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ΜΔΡΟ Α΄ -  

1. Μζα από ηζξ πζμ ηάης ζδζόηδηεξ: 

(α) Λακμθίκδ - Υανίγεζ θάιρδ, εθαζηζηόηδηα ηαζ αθήκεζ ηα ιαθθζά κα αθοδαηςεμύκ 

(α) Υαιμιήθζ - Βεθηζώκεζ ηζξ θεζημονβίεξ ημο δένιαημξ, επζδνά ζηοπηζηά, 
ηαηαπναΰκεζ ηδ θαβμύνα ηαζ δνειεί ημ δένια. 

(β) αθζηοθζηό μλύ -  Δπζδνά ηαηά ηδξ πζηονίδαξ, δζαθύεζ ηα ηενάηζκα θέπζα ηαζ 
απμθοιαίκεζ ημ δένια ηδξ ηεθαθήξ. 

(δ) Βζηαιίκδ Δ - Δλμοδεηενώκμοκ ημ μλογεκέ. 

2.  Σέζζενα από ηα πζμ ηάης πνμσόκηα: 

 Αθνόξ Γίκεζ όβημ, πνμζηαηεύεζ ηα ιαθθζά από ηδκ οβναζία ηαζ 
αθααενέξ αηηίκεξ ημο ήθζμο. 

 Λάηα ιαθθζώκ Γίκεζ ηνάηδια ζημ ηηέκζζια ηαζ πνμζηαηεύεζ από ηδκ 
οβναζία. 

 Λαδάηζα  ιαθθζώκ θναβίγεζ ημ πενζηνίπζμ, επακμνεώκεζ ηδκ ραθίδα, δίκεζ 
θάιρδ, απαθόηδηα, πνμζηαηεύεζ ηα ιαθθζά από ηδκ 
οβναζία ηαζ ηζξ αθααενέξ αηηίκεξ ημο ήθζμο. 

 Κνέια ζζθζηόκδ  Κθείκεζ ηα θέπζα ηδξ ηνίπαξ, δίκεζ θάιρδ, πνμζηαηεύεζ 
από ηδκ οβναζία ηαζ δνα ςξ ακηδθζαηό ιαθθζώκ. 

 Κενί  Γίκεζ έκημκδ βοαθάδα ηαζ ανεβιέκδ όρδ. 

 Σγεθ   Γίκεζ πμθύ δοκαηό ηνάηδια ηαζ ανεβιέκδ όρδ. 

 πνέζ λειπθέβιαημξ Βμδεά ηα ιαθθζά κα λεπθέημκηαζ, εκοδαηώκεζ ηδκ ηνίπα 
ηαζ ειπμδίγεζ ημ ζηαηζηό δθεηηνζζιό ηςκ ιαθθζώκ. 
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 Κνέια ζζζώιαημξ Βμδεά ζημ ηηέκζζια, ιαθαηώκεζ ηα ιαθθζά, ημοξ δίκεζ 
βοαθάδα ηαζ ηα πνμζηαηεύεζ από ηδκ λδναζία ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ημο ηηεκίζιαημξ ιε πζζημθάηζ. 

 Σγεθ / Κνέια ιπμύηθαξ Γδιζμονβεί ηαζ δζαηδνεί ηζξ ιπμύηθεξ γςκηακέξ. 

3. (α) Πνμζδζμνίγμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο θθμζμύ ηδξ ηνίπαξ. 

(α) Πνμζδζμνίγμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πενζηνδπίμο ηδξ ηνίπαξ. 

(β) Πνμζδζμνίγμοιε ακ οπάνπμοκ ιεηαθθζηά άθαηα ζηα ιαθθζά. 

(δ) Πνμζδζμνίγμοιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιπμύηθαξ ζπήιαημξ S. 

4. Πεθάηζζζα Α  Υνδζζιμπμζμύιε πνμσόκ πενιακάκη Νμ. 0 ηαζ ιζηνμύ ιεβέεμοξ νμθά 
(ιπζημοηί). 

Πεθάηζζζα Β Υνδζζιμπμζμύιε πνμσόκ πενιακάκη Νμ.2 ηαζ ιεβάθμο ιεβέεμοξ νμθά 
(ιπζημοηί). 

5. (α) Πνζκ από ηδκ πενιακάκη πνδζζιμπμζμύιε μοδέηενμ ζαιπμοάκ pH7. 

(α) Λμύγμοιε ηα ιαθθζά ιόκμ ιζα θμνά βζα ημοξ πζμ ηάης θόβμοξ: 

(1)  Σμ ζιήβια παναιέκεζ ζημ δένια ηαζ ζηα ιαθθζά ςξ πνμζηαηεοηζηό πενίαθδια.  

(2) Διπμδίγεζ ημ ημηηίκζζια ηαζ ημκ ενεεζζιό ημο δένιαημξ. 

(3) Διπμδίγεζ ηδ δζείζδοζδ οπεναμθζηήξ πμζόηδηαξ οβνμύ ηδξ πενιακάκη ζημ 
εζςηενζηό ημο εύθαηα ηδξ ηνίπαξ ηαζ ηδκ πνόηθδζδ αθάαδξ ζε αοηή. 

6. (α) Πμθύ αδύκαιδ αθθαβή θόνιαξ ηαζ εθαθνύξ ηοιαηζζιόξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ. 
 Καιζά αθθαβή ζηδ δμιή ηδξ ηνίπαξ.  
 Αηεθήξ δζενβαζία. 

(α) Ιδακζηή αθθαβή θόνιαξ ηαζ ηέθεζα ιπμύηθα δζάνηεζαξ ιέπνζ ηαζ έλδ ιήκεξ. 
 Αθθαβή ζηδ δμιή ηδξ ηνίπαξ. 

7. (α) πάγμοκ ηζξ εεζμύπεξ αθοζίδεξ ζημκ θθμζό ηδξ ηνίπαξ. 

(α) Γζαθύμοκ ηαζ αναζώκμοκ ηζξ δναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ ηζξ ιεηαθένμοκ ζηα ιαθθζά. 

8. (α) Πενίπμο pH 8.5 - 9.5 

(α) Πενίπμο pH 7.5 - 8.0 

(β) Πενίπμο pH 4 

(δ) Πενίπμο pH 3 

9. (α) Οζ θόβμζ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ εζδζηέξ εεναπείεξ πνζκ ηδκ πενιακάκη είκαζ: 

(1)  Να ιεζώζεζ ηδκ επίδναζδ ημο οβνμύ ηδξ πενιακάκη. 

(2)  Να ηθείζεζ ηα θέπζα ηδξ ηνίπαξ ειπμδίγμκηαξ οπεναμθζηή δόζδ 
πνμσόκημξ πενιακάκη κα εζζπώνδζδ  ζημκ θθμζό  ηδξ ηνίπαξ.     

(3) Πνμζηαηεύεζ, ηα είδδ ηαθαζπςνδιέκα ιαθθζά, από ιεβαθύηενδ αθάαδ.  
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(α) Αιπμύθεξ. 

 πνέζ ελζζμννόπδζδξ ηδξ πμνώηδηαξ ηδξ ηνίπαξ. 

10. (α) (ζζζ) 

(α) (ζ) 

(β) (iv) 

(δ) (ζζ) 

11. (α) Πνμζςνζκέξ (πανμδζηέξ) ααθέξ. 

(α) Ηιζιόκζιεξ ααθέξ. 

(β) Μόκζιεξ ααθέξ. 

(δ) Λεοηακηζηά (λακμζηηζηά). 

12.  Σέζζενα από ηα πζμ ηάης είδδ: 

Αθνόξ. 

πνέζ. 

Μάζηανα. 

Κνέια. 

Κναβζόκ. 

Σγεθ. 

ΜΔΡΟ Β΄ - Σο μέρος Β΄ αποηελείηαι από 4 ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 8 μονάδες. 

13. (α)  Αζηία   Γεκ πνδζζιμπμζήεδηε πανηάηζ. 
Γεκ ηοθίπεδηακ ηαθά μζ άηνζεξ. 

Σνόπμζ ακηζιεηώπζζδξ  Κόρζιμ. 

(α) Αζηία   Πμθύ δοκαηό πνμζόκ πενιακάκη. 
      Πμθύ ιεβάθμξ πνόκμξ επίδναζδξ.  
      Λακεαζιέκδ πνήζδ εενιόηδηαξ. 

Σνόπμζ ακηζιεηώπζζδξ  οπκέξ εεναπείεξ ακαδόιδζδξ ηδξ ηνίπαξ 
Κόρζιμ ζηζξ άηνζεξ. 
Θεναπεία ιαθθζώκ ζημ ζπίηζ. 

(β) Αζηία   Ακμιμζμιμνθία ζημ ηύθζβια (πμθύ ιεβάθεξ ηαζ πμθύ 
      ιζηνέξ πςνίζηνεξ). 
      Σα ιαθθζά δεκ είπακ ηηεκζζεεί ηαθά πνμημύ ηοθζπεμύκ. 
      Η ηαηακμιή ημο πνμζόκημξ δεκ ήηακ μιμζόιμνθδ. 

Σνόπμζ ακηζιεηώπζζδξ  Ακ δ ηαηάζηαζδ ηςκ ιαθθζώκ ημ επζηνέπεζ λακαβίκεηαζ δ 
πενιακάκη ζηα ιαθθζά πμο δε ζβμύνςζακ. 

(β) Αζηία   Υνδζζιμπμζήεδηε πμθύ αδύκαημ πνμσόκ πενιακάκη. 
      Πμθύ ιζηνόξ πνόκμξ επίδναζδξ. 
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      Υνδζζιμπμζήεδηακ πμθύ ιεβάθα νμθά. 
      Λακεαζιέκδ δζαδζηαζία ζηαεενμπμίδζδξ. 

Σνόπμζ ακηζιεηώπδζδξ  Ακ δ ηαηάζηαζδ ηςκ ιαθθζώκ ημ επζηνέπεζ λακαβίκεηαζ δ 
πενιακάκη. 

14. Να ελδβήζεηε ζε πμζεξ πενζπηώζεζξ εκδείηκοηαζ κα ακαιζβκύμοιε ηα πζμ ηάης μλογεκέ 
ιε ιόκζιεξ ααθέξ: 

(α)  ηάνςια,ηόκςζδ απόπνςζδξ ή ελμοδεηένςζδ απόπνςζδξ. 

(α) Κάθορδ θεοηώκ ιαθθζώκ πενάκ ημο 40 %. 
 Βάρζιμ ιαθθζώκ ζημκ ίδζμ ηόκμ. 
 Οηακ ζημοναίκμοιε ημ πνώια ηςκ ιαθθζώκ. 
 Όηακ εέθμοιε κα ακμζλμοιε ημ πνώια από 1 έςξ 11/2  ηόκμ  πενίπμο. 

(β) Γζα λάκμζβια θοζζημύ πνώιαημξ 2 έςξ 21/2  ηόκμοξ πενίπμο. 
 Υνδζζιμπμζήηαζ ιε πνμσόκηα λακμίβιαημξ βζα κηεηαπάγ, κηεημθμναζζόκ ηαζ 

ακηαύβζεξ. 

(δ) Γζα λάκμζβια θοζζημύ πνώιαημξ από 4 έςξ 5 ηόκμοξ πενίπμο. 
 Υνδζζιμπμζείηαζ ιε εζδζηά λακμζηηζηά πνμσόκηα βζα ακηαύβζεξ. 

15. (α) (1) Ξάκμζβια (απμπνςιαηζζιόξ) θοζζηώκ ιαθθζώκ. 

 (2) Ξάκμζβια (απμπνςιαηζζιόξ) ααιιέκςκ ιαθθζώκ. 

(α) Σέζζενα από ηα πζμ ηάης ζημζπεία: 

 Πνμζςπζηά ζημζπεία πεθάηδ. 

Ηιενμιδκία 

 Γμηζιή αθθενβίαξ. 

Καηάζηαζδ ιαθθζώκ. 

Πμζόηδηα ηνίπαξ. 

Φοζζηό πνώια ιαθθζώκ. 

Πμζμζηό θεοηώκ ιαθθζώκ. 

Πνμδβμύιεκδ ααθή. 

Δπζεοιδηό πνώια. 

Βαθή ηαζ μλογεκέ πμο πνδζζιμπμζήεδηε. 

Υνόκμξ δνάζδξ. 

Απμηέθεζια. 

16. (α) Υνδζζιμπμζείηαζ 7.1 ιε 30 vol μλογεκέ, θόβς ημο όηζ ζύιθςκα ιε ημκ κόιμ     
ηςκ πνςιάηςκ από 0 % - 40 % θεοηώκ ιαθθζώκ αθήκμοκ κημνέ (πνοζή) 
απόπνςζδ .3. 

(α) Υνδζζιμπμζμύιε 7.0 ιε 20 vol μλογεκέ, θόβς ημο όηζ ζύιθςκα ιε ημκ κόιμ ηςκ 
πνςιάηςκ από 70 % - 100 % θεοηώκ ιαθθζώκ αθήκμοκ ζακηνέ απόπνςζδ .1. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ - Σο μέρος Γ΄ αποηελείηαι από 2 ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 10 μονάδες. 

17. Κύηθμξ ηςκ πνςιάηςκ ηαζ γεζηέξ / ροπνέξ απμπνώζεζξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Πμνεία ενβαζίαξ βζα πενιακάκη 

(1) Γζάβκςζδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηνίπαξ ηαζ δένιαημξ. 
(2) οιπθήνςζδ ηάνηαξ πεθάηδ. 
(3) Πμεημζιαζία πεθάηδ. 
(4) Δπζθμβή ηαηάθθδθμο πνμσόκημξ πενιακάκη. 
(5) Δπζθμβή νμθώκ. 
(6) Λόοζζιμ ιαθθζώκ. 
(7) Υνήζδ είδζηώκ πνμσόκηςκ πνμζηαζίαξ (ακ πνεζάγεηαζ). 
(8) Υςνίζιαηα (ζύιθςκα ιε ημ ζηοθ). 
(9) Σύθζβια ιαθθζώκ. 
(10) Πνμζηαζία δένιαημξ (ηνέια, ανεβιέκμ ααιαάηζ). 
(11) Σμπμεέηδζδ  πνμσόκημξ πενιακάκη (εζδζηό ηαπεθάηζ). 
(12) Έθεβπμξ ιπμύηθαξ ηάεε πέκηε θεπηά (ζπήια S). 
(13) Ξέπθοιια ιαθθζώκ πέκηε έςξ επηά θεπηά. 
(14) ημύπζζια ιε πεηζέηα ηαζ πανηί. 
(15) Πνμζηαζία δένιαημξ (ανεβιέκμ ααιαάηζ). 
(16) Σμπμεέηδζδ αθνμπμζδιέκδξ ζηαεενμπμίδζδξ (βζα πέκηε ιέπνζ επηά 

θεπηά). 
(17) Αθαίνεζδ νμθώκ. 
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(18) Σμπμεέηδζδ αθνμπμζδιέκδξ ζηαεενμπμίδζδξ ζηζξ άηνζεξ βζα άθθα πέκηε 
ιέπνζ επηά θεπηά. 

(19) Καθό λέπθοιια. 
(20) Υνήζδ εζδζηώκ ιαθαηηζηώκ βζα ελζζμννόπζζδ ημο pH ηδξ ηνίπαξ. 
(21) ηέβκςια ιε θοζμύκα. 
(22) οιαμοθέξ βζα ημ ζπίηζ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


