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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 
   
 
 
 
Μάθημα  :  Σερλνινγία Τιηθώλ Κνκκσηηθήο (316 ) 
Ημεπομηνία :  Παξαζθεπή, 4 Ινπλίνπ 2010 
Ώπα εξέηαζηρ :  11:00 – 13:30 
 
 
 

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2, 5 ώπερ (150 λεπηά) 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ ΚΑΙ ΣΡΙΑ 
ΜΔΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄) 

 

ΟΓΗΓΙΔ:             

1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.  

3. Σα ζρεδηαγξάκκαηα κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ κε κνιύβη. 

4. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ πιηθνύ. 

 

 

 

 

 



 ειίδα 2 από 4 

ΜΔΡΟ Α΄ - Σο μέπορ Α΄ αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 4 μονάδερ. 

1. Να αλαθέξεηε κηα ηδηόηεηα γηα ην θάζε έλα από ηα πην θάησ ζπζηαηηθά ησλ πξντόλησλ 
πεξηπνίεζεο καιιηώλ θαη δέξκαηνο ηεο θεθαιήο. 

(α) Η ιαλνιίλε. 

(β) Σν ρακνκήιη. 

(γ) Σν ζαιηθπιηθό νμύ. 

(δ) Η βηηακίλε Δ. 

2. (α) Να αλαθέξεηε ηέζζεξα πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην θηέληζκα 
καιιηώλ.  

(β) Να αλαθέξεηε έλα ιόγν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θαζέλα, από ηα ηέζζεξα πην 
πάλσ πξντόληα. 

3.  Να αλαθέξεηε έλα ιόγν πνπ γίλνληαη νη πην θάησ δνθηκέο πξηλ από ηελ πεξκαλάλη: 

(α) Γνθηκή ειαζηηθόηεηαο. 

(β) Γνθηκή πνξώηεηαο. 

(γ) Γνθηκή  αζπκβαηόηεηαο. 

(δ) Αλάπηπμε κπνύθιαο. 

4. Η πειάηηζζα ΑΑΑ   έρεη ρνληξά αλζεθηηθά καιιηά θαη ζέιεη λα θάλεη πεξκαλάλη κε 
ππθλέο κπνύθιεο. Η πειάηηζζα ΒΒΒ έρεη βακκέλα καιιηά θαη ζέιεη λα θάλεη 
πεξκαλάλη κε αξαηέο κπνύθιεο. Πνην πξντόλ πεξκαλάλη θαη πνην κέγεζνο ξνινύ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ζε θάζε πεξίπησζε. 

5.  (α) Πνην είδνο ζακπνπάλ ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ από ηελ πεξκαλάλη; 

(β) Πόζεο θνξέο θαη γηα πνηνπο ιόγνπο πξέπεη λα ινύδνληαη ηα καιιηά πξηλ από ηελ 
πεξκαλάλη; 

6. Πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα αλ θαηά ηελ πεξκαλάλη ζπκβνύλ ηα πην θάησ: 

(α) πάζνπλ ιηγόηεξν από 20% ζεηνύρεο αιπζίδεο, ζην θινηό ηεο ηξίραο. 

(β) πάζνπλ 30% ζεηνύρεο αιπζίδεο, ζην θινηό ηεο ηξίραο. 

7. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ ζπζηαηηθώλ ελόο πγξνύ πεξκαλάλη; 

(α) Θεηνγιπθνιηθό νμύ. 

(β) Απεζηαγκέλν λεξό. 

 

 

 



 ειίδα 3 από 4 

8. Να αλαθέξεηε ηελ ηηκή pH (ΠΔ.ΥΑ) ησλ πην θάησ πιηθώλ θνκκσηηθήο: 

(α) Γπλαηά αιθαιηθά πξντόληα πεξκαλάλη. 

(β) Αδύλαηα αθιαιηθά πξντόληα πεξκαλάλη. 

(γ) Τιηθά γηα ζεξαπείεο καιιηώλ. 

(δ) Πξντόληα γηα ζηαζεξνπνίεζε. 

9. (α) Γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο ζεξαπείεο πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 

(β) Να αλαθέξεηε δύν είδε πξντόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εηδηθέο ζεξαπείεο 
πξηλ ηελ πεξκαλάλη θαη γηαηί. 

10.  Να επηιέμεηε θαη λα αληηζηνηρίζεηε ηηο νξζέο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο 
αληίζηνηρεο νξζέο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. 

         ηήιε Α – Πξνβιήκαηα Βαθήο 

(α) Σν ρξώκα μεζώξηαζε κεηά από 2 ή 3 ινπζίκαηα.   

(β) θνύξεο άθξηεο κεηά ην μάλνηγκα. 

(γ) Αλνκνηόκνξθν ρξώκα βαθήο. 

(δ) Με θάιπςε ιεπθώλ καιιηώλ. 

 ηήιε Β – Αηηίεο πξνέιεπζεο πξνβιεκάησλ βαθήο 

(η) Μηθξόο ρξόλνο επίδξαζεο. 

(ηη) Πνιύ δπλαηό νμπδελέ. 

(ηηη) Πνξώδε – ηαιαηπσξεκέλα καιιηά. 

(ηv) Πνιύ ρνλδξέο ηνύθεο. 

11. Να αλαθέξεηε ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο βαθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην θνκκσηήξην. 

12. Να δώζεηε ηέζζεξα είδε πξνζσξηλώλ βαθώλ. 

ΜΔΡΟ Β΄ - Σο μέπορ Β΄ αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 8 μονάδερ. 

13. Πνηεο είλαη νη αηηίεο θαη πνηνη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ πην θάησ πξνβιεκάησλ 
πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηελ πεξκαλάλη; 

(α)  Αγθηζηξσηέο (δηπισκέλεο) άθξηεο. 

(β)   Σαιαηπσξεκέλα καιιηά. 

(γ) Αλνκνηόκνξθν απνηέιεζκα. 

(δ) Πνιύ ραιαξή κπνύθια. 
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14. Να εμεγήζεηε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη λα αλακηγλύνληαη ηα πην θάησ 
νμπδελέ κε κόληκεο βαθέο: 

(α)  3 %    (10 vol ). 

(β) 6 %    (20 vol ) 

(γ) 9 %    (30 vol ). 

(δ) 12 %  (40 vol ). 

15. (α) ε πνηεο πεξηπηώζεηο αθαίξεζεο ρξώκαηνο από ηα καιιηά εθηεινύληαη νη πην 
θάησ δηαδηθαζίεο: 

(1) Νηεθνινξαζηόλ.  

(2) Νηεθαπάδ. 

(β) Να αλαθέξεηε ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε θάξηα βαθήο ζην 
θνκκσηήξην. 

16. Μηα πειάηηζζα επηζπκεί λα βάςεη ηα καιιηά ηεο. Ση ρξώκα βαθήο θαη νμπδελέ πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηαηί, ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο; 

(α) Φπζηθό ρξώκα καιιηώλ 4.0 (θαζηαλό) θαη πνζνζηό ιεπθώλ καιιηώλ 30 %. Σν 
δεηνύκελν ρξώκα βαθήο είλαη 6.0 (θπζηθό μαλζό – ζθνύξν). 

(β)  Φπζηθό ρξώκα καιιηώλ 8.0 (μαλζό – αλνηθηό) θαη πνζνζηό ιεπθώλ καιιηώλ    
80 %. Σν δεηνύκελν ρξώκα βαθήο είλαη 8.1 (μαλζό αλνηθηό – ζαληξέ). 

ΜΔΡΟ Γ΄ - Σο μέπορ Γ΄ αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 

17.  (α) Να ηνπνζεηήζεηε ζε ζρεδηάγξακκα (αζηέξη) ηνλ θύθιν ησλ ρξσκάησλ κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνύο αξηζκνύο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θνκκσηηθή γηα ηε 
ζσζηή αλάκημε ησλ ρξσκάησλ. 

(β) Να ζεκεηώζεηε ζην ζρεδηάγξακκά ζαο ηηο “ςπρξέο” θαη ηηο “δεζηέο” απνρξώζεηο 
ησλ ρξσκάησλ. 

18. Πειάηηζζα επηζθέπηεηαη ην θνκσηήξην γηα πεξκαλάλη. Να θαηαγξάςεηε ηελ πνξεία 
εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεηε. 

 

 
 
 

 

--------------------------------------  Σέλορ Δξέηαζηρ -------------------------------------- 
 

 


