

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

• για ποιο λόγο το διαµάντι δεν µπορεί να κοπεί σε σχήµα καποσιόν. 
 
             ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
• τέσσερις άλλους πολύτιµους λίθους για τους οποίους µπορεί ένας   

         γεµολόγος να παρέχει πιστοποιητικό γνησιότητας.   
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 
          (γ) Να υπολογίσετε το κόστος του διαµαντιού που εµφανίζεται στο πιστοποιητικό                  

γνησιότητας της Εικόνας 5 όταν η τιµή πώλησής του στην αγορά είναι €40 / καράτι.                                                                                                    

                                                                                                                              (Μονάδες  3) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 

 
 
 
 

Σελίδα 13 από 13 


