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ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΜΔΡΟ Α΄ (μονάδερ 48)
Η κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηέζζεπιρ (4) μονάδερ.
1. ηελ ΔΙΚΟΝΑ 1, θαίλεηαη ε δνκή ηεο γεο.
Να θαηνλνκάζεηε:
(α) ηα ηξία (3) ζηξώκαηα ηεο δνκήο ηεο γεο (1,2 θαη 3), θαη
(β) έλα (1) είδνο πεηξώκαηνο.

1
2
3

ΔΙΚΟΝΑ 1
(α) Σα ηξία ζηξώκαηα ηεο δνκήο ηεο γεο είλαη:
1. Φινηόο 2. Μαλδύαο 3. Ππξήλαο
(κνλάδεο 3)
(β) Έλα είδνο πεηξώκαηνο:
Ζθαηζηεηνγελή ή Ηδεκαηνγελή ή Μεηακνξθηθά
(κνλάδα 1)
2. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα θαηνλνκάζεηε ηα νξγαληθά πιηθά πνπ θαίλνληαη
ζηελ ΔΙΚΟΝΑ 2.

i

ii

iii

iv

ΔΙΚΟΝΑ 2
Σα νξγαληθά πιηθά είλαη:
(i) Κερξηκπάξη
(ii) Διεθαληόδνλην
(iii) Κνξάιιη
(iv) Μαξγαξηηάξη
(κνλάδεο 4)
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3. (α) Να θαηνλνκάζεηε ηε κέζνδν παξαγσγήο ζπλζεηηθνύ ξνπκπηληνύ.
(β) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε βηνκεραλία
παξαγσγήο ζπλζεηηθώλ θξπζηάιισλ ζεσξείηαη πνιύ πεηπρεκέλε.
(α) Μέζνδνο Βεξλέηγ
(κνλάδα 1)
(β) Οη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ ζπκθέξνπζα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθώλ ιίζσλ
είλαη:
 ην ρακειό ηνπο θόζηνο ζηελ αγνξά
 ε γξήγνξε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ
 νη κεγάιεο πνζόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ (καδηθή
παξαγσγή)
(κνλάδεο 3)
4. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό γηα ηηο πην θάησ έλλνηεο:
(α) ζύνθεηορ ιίζνο
(β) ζςνθεηικόρ ιίζνο

(α) ύλζεηνο ιίζνο είλαη θάζε ιίζνο πνπ απνηειείηαη από δύν ή
πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ ελσζεί έηζη ώζηε λα δίλνπλ ηελ
εληύπσζε ελόο θαη κόλν ιίζνπ.
(κνλάδεο 2)
(β) πλζεηηθόο ιίζνο είλαη απηόο πνπ έρεη αθξηβώο ηελ ίδηα ρεκηθή
ζύζηαζε, αηνκηθή δνκή θαη ηηο ίδηεο θπζηθέο ηδηόηεηεο κε ην θπζηθό ιίζν,
αιιά είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ηνλ άλζξσπν.
(κνλάδεο 2)
5. Να θαηνλνκάζεηε ηέζζεξηο (4) πνιύηηκνπο ιίζνπο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα
θνπνύλ κε έδξεο.
Σέζζεξα από ηα πην θάησ:
Γηακάληη, Ρνπκπίλη, καξάγδη, Εαθείξη, Σνπάδη, Σνπξκαιίλη, Ακέζπζηνο,
Αθνπακαξίλα, Γξαλάδηνη, Εηξθόλη, Πεξίδνην, πηλέιη.
(κνλάδεο 4)
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6. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο εηθόλεο ηεο ΣΗΛΗ Α κε ηηο έλλνηεο ηεο ΣΗΛΗ Β.
ΣΖΛΖ Α

ΣΖΛΖ Β

α. Έγθιεηζην ζπλζεηηθνύ ηύπνπ
1.
β. Μνιύβηα ζθιεξόηεηαο

2.
γ. Κνπή δάθξπ

3.
δ. Μάηη ηεο γάηαο
4.
ε. Φίιηξν ηνπ Σζέιζη
5.
ζη. Κέιπθνο ρειώλαο
6.
δ. Σξηπιόο ζύλζεηνο ιίζνο
7.
ε. Ηζιαλδηθόο θξύζηαιινο

8.
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1-ε
2-γ
3-ζη
4-ε
5-δ
6-β
7-α
8-δ
(κνλάδεο 4)

7. (α) Να θαηνλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία ηεο ΔΙΚΟΝΑ 3.
(β) Να εμεγήζεηε ηα ηξία (3) απνηειέζκαηα όπσο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα.

Απνηέιεζκα Α

Απνηέιεζκα Β

Απνηέιεζκα Γ

ΔΙΚΟΝΑ 3
(α) Δίλαη ε κέζνδνο ησλ βαξέσλ πγξώλ.
(κνλάδα 1)
(β) Αλ ν ιίζνο έρεη:
Απνηέιεζκα Α:
Δηδηθό βάξνο ςειόηεξεο ππθλόηεηαο από ην πγξό
Απνηέιεζκα Β:
Ίδηα ππθλόηεηα κε ην πγξό
Απνηέιεζκα Γ:
Δηδηθό βάξνο ρακειόηεξεο ππθλόηεηαο από ην πγξό

Δπηπιέεη
Αησξείηαη ζηε κέζε
Βπζίδεηαη
(κνλάδεο 3)
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8. Να ζπζρεηίζεηε ηα όξγαλα ηεο ΣΗΛΗ Α κε ηηο έλλνηεο ηεο ΣΗΛΗ Β,
γξάθνληαο ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ δίπια από ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4,
ηα αληίζηνηρα γξάκκαηα ηεο ΣΗΛΗ Β.

1.
2.
3.
4.

ΣΖΛΖ Α
Φαζκαηνζθόπην
Γηρξσζθόπην
Πνιαξηζθόπην
Μηθξνζθόπην

ΣΖΛΖ Β
α. Πνισηηθά θίιηξα
β. Γύν ηεηξαγσλάθηα
γ. Λακπεξόηεηα
δ. Μεγεζπληηθή παξαηήξεζε
ε. ΄Δγθιεηζηα
ζη. Απνξξόθεζε κέξνπο ηνπ θάζκαηνο
δ. ύλζεηνο ιίζνο

1-ζη
2-β
3-α
4-δ
(κνλάδεο 4)
9. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ηνλ πην θάησ πίλαθα θαη λα
ηνλ ζπκπιεξώζεηε, επηιέγνληαο ηα δύν (2) νξζά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην
θάζε γεκνινγηθό όξγαλν από ηε ιίζηα πνπ αθνινπζεί.
Πολαπιζκόπιο



Γισπωζκόπιο





Πνισηηθά θίιηξα



Μεγεζπληηθόο θαθόο



Ηζιαλδηθόο θξύζηαιινο



Γξακκέο θάζκαηνο



Παξαζπξάθηα



Έγθιεηζηα



Πεξηζηξεθόκελν ηξαπέδη
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Πολαπιζκόπιο



Πνισηηθά θίιηξα
Πεξηζηξεθόκελν ηξαπέδη

Γισπωζκόπιο



Ηζιαλδηθόο θξύζηαιινο
Παξαζπξάθηα

(κνλάδεο 4)
10. ην ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 θαίλνληαη δύν (2) ελδείμεηο ζην δηαζιαζίκεηξν.
Να αλαθέξεηε:
(α) ην δείθηε δηάζιαζεο ησλ ιίζσλ (Α) θαη (Β), θαη
(β) πνηνο από ηνπο δύν ιίζνπο είλαη δηπινζιαζηηθόο.

( Α)

( Β)

ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
(α) δείθηεο δηάζιαζεο ιίζνπ Α: 1.72
δείθηεο δηάζιαζεο ιίζνπ Β: 1.65 - 1.69
(κνλάδεο 2)
(β) ν ιίζνο Β
(κνλάδεο 2)
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11. ηελ ΔΙΚΟΝΑ 4 θαίλεηαη έλα πνιαξηζθόπην.
Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλύνληαη κε ηα ηόμα
1,2,3 θαη 4.
1

2
3

ΔΙΚΟΝΑ 4

4

1. Πνισηθό θίιηξν
2. Λίζνο
3. Πεξηζηξεθόκελν ηξαπέδη
4. Πεγή θσηόο (ιάκπα)
(κνλάδεο 4)
12. (α) Να θαηνλνκάζεηε ην όξγαλν πνπ θαίλεηαη ζηελ ΔΙΚΟΝΑ 5.
(β) Να γξάςεηε ηξία (3) έγθιεηζηα ζπλζεηηθνύ ηύπνπ ηα νπνία
κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε κε ην πην θάησ όξγαλν.

ΔΙΚΟΝΑ 5
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(α) Μηθξoζθόπην
(κνλάδα 1)
(β) Σξία από ηα αθόινπζα:
- Φνπζθάιεο αέξνο
- Αδηάιπηε ζθόλε
- Κακπύιεο γξακκέο
- Πνιύ έληνλν, νκνηόκνξθν ρξώκα
- Κπκαηηζηέο γξακκέο
(κνλάδεο 3)

ΜΔΡΟ Β΄ (32 μονάδερ)
Η κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 8 μονάδερ.
13. αο δίλνληαη νη πην θάησ πξνηάζεηο. Σέζζεξηο (4) από απηέο είλαη
ιαλζαζκέλεο. Να ηηο εληνπίζεηε θαη λα ηηο γξάςεηε δηνξζσκέλεο.
(α) Οη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ έλαλ ιίζν πνιύηηκν είλαη ε ιάκςε, ε θνπή θαη
ν δείθηεο δηάζιαζεο.
(β) Μειεηώληαο έλαλ θξύζηαιιν ζην θαζκαηνζθόπην ζα δνύκε ην θάζκα
λα δηαθόπηεηαη από καύξεο γξακκέο.
(γ) Σν ξνπκπίλη είλαη ν πην ζθιεξόο ιίζνο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Μν.
(δ) Έλαο δηπινζιαζηηθόο θξύζηαιινο ζα γίλεη ελαιιαθηηθά ηέζζεξηο θνξέο
θσηεηλόο θαη ηέζζεξηο θνξέο ζθνηεηλόο ζην πνιαξηζθόπην ζε κηα
πιήξε πεξηζηξνθή.
(ε) Με ην δηαζιαζίκεηξν κεηξνύκε ην βαζκό δηάζιαζεο ηνπ θσηόο κέζα
από έλαλ πνιύηηκν ιίζν.
(ζη) Ζ Ηζιαλδηθή θξύζηαιινο παξνπζηάδεη κνλό δείθηε δηάζιαζεο.
(δ) Σν δηακάληη έρεη δηπιό δείθηε δηάζιαζεο.
Γηνξζσκέλεο πξνηάζεηο:
(α) Οη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ έλαλ ιίζν πνιύηηκν είλαη ε ζπαληόηεηα, ε
ζθιεξόηεηα θαη ε νκνξθηά.
(γ) Σν δηακάληη είλαη ν πην ζθιεξόο ιίζνο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Μν.
(ζη) Ζ Ηζιαλδηθή θξύζηαιινο παξνπζηάδεη δηπιό δείθηε δηάζιαζεο.
(δ) Σν δηακάληη έρεη κνλό δείθηε δηάζιαζεο.
(κνλάδεο 8)
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14. (α) Να αλαθέξεηε ηε κνλάδα κέηξεζεο βάξνπο ηνπ καξγαξηηαξηνύ.
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηέζζεξα (4) ρξώκαηα ηνπ καξγαξηηαξηνύ.
(γ) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) εμσηεξηθνύο παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα θαηαζηξαθεί έλα καξγαξηηάξη.

(α) Σα καξγαξηηάξηα έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο βάξνπο ην
καξγαξηηαξόθνθθν.
(κνλάδα 1)
(β) Σέζζεξα από ηα πην θάησ:
Λεπθό, ξνδ, θίηξηλν, πξάζηλν,γθξίδν θαη καύξν ρξώκα. Τπάξρνπλ
επίζεο απνρξώζεηο ησλ ρξσκάησλ απηώλ.
(κνλάδεο 4)
(γ) Σξία από ηα πην θάησ:
Ήιηνο, ηδξώηαο, ζαιαζζηλό λεξό, αξώκαηα, ζαπνύλη ή αθξόινπηξν,
ιάθεο καιιηώλ.
(κνλάδεο 3)
15. Πην θάησ ζαο δίλνληαη νθηώ (8) δεύγε επηινγώλ από ηηο νπνίεο κόλν ε
ΜΙΑ από ην θάζε δεύγνο – (α) ή (β) – είλαη νξζή. Να επηιέμεηε ηελ νξζή
απάληεζε (α) ή (β):
1. (α) 1ct = 0,200 gr

(β) 1kt = 0,200 gr

2. (α) Υξώκα δηακαληηνύ Α

(β) Υξώκα δηακαληηνύ Ζ

3. (α) Καζαξόηεηα SI.1

(β) Καζαξόηεηα V

4. (α) Βεινύδηλε ιάκςε

(β) Αδακάληηλε ιάκςε

5. (α) θιεξόηεηα 200

(β) θιεξόηεηα 9

6. (α) Μπξηγηάλ = καξγαξηηάξη

(β) Μπξηγηάλ = δηακάληη

7. (α) Μνλνρξσηζκόο

(β) Σξηπινρξσηζκόο

8. (α) Διεθαληόθνθθνο

(β) Μαξγαξηηαξόθνθθνο

1. (α)
2. (β)
3. (α)
4. (β)
5. (β)
6. (β)
7. (α)
8. (β)
(κνλάδεο 8)
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16. ηελ ΔΙΚΟΝΑ 6 ζαο δίλεηαη ε πνξεία αλάιπζεο κηαο αθηίλαο θσηόο κέζα
από έλα πξίζκα.
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα επηά ρξώκαηα ηεο ίξηδαο.
(β) Να θαηνλνκάζεηε ην γεκνινγηθό όξγαλν πνπ αμηνπνηεί ην πην θάησ
θαηλόκελν.

ΔΙΚΟΝΑ 6
(α) ηα επηά ρξώκαηα ηεο ίξηδαο:
Κόθθηλν
Πνξηνθαιη
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπιε
Ίληηθν
Ληιά (Ηώδεο)
(κνλάδεο 7)
(β) Φαζκαηνζθόπην
(κνλάδα 1)
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ΜΔΡΟ Γ΄ (μονάδερ 20)
Η κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.
17. (α) Να αλαθέξεηε ηη πξέπεη λα πεξηέρεη έλαο θξύζηαιινο γηα λα
παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηνπ αζηεξηζκνύ.
(β) Να δείμεηε κε ηε βνήζεηα ελόο απινύ ζρεδηαγξάκκαηνο ην θαηλόκελν
ηνπ αζηεξηζκνύ.
(γ) Να αλαθέξεηε δύν ιίζνπο πνπ κπνξνύλ λα αλαδείμνπλ ην θαηλόκελν
ηνπ αζηεξηζκνύ.
(δ) Να θαηνλνκάζεηε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θνπήο πνπ αλαδεηθλύεη ηνλ
αζηεξηζκό ζε έλαλ πνιύηηκν ιίζν.
(ε) Να θαηνλνκάζεηε δύν άιια νπηηθά θαηλόκελα ησλ ιίζσλ.
(α) Αζηεξηζκόο είλαη ε εκθάληζε θσηεηλνύ άζηξνπ ηεζζάξσλ ή έμη αθηίλσλ ζε
νξηζκέλνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο. Σν θαηλόκελν ηνπ αζηεξηζκνύ ην
δεκηνπξγνύλ ηξεηο νκάδεο ηλώλ ξνπηηιίνπ πνπ ηέκλνληαη κεηαμύ ηνπο αλά
60°.
(κνλάδεο 2)
(β)

(κνλάδεο 2)
(γ) Παξαδείγκαηα ιίζσλ κε αζηεξηζκό είλαη: ην δαθείξη θαη ην ξνπκπίλη.
(κνλάδεο 2)
(δ) Ζ θνπή θαπνπζόλ.
(κνλάδεο 2)
(ε) Γύν από ηα πην θάησ:
- Μάηη ηεο γάηαο
- Ηξηδηζκόο
- Γηαθάλεηα
- Λάκςε
- Λακπεξόηεηα
(κνλάδεο 2)
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18. (α) Να επηιέμεηε πνην από ηα ηξία κπξηγηάλ πνπ θαίλνληαη ζηελ
ΔΙΚΟΝΑ 7 έρεη ηηο νξζέο αλαινγίεο θνπήο αμηνπνηώληαο ην θαηλόκελν
ηεο νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο.

(Α)

(Β)
(Γ)
ΔΙΚΟΝΑ 7
(β) Να αλαθέξεηε δύν (2) απνκηκήζεηο ηνπ δηακαληηνύ.
(γ) Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ δηακαληηώλ
(ηα ηέζζεξα C΄s).
(δ) Να θαηνλνκάζεηε ηέζζεξα (4) είδε θνπήο ηνπ δηακαληηνύ.
(ε) Να εμεγήζεηε γηαηί ην δηακάληη δελ ελδείθλπηαη λα θνπεί ζε ζρήκα
θαπνζηόλ.
(ζη) Να επηιέμεηε πνην από ηα πην θάησ δηακάληηα θνπήο κπξηγηάλ
(ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2) αληηζηνηρεί ζηνλ όξν θαζαξόηεηαο SI.2 θαη πνην
ζηνλ όξν θαζαξόηεηαο VS.1.

(Α)

(Β)
ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

(α) Σν Β
(κνλάδα 1)
(β) Γύν από ηα πην θάησ:
Γπαιί, Υαιαδίαο, Σνπάδη, πλζεηηθό δαθείξη, πλζεηηθό ζπηλέιη,
YAG (΄Τηξην, αξγίιην, γξαλάηεο), Εηξθόλην, Κπβηθό δηξθόλην,
Νηνβίηεο ιηζίνπ, Σηηαλίηεο ζηξνληίνπ, πλζεηηθό ξνπηίιην, GGG
(γαδνιίλην, γάιιην, γξαλάηεο)
(κνλάδα 1)
(γ)
 ην είδνο ηνπ θνςίκαηνο (CUT)
 ην βάξνο ζε θαξάηηα (CARATS)
 ην ρξώκα (COLOUR) θαη
 ε θαζαξόηεηα (CLARITY)
(κνλάδεο 4)
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(δ) Σέζζεξα από ηα πην θάησ:
Ζ θνπή κπξηγηάλ, ε θνπή ηνπ ξόδνπ, ε θιηκαθσηή θνπή ή θνπή ηνπ
ζκαξαγδηνύ, θνπή κπαθέηα, θνπή δάθξπ ή αριαδόζρεκν, θνπή
καξθεζία, θνπή πξίλζεο, ηξηγσληθή θνπή.
(κνλάδεο 2)
(ε) Σν δηακάληη δελ ελδείθλπηαη λα θνπεί ζε ζρήκα θαπνζηόλ δηόηη δελ
αμηνπνηείηαη ην θαηλόκελν ηεο νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο πνπ δίλεη
ζην δηακάληη ηε ιάκςε ηνπ.
(κνλάδα 1)
(ζη) Α = VS.1
Β = SI.2
(κνλάδα 1)
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