
Σελίδα 1 από 12 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   

 

ΜΑΘΗΜΑ  :  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (316) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :  11:00 – 13:30 

 

 

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) 

 

 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες. Τα µέρη του 

εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α΄, Β΄ και Γ΄). 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ:             

1. Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. 

2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίµιο το οποίο 
πρέπει να επιστραφεί. 

3. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού. 



Σελίδα 2 από 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 3 από 12 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.  Κάθε ορθή απάντηση 
βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες. 

1.  Να αναφέρετε τέσσερα (4) προστατευτικά µέτρα που πρέπει να πάρει ο 

κοµµωτής/τρια για την προστασία του πελάτη  κατά την διάρκεια της 

περµανάντ / βαφής. 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………….. 

 

2 Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους που εξηγούν γιατί είναι σηµαντική η χρήση 

ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού κατά την διάρκεια της χρήσης 
χηµικών προϊόντων ( βαφής ή περµανάντ) στο κοµµωτήριο. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

 

3. Να γράψετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους επισκέπτεται η πελάτισσα / 
ο πελάτης το  κοµµωτήριο για βαφή.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………… 



Σελίδα 4 από 12 

 

4. Να αντιστοιχήσετε τους βαθµούς (Vol) των πιο κάτω οξυζενέ  H2 O2 

(υπεροξείδιο του υδρογόνου) µε το αντίστοιχο ποσοστό επί τοις εκατό (%). 

      α)     40 Vol (βαθµών)                       3 % 

      β)     20 Vol (βαθµών)                       9 % 

      γ)     10 Vol (βαθµών)                       12 % 

      δ)     30 Vol (βαθµών)                       6%    

 

5. Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους συντήρησης των πιο κάτω κοπτικών  

εργαλείων: 

α) ψαλιδιών. 

β) ηλεκτρικών µηχανών κοπής µαλλιών.  

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Να συµπληρώσετε τον σκοπό για τον οποίο γίνονται τα αντίστοιχα τεστ / 
δοκιµές στον πίνακα που ακολουθεί: 

Τεστ / ∆οκιµή Σκοπός  του τεστ 

Τεστ  ελαστικότητας     

Τεστ πορότητας  

Τεστ ασυµβατότητας  

Τεστ ανάπτυξης µπούκλας  

 
 



Σελίδα 5 από 12 

 

7. ∆ίνονται οι τιµές pH (ΠΕ.ΧΑ), οξύτητας η αλκαλικότητας τεσσάρων (4) υλικών 
κοµµωτικής: 

α)    pH    7         
β)    pH    2,5 – 4.5      

  γ)    pH    4                                  
δ)    Ph    7,5 – 9,5 

Να συµπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τις αντίστοιχες τιµές  pH (ΠΕ.ΧΑ), 
των πιο κάτω υλικών κοµµωτικής:  
 

Υλικά κοµµωτικής  Τιµή pH ( ΠΕ.ΧΑ ) 

Όξινο προϊόν περµανάντ.  

Αλκαλικό προϊόν περµανάντ.  

Ουδέτερο σαµπουάν.  

Μαλακτική κρέµα µαλλιών    
(conditioner). 

 

 
 
 

8. Να αναφέρετε δύο (2) αποτελέσµατα που θα έχετε αν κατά την διάρκεια της 
περµανάντ: 

       (α) Σπάσουν   15% θειούχες αλυσίδες. 

       (β) Σπάσουν   30% θειούχες αλυσίδες. 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Σελίδα 6 από 12 

 

9. Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για ένα 
ιδανικό κόψιµο µαλλιών.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τύπους προσωρινών (παροδικών) βαφών: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

 

11. Να αναφέρετε τέσσερις (4) αιτίες που τα λευκά µαλλιά βάφονται δύσκολα. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Σε ποιες περιπτώσεις  αποχρωµατισµού (ξανοίγµατος) µαλλιών 
εφαρµόζονται οι πιο κάτω τεχνικές  

   

α)  Ντεκολορασιόν. 

 ……………………………………………………………………………………… 

                 β)  Ντεκαπάζ. 

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

 
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄ 



Σελίδα 7 από 12 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.  Κάθε ορθή απάντηση  
βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες. 

13.    Να αναφέρετε οκτώ (8) σηµαντικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η 
         κάρτα βαφής ενός πελάτη ή µιας πελάτισσας στο κοµµωτήριο. 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. α)   Να εξηγήσετε µεε ποια απόχρωση εξουδετερώνουµε τα πιο κάτω 
χρώµατα βαφής: 

   1)  Ντορέ, ξανθό 

 ………………………………………………………………………………… 

 2)  χάλκινο 

………………………………………………………………………………… 

 

  β)  Να συµπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις: 

1 ) Όταν αναµείξουµε  60 ml  40 Vol (βαθµών)  οξυζενέ µε  60 ml  30 Vol.                 

οξυζενέ τότε  δηµιουργούµε ……….. ml   …..… Vol.   

2 ) Όταν αναµείξουµε  20 ml  30 Vol  οξυζενέ  µε 20 ml  20 Vol οξυζενέ 
δηµιουργούµε    …………ml  ………. Vol. 

3)  Όταν αναµείξουµε  60 ml  40 Vol  οξυζενέ µε  60 ml  αποσταγµένο νερό 

δηµιουργούµε    …………ml  ………. Vol. 

4)  Όταν αναµείξουµε  45 ml  20 Vol   οξυζενέ µε  45 ml αποσταγµένο νερό 

δηµιουργούµε    …………ml  ………. Vol. 

 

 



Σελίδα 8 από 12 

 

15. Να συµπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα δύο (2) αιτίες για το κάθε ένα από τα 

λανθασµένα αποτελέσµατα που µπορεί να προκύψουν µετά την χρήση 

ξανοιχτηκών στα µαλλιά.                                                                                                                  

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΙΤΙΕΣ 

Μαλλιά 

σπασµένα/κατεστραµµένα. 

 

Αιτία 1:…………………………………………. 

………………………………………………………… 

Αιτία 2:……………………………………………….. 

………………………………………………………. 

Ζηµιά στο δέρµα της 
κεφαλής. 

 

Αιτία 1:…………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Αιτία 2:……………………………………………….. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Ξάνοιγµα µη ικανοποιητικό  

πχ κίτρινο. 

 

Αιτία 1:…………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Αιτία 2:……………………………………………….. 

………………………………………………………. 

Ανοµοιόµορφο χρώµα  

Αιτία 1:………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Αιτία 2:………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 



Σελίδα 9 από 12 

 

16. α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

 

     

    β) Ένας πελάτης / µια πελάτισσα µε κάποιο ποσοστό λευκών µαλλιών,             
επισκέπτεται ένα κοµµωτήριο για βαφή. 

Να περιγράψετε τη διαδικασία υπολογισµού του ποσοστού επί τοις εκατό 
(%) των λευκών µαλλιών πού έχει. Να δώσετε ένα παράδειγµα. 

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
         γ). Να δώσετε τη δύναµη της λοσιόν περµανάντ που θα χρησιµοποιήσετε,                      
              για τους πιο κάτω τύπους µαλλιών: 
 

(1) Χοντρά – Υαλώδη µαλλιά ………………………………………………….. 
 

            (2) Αποχρωµατισµένα (ξανοιγµένα) µαλλιά…………………………………. 
              
            (3) Βαµµένα µαλλιά …………………………………………………………….  
 
            (δ) Κανονικά (φυσικά) µαλλιά …………………………………………………. 
                  

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 

Τύπος βαφής ∆ιάρκεια στα µαλλιά 
 

Προσωρινή ( παροδική )  
 

Ηµι-µόνιµη  
 

Κουαζί µόνιµη (σχεδόν µόνιµη )   
 

Μόνιµη  
 



Σελίδα 10 από 12 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.  Κάθε ορθή  απάντηση     

                    βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες. 

 

17.  α) Μια πελάτισσα επισκέπτεται το κοµµωτήριο σας για να κάνει περµανάντ.  
     Να καταγράψετε την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσετε. 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



Σελίδα 11 από 12 

 

18. α) Να εξηγήσετε τι συµβολίζουν οι πιο κάτω κωδικοί αριθµοί σε µια βαφή: 

 
( 7.34 )     …………………………………………..….                

  7.          …………………………………………..….. 

    .3        ………………………………………………. 

    .  4      …………………………………………...…. 

 
β) Στο Σχήµα 1 δίνεται το τρίγωνο της χρωµατοµετρίας στην Κοµµωτική.  Να 

συµπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία του τριγώνου: 

             (1) τις ζεστές και τις ψυχρές αποχρώσεις. 

             (2) τις αποχρώσεις και το συµβολισµό τους, χρησιµοποιώντας τους 
                        κωδικούς αριθµούς της Κοµµωτικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 



Σελίδα 12 από 12 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 


