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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
 
ΟΝΟΜΑ:                   ΒΑΘΜΟΣ: 
 
ΘΕΜΑ A 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο   
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
α. Οι δύο μέθοδοι για την παραγωγή γυαλιού με την τεχνική του πυρήνα είναι η εμβάπτιση πυρήνα 
σε λιωμένη μάζα γυαλιού και το τύλιγμα γυαλιού γύρω από αυτόν.   
β. Κατά το ελεύθερο φύσημα του γυαλιού δεν χρειάζεται καλούπι. 
γ. Η προσθήκη μεταλλικών οξειδίων ή συλλιπασμάτων αυξάνουν το σημείο τήξης του γυαλιού. 
δ. Το βασικό συστατικό του γυαλιού είναι το οξείδιο του πυριτίου. 
ε. Η φύση και το χρώμα του γυαλιού είναι ανεξάρτητα από τη σύστασή του.  

(Μονάδες 15) 
 
Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα 
γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 
γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 
 
ΣΤΗΛΗ Α        ΣΤΗΛΗ Β 
Σύσταση γυαλιού *      Χρώμα που προκύπτει 
1. Μόνο από άμμο, νάτριο και    α. Κιτρινωπό ή μωβ 
ασβέστιο  
2. Από άμμο, νάτριο, ασβέστιο    β. Άχρωμο 
και οξείδιο μαγγανίου  
3. Από άμμο, νάτριο, ασβέστιο    γ. Σκούρο πράσινο, ανοικτό μπλε 
και οξείδιο κοβαλτίου         ή ρουμπινί κόκκινο 
4. Από λεπτή καθαρή άμμο     δ. Βαθύ μπλε 
(χωρίς σίδηρο) με προσθήκη 
μαγγανίου και αντιμονίου 
5. Από άμμο, νάτριο, ασβέστιο    ε. Ώχρα – καφέ 
και οξείδιο του χαλκού  

στ. Μπλε – πράσινο 
* Διευκρινίζεται ότι η σύσταση του γυαλιού είναι χωρίς άλλες προσμείξεις και υπό κατάλληλες 
συνθήκες.                   (Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ B 
B1. Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, 
επιλέγοντας από τις λέξεις που σας δίνονται: 
βιτρό, ράβδους, αυξάνει, κρυσταλλική, μαρκετερί, κύβους, μη κρυσταλλική, μειώνει,  
μωσαϊκού, μανουάλια.  
α) Το γυαλί χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο διακόσμησης στα ………..   των Βυζαντινών εκκλησιών. 
β) Η τεχνική του ……… είναι μια τεχνική σύντηξης γυάλινων ράβδων διαφορετικών χρωμάτων. 
γ) Η δομή του γυαλιού είναι ……….. 
δ) Κατά το τύλιγμα του γυαλιού γύρω από έναν πυρήνα το λιωμένο γυαλί τραβιέται σε ………… 
ε) Η προσθήκη μεταλλικών οξειδίων τροποποιεί τις ιδιότητες του γυαλιού, π.χ. ……… το σημείο 
τήξης του. 

(Μονάδες 15) 
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Β2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1. Οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν άχρωμο γυαλί χρησιμοποιώντας λεπτή, καθαρή άμμο και 
προσθέτοντας ως αποχρωματιστές: 
α. μαγγάνιο και αντιμόνιο 
β. μαγγάνιο και σίδηρο 
γ. μαγγάνιο και κοβάλτιο 
 
2. Τα πρώτα γυάλινα σκεύη, όπως κανάτια και φιάλες για αρώματα παράγονταν με την τεχνική:  
α. του πυρήνα  
β. του μωσαϊκού  
γ. της χύτευσης σε ανοιχτό καλούπι  
δ. του φυσήματος  
 
3. Γραπτές πηγές σε μυκηναϊκή διάλεκτο μας πληροφορούν ότι το γυαλί ονομαζόταν:  
α. ωκεανός 
β. γαλανός 
γ. κυανός 
 
4. Η τεχνική του φυσήματος του γυαλιού επινοήθηκε κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. πιθανόν: 
α. στην Αίγυπτο 
β. στη Συρία 
γ. στη Μεσοποταμία 
 
5. Στην παραγωγή γυαλιού συνηθίζεται η προσθήκη θρυμματισμένου γυαλιού. Το παλιό γυαλί 
λειτουργεί ως πυρήνας γύρω από τον οποίο σχηματίζεται νέο γυαλί. Αυτή η διαδικασία: 
α. αυξάνει το σημείο τήξης 
β. μειώνει το σημείο τήξης  
γ. δεν επηρεάζει το σημείο τήξης  

(Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. 
α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνικές μορφοποίησης του γυαλιού (μον. 8) 
β. Ποιο είναι το βασικό συστατικό που σχηματίζει το δίκτυο του γυαλιού και που βρίσκεται: (μον. 2) 

(Μονάδες 10) 
Γ2.  
α. Περιγράψτε την τεχνική του μωσαϊκού για την κατασκευή ενός γυάλινου σκεύους. (μον. 8). 
β. Με ποιο τρόπο γίνεται η χύτευση του γυαλιού σε ανοιχτό καλούπι.  (μον. 7). 

(Μονάδες 15) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Με ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία τήξης του γυαλιού. 

(Μονάδες 10) 
Δ2. Ποιες ιδιαίτερες χρήσεις απέκτησε το γυαλί κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου;  

 (Μονάδες 15) 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


