
 

 45

ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1. Η ζήτηση για ανώτερες ή ανώτατες σπουδές δεν  
τροφοδοτείται από τις µεταβαλλόµενες κοινωνι- 
κές δοµές και πολιτιστικές αξίες.    Σ Λ 

2. Ο σχετικός αριθµός των ατόµων που ασχολούνται  
µε την έρευνα στην Ευρώπη είναι σχεδόν ο ίδιος  
µε εκείνον των σηµαντικότερων παγκόσµιων αντα- 
γωνιστών της.      Σ Λ 

3. Τα οφέλη µιας καλύτερης προσπάθειας σχετικά µε  
την έρευνα και την ανάπτυξη, µπορούν να γίνουν  
πλήρως αντιληπτά µόνο αν η κοινωνία υποστηρίζει  
τη νέα τεχνολογία.      Σ Λ 

4. Οι οικονοµικοί στόχοι της Κοινότητας πρέπει να εξε- 
τασθούν υπό το φως του παγκόσµιου ανταγωνισµού.  Σ Λ 

5. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς τους διαθέσιµους  
πλουτοπαραγωγικούς πόρους.    Σ Λ 

6. Περιορισµός πλουτοπαραγωγικών πόρων σηµαίνει  
ότι δεν υπάρχουν ποτέ αρκετοί πόροι για να ικανο- 
ποιηθούν όλες οι ανάγκες     Σ Λ 

7. Οι περιορισµένοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι και οι  
απεριόριστες ανάγκες δηµιουργούν το βασικό οικο- 
νοµικό πρόβληµα.      Σ Λ 

8. Οι απεριόριστες ανάγκες βοηθάνε στην καλύτερη  
χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.   Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξατε τη σωστή από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. 
1.  Οι πρώτες εστίες µόλυνσης του περιβάλλοντος δηµιουργήθηκαν 
α) µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 
β) το 1900 µ.Χ. 
γ) µε την είσοδο της πυρηνικής ενέργειας στη βιοµηχανία  
δ) κατά τη βιοµηχανική επανάσταση. 

 
2.  Ο κύριος µοχλός που δηµιουργεί περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισµού στο 
διεθνοποιηµένο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον είναι 
α) το χρήµα 
β) η βιοµηχανία 
γ) η έρευνα 
δ) η παραγωγή 
 

3.  Η κατοχή ενός πανεπιστηµιακού πτυχίου 
α) δεν εξασφαλίζει υψηλό εισόδηµα από µόνο του, όµως βελτιώνει τις 
πιθανότητες για απόκτησή του. 
β) εξασφαλίζει υψηλό εισόδηµα και µεγάλη κοινωνική θέση 
γ) φανερώνει ανθρώπους µε µέτριο οικονοµικό επίπεδο 
δ) φανερώνει κοινωνίες µε χαµηλή ανταγωνιστικότητα. 

 
4.  Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
α) αυξάνουν σταδιακά τη ζήτηση για ανεκπαίδευτο ανθρώπινο δυναµικό 
στην Ευρώπη 
β) βοηθούν στην ανεµπόδιστη αξιοποίηση των εκπαιδευµένων στο χώρο 
εργασίας στην Ελλάδα. 
γ) απαιτούν ουσιαστική ποιοτικά τριτοβάθµια εκπαίδευση σε σύγχρονα 
αντικείµενα, που θα έχει αντίκρισµα στο διεθνοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον. 
δ) είναι οι µόνοι παράγοντες που µπορούν να εξασφαλίσουν την ευηµερία 
ενός λαού. 

5.  Στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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α) η πιθανότητα ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον ατόµων χαµηλής και 
υψηλής εκπαίδευσης, διαφέρει σηµαντικά. 
β) το εργασιακό περιβάλλον είναι χαµηλής ανταγωνιστικότητας. 
γ) το χαµηλής ανταγωνιστικότητας εργασιακό περιβάλλον έχει µεγάλη 
ανάγκη από εκπαιδευµένους. 
δ) το χαµηλής ανταγωνιστικότητας εργασιακό περιβάλλον µπορεί να παράγει 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
 

6.  Η δοµική ανεργία 
α) δηµιουργείται σαν αποτέλεσµα της αλλαγής αντικειµένου εργασίας 
β) είναι η τέλεια απάντηση στον διεθνή ανταγωνισµό 
γ) αντιµετωπίζεται πλήρως µε την επανακατάρτιση 
δ) αντιµετωπίζεται µε δυναµική εργασία. 
 

7.  Η τεχνολογία 
α) όταν είναι υψηλού επιπέδου προκαλεί µόλυνση του εδάφους 
β) µπορεί να δηµιουργήσει ανεργία 
γ) τείνει να υποβαθµίσει την ποιότητα της ζωής µας 
δ) µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση της εθνικής οικονοµίας. 
 

8.  Η έρευνα στην τεχνολογία µπορεί να αναφέρεται 
α) στην απλή αναφορά για τους κινδύνους που συνεπάγεται η µόλυνση του 
περιβάλλοντος 
β) σε θέµατα που αφορούν στην επεξεργασία και µεταποίηση των γεωργικών 
προϊόντων 
γ) στην παρουσίαση ενός καταλόγου µε τα αναγκαία υλικά για κάποια 
εργασία 
δ) στον αριθµό των εγκληµάτων που γίνονται µε τεχνικά µέσα σε µια 
χρονική περίοδο. 
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9.  Ένα από τα βασικά στοιχεία της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς είναι 
α) οι τεχνολογικές βελτιώσεις 
β) τα χρήµατα 
γ) η παραγωγικότητα 
δ) οι µεταφορές. 
 

10.  Η υψηλή παραγωγικότητα 
α) συντελεί στην κάλυψη όλων των ανθρωπίνων αναγκών 
β) συντελεί στην εύκολη διακίνηση των αγαθών 
γ) βοηθάει να διατηρείται χαµηλό το κόστος των παραγοµένων αγαθών 
δ) συντελεί στην σπατάλη των πρώτων υλών. 
 

11.  Η επιτυχία ενός προϊόντος στην αγορά καθορίζεται από 
α) την εµφάνισή του  
β) την προτίµηση των καταναλωτών 
γ) την τιµή του 
δ) την ποιότητα του. 
 

12.  Ο τρόπος µε τον οποίο θα παραχθεί ένα προϊόν στην οικονοµία της αγοράς 
α) αποφασίζεται από τις επιλογές των καταναλωτών 
β) από τις αναγκαίες πρώτες ύλες 
γ) από τις ανάλογες τιµές παρόµοιων προϊόντων 
δ) από τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. 
 

13.  Η όξινη βροχή 
α) είναι ένωση του νιτρικού οξέος µε το νερό της ατµόσφαιρας 
β) είναι αποτέλεσµα των βιοµηχανικών παραγωγικών διαδικασιών. 
γ) µειώνει την τοξικότητα του νερού των λιµνών 
δ) ωφελεί πολλά δάση της βόρειας Ευρώπης. 
 

14.  Οι αυτοµατισµοί 
α) µειώνουν το κόστος εργασίας 
β) δεν επηρεάζουν τον αριθµό των εργαζοµένων 
γ) δεν δηµιουργούν πρόβληµα ως προς την εκµάθηση των νέων καταστάσεων 
δ) δεν είναι ευχάριστοι στους ανθρώπους. 

15.  Η επανάσταση της πληροφόρησης δεν δηµιουργεί µόνο, αλλά και τρέφεται 
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α) από την εθνική οικονοµία 
β) από τους ευκολόπιστους πολίτες 
γ) από τους εµπόρους ηλεκτρονικών υπολογιστών 
δ) από τον κατακερµατισµό της µαζικής παραγωγής 

 
 
• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον αριθµό 
της αντίστοιχης πρότασης από τη στήλη Β. 
1. Οι οικονοµικά και τεχνολογικά ισχυρές χώρες µε υψηλό κατά κεφαλή         

εισόδηµα των κατοίκων τους απασχολούν: 
Α Β 

− µικρό ποσοστό του 
ανθρώπινου δυναµικού  

− µεγάλο ποσοστό 
− ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό 
 

1.  στη γεωργία 
2.  στην εµπορική ναυτιλία 
3.  στο εµπόριο 
4.  στις υπηρεσίες 
5.  στη βιοµηχανία µε σύγχρονη µορφή 

 
2.  

Α Β 
 
 
− Η τεχνολογική µόρφωση 
− Η τεχνολογία 
− Η σύγχρονη τεχνολογία 
 

1.  είναι κάτι περισσότερο από τη χρήση υπολο-
γιστών 

2.  αναπτύσσεται µε βραδείς ρυθµούς 
3.  έχει αναπτυχθεί από επιχειρήσεις που επιχει-
ρούν κέρδη 

4.  µπορεί να επιδράσει αρνητικά στη ζωή του 
ανθρώπου 

5.  κάνει το µέλλον του ανθρώπου δυσοίωνο 
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3.  Σε ένα απλό µοντέλο τεχνολογικού συστήµατος: 
Α Β 

 
 
 
 
− Οι εισροές 
− Οι εκροές 
− Οι διαδικασίες 
 

1.  περιλαµβάνουν τη µετατροπή των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών µε τη βοήθεια αυτοµατισµών 

2.  περιλαµβάνουν προϊόντα, υλικά, πληροφόρη-
ση, ενέργεια ή κάποιας µορφής υπηρεσία 

3.  περιλαµβάνουν τους εργαζόµενους, υλικά, 
εργαλεία, ενέργεια, πληροφόρηση, χρηµατο-
δότηση, χρόνο εργασίας 

4.  περιλαµβάνουν τα διάφορα τεχνολογικά συ-
στήµατα 

5.  περιλαµβάνουν την αποθήκευση των πρώτων 
υλών 

 
4.  

Α Β 
 
− Τα συστήµατα παραγωγής 
− Σε ορισµένες περιπτώσεις 
τα νερά 

− Τα άχρηστα προϊόντα 
 

1.  βοηθούν στην ανάπλαση του περιβάλλοντος 
2.  είναι ένα µεγάλο πρόβληµα για πολλές χώρες 
3.  δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα 
4.  εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες του 
ανθρώπου 

5.  µολύνονται από τα χηµικά που χρησιµοποιο-
ύνται στη γεωργία 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις 
που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που 
ακολουθεί.  Να τις προσαρµόσετε στην κατάλληλη πτώση.  
1.  γεωργικός, βιοµηχανικός, τεχνικός, σύγχρονος, επιστηµονικός, οµοιόµορφος. 
Περίπου 300 χρόνια πριν η βιοµηχανική επανάσταση δηµιούργησε τη 
βιοµηχανική εποχή που αντικατέστησε την παλιά ������� περίοδο� 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η παραγωγή άρχισε να γίνεται µε 
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������ µεθόδους µε αποτέλεσµα την παραγωγή ������ 
προϊόντων σε µεγάλες ποσότητες. 

2.  οµοιόµορφη, σταθερή, συγκεκριµένη, εργατική, σύγχρονη, ισχυρή.  
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το βιοµηχανικό σύστηµα παραγωγής, που 
απαιτούσε και απαιτεί ������  προδιαγραφές της πραγµατοποιού-
µενης εργασίας, δηµιούργησε ������ εργατική δύναµη, οµοιόµορφο 
τρόπο ζωής και πίεσε την ποικιλία και την �ατοµικότητα�. 
 

3.  εργασιακή, τεχνική, παραγωγική, οικονοµική, βιοµηχανική, πολιτική. 
Η δυνατότητα για γρήγορη παραγωγή και κυκλοφορία γνώσης (και µέσω των 
δικτύων) στο διεθνοποιηµένο πλέον οικονοµικό και παραγωγικό περιβάλλον, 
είχε ως αποτέλεσµα την ανακατασκευή της ������, της 
������ και της ������ βάσης της παγκόσµιας οικονοµίας. 
 

4.  τεχνολογικός, οικονοµικός, ανάλογος, αναπτυξιακός, υψηλός, κοινωνικός, 
ανταγωνιστικός. 
Η διαφορετική τεχνολογική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσµα και διαφορετική 
������ ικανότητα των διαφόρων χωρών στο διεθνοποιηµένο 
������ περιβάλλον και ������ κατά κεφαλήν εισόδηµα των 
κατοίκων της. 
 

5.  χαµηλός, µεγαλύτερος, υψηλός, µικρότερος, µικρός, ανώτερος. 
Από τη µελέτη του οργανισµού IRDAC φαίνεται ότι το ποσοστό ανεργίας 
ατόµων ������ εκπαίδευσης είναι 6 φορές ������ από το 
ποσοστό ανεργίας ατόµων µε ������ εκπαίδευση στις Η.Π.Α. 
 

6.  Αύξηση, ζήτηση, µεταβολή, κίνηση, σύγκριση, µείωση. 
Η ανάπτυξη µετριέται µε τη µέτρηση της ������ των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων από έτος σε έτος και συγκεκριµένα µε τη µέτρηση του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Για να υπάρχουν ασφαλή συµπεράσµατα 
για το µέγεθος της ανάπτυξης, συγκρίνεται η ανάπτυξη αυτή και µε το δείκτη 
������ των τιµών κατά µέσο όρο από έτος σε έτος. 
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7.  µετατροπέας, εξοµοιωτής, φορέας, µηχανισµός, αποστολέας, δέκτης. 
Όλα τα συστήµατα επικοινωνίας έχουν µία πηγή παραγωγής µηνύµατος, ένα 
µετατροπέα του µηνύµατος σε σήµα ή κώδικα, ένα ����� µεταβίβασης 
του µηνύµατος, ένα ���� του σήµατος σε µήνυµα και ένα ����� 
 

8.  τυποποίηση, επεξεργασία, χρήση, εκµετάλλευση, παραγωγή, διανοµή, αγορά. 
Οικονοµία είναι κυρίως η µελέτη της ������, της ������ και 
της ������ αγαθών και υπηρεσιών. 
 

9.  µαζική, ελληνική, ευρωπαϊκή, διαφορετική, αδύνατη, οµοιόµορφη, δυνατή. 
Όσο περισσότερο συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές γίνονται οικονοµικά 
βιώσιµες κατά τον Toffler, τόσο περισσότερο ζητούν αποκέντρωση και 
αυτονοµία, τόσο περισσότερο διασπάται η ����� και ������ 
κοινωνία, τόσο περισσότερο η οικονοµία γίνεται ������ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Τι είναι δοµική ανεργία και πώς αντιµετωπίζεται; 
2. Τι είναι η δευτερογενής ανεργία και πώς αντιµετωπίζεται; 
3. Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα κατά το οποίο άτοµα µε υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση µπορεί να αντιµετωπίσουν προβλήµατα 
και να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίας για το 
συγκεκριµένο εξειδικευµένο αντικείµενο που γνωρίζουν; 

4. Από πλευράς ανθρώπινου δυναµικού σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα 
µας και τι απαιτείται για την αξιοποίηση του; 

5. Ποια είναι η σχέση µεταξύ έρευνας και παραγωγής µηνυµάτων;  
6. Πού αναφέρεται η σύγχρονη έρευνα στον τοµέα της διοίκησης και της 
διαχείρισης των τεχνολογικών συστηµάτων; 

7. Εξηγήστε πότε το �κόστος ευκαιρίας� των µηχανηµάτων είναι υψηλότερο 
συγκριτικά µε το �κόστος ευκαιρίας� της ανθρώπινης εργασίας. 

8. Τι είναι η αλληλοεξάρτηση των συστηµάτων και πώς λειτουργεί; ∆ώστε ένα 
παράδειγµα.  
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποια είναι η κύρια αντίθεση µεταξύ των βιοµηχανιών της βιοµηχανικής 
εποχής και της νέας εποχής της πληροφόρησης όσον αφορά στην παραγωγή 
των προϊόντων; 

2.  Αναφέρετε δύο από τα χαρακτηριστικά της εποχής της πληροφόρησης και τα 
δύο πιο βασικά της αποτελέσµατα. 

3.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί ο δείκτης µεταβολής των τιµών είναι 
ενδεικτικός. 

4.  Αναφέρετε τρεις από τις δυσάρεστες επιδράσεις της τεχνολογίας στη ζωή του 
ανθρώπου. 

5.  Αντικείµενο έρευνας στην τεχνολογία µπορεί να είναι: 
α) ....................................................................................................................... 
β) ....................................................................................................................... 
γ) ....................................................................................................................... 

6. Ποια η σχέση µεταξύ ενός συστήµατος παραγωγής και ενός συστήµατος 
κατασκευών; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 

7.  Τι ονοµάζουµε παραγωγικότητα; 
8.  Πώς δηµιουργήθηκε η διαφήµιση; 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 

1. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των βιοµηχανιών της βιοµηχανικής εποχής και 
της σύγχρονης εποχής της πληροφόρησης σχετικά µε το ανθρώπινο και 
µηχανικό δυναµικό; 

2. Γιατί οι κοινωνίες που αποτελούνται από ικανούς να παράγουν και να 
αξιοποιούν την πληροφόρηση είναι σε πλεονεκτική θέση σήµερα; 

3. Ποια είναι η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού 
στον πρωτογενή τοµέα στις χώρες µε χαµηλού και υψηλού επιπέδου 
τεχνολογία και πού οφείλεται; 

4. Πώς συνδέεται το κέρδος µε τη σύγχρονη τεχνολογία και πώς αντιµετωπίζεται 
από τις επιχειρήσεις; 

5. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του �κόστους ευκαιρίας� και του �οφέλους 
ευκαιρίας�; 
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6. Εξηγήστε πώς λειτουργεί η οικονοµία της αγοράς στην περίπτωση της 
προσφοράς ή αποτυχίας ενός προϊόντος; 

7. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της οικονοµίας της οικονοµίας της αγοράς και 
της οικονοµίας που ελέγχεται από την Κυβέρνηση; 

8. Συγκρίνετε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα των αυτοµατισµών. 
9. Γιατί η νέα µεταβιοµηχανική εποχή της πληροφόρησης συµβάλλει στην 
ανάπτυξη της αποκέντρωσης; 

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Οι επιχειρήσεις της νέας εποχής διαφέρουν από τις παραδοσιακές 
επιχειρήσεις και τις παραγωγικές µονάδες της βιοµηχανικής εποχής ως προς 
α) την οργανωτική τους δοµή 
β) το µέγεθός τους 
γ) την ποσότητα των διαθέσιµων υλικών 
δ) τη διατιθέµενη πελατεία 
Β. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της διαφοράς αυτής; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντος µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1. Η χηµική εξίσωση της φωτοσύνθεσης είναι  

2CO2+H2O → (φως/πράσινα φυτά) CH2O+O2.  Σ Λ 
2. Το οξυγόνο και η οργανική ουσία που παρά- 
γονται µέσω της φωτοσύνθεσης συντελούν  
στη συνέχιση της ζωής.     Σ Λ 

3. Τα ζώα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε  
εκείνη κατά την οποία τρέφονται από άλλα  
ζώα και σ� εκείνη κατά την οποία τρέφονται  
από τα φυτά.       Σ Λ 

4. Οι τροφές µας προέρχονται µόνο άµεσα από  
τα πράσινα φυτά.      Σ Λ 

5. Το γάλα θεωρείται ως η τελειότερη τροφή της  
φύσης.       Σ Λ 

6. Περίπου 400 είδη τυριού παρασκευάζονται  
σήµερα διεθνώς.      Σ Λ 

7. Τα πτερά των ορνίθων αποτελούν πολύτιµη  
πηγή συναλλάγµατος.     Σ Λ 

8. Τα συνηθέστερα ζώα των οποίων χρησιµοποι- 
ούµε το κρέας είναι κυρίως τα αιγοπρόβατα.   Σ Λ 

9. Στις χώρες µε αναπτυγµένη ζωική παραγωγή  
κατά τι λιγότερο από το 90% των αγελάδων γο- 
νιµοποιείται µέσω της τεχνικής σπερµατέγχυσης.  Σ Λ 

10. Η σπουδαιότερη από τις βιοτεχνολογικές µεθό- 
δους στον τοµέα αναπαραγωγής των αγροτικών  
ειδών είναι η εκτροφή των εµβρύων.    Σ Λ 
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11. Μία τεχνική συνδεδεµένη µε τη µεταφορά εµ- 
βρύων είναι η διχοτόµηση εµβρύων.    Σ Λ 

12. Η µεταφορά εµβρύων είναι µία σύνθετη διαδι- 
κασία που περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων τη  
µεταφορά των εµβρύων στο ψυχρό περιβάλλον.  Σ Λ 

13. Η παστερίωση γίνεται σε θερµοκρασίες άνω  
των 100 °C.       Σ Λ 

14. H αποστείρωση γίνεται σε θερµοκρασίες κάτω  
των 100 °C.       Σ Λ 

15. Η διατήρηση του κρέατος µέσα στη συσκευασία  
σε συνθήκες διαφορετικές από τις φυσικές, έχει  
ως αποτέλεσµα την αλλοίωση του χρώµατος του  
µέσα στο ψυγείο.      Σ Λ 

16. Όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία τόσο το  
διάστηµα συντήρησης ενός προϊόντος είναι µε- 
γαλύτερο.       Σ Λ 

 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο 
γράµµα. 
1.  Ο ανθρώπινος πληθυσµός για να φθάσει το τέταρτο δισεκατοµµύριο χρειάσθηκε 
α) 12 χρόνια 
β) 15 χρόνια 
γ) 20 χρόνια 
δ) 30 χρόνια 
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2.  Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η ανάπτυξη της Γεωπονικής Επιστήµης 
στηρίζεται µεταξύ των άλλων 
α) στη Μηχανική 
β) στην Ιατρική 
γ) στη Γεωγραφία 
δ) στη Βιοµηχανία 
 

3.  Στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Γεωργίας είναι η παραγωγή αγαθών για 
τις ανάγκες του ανθρώπου 
α) µε µεγάλη δυνατότητα συντήρησης 
β) µε ικανοποιητική γευστικότητα 
γ) µε το µικρότερο δυνατό κόστος 
δ) µε θεραπευτικές ιδιότητες 
 

4.  Τα πειράµατα διακρίνονται 
α) σε φυσικά 
β) σε διπλά 
γ) σε παραγοντικά 
δ) σε επαναληπτικά 
 

5.  Η οµαδοποίηση επιτυγχάνει πάντα καλύτερα αποτελέσµατα γιατί 
α) εξετάζεται µόνο ένας παράγοντας 
β) γίνεται σε διάφορο τόπο και χρόνο 
γ) τα αποτελέσµατα είναι πιο ισχυρά 
δ) τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο οµοιόµορφα 
 

6.  ∆ηµητριακά είναι 
α) το ρύζι 
β) το βαµβάκι 
γ) τα λούπινα 
δ) οι φακές 
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7.  Βιοµηχανικά φυτά είναι 
α) το σέλινο 
β) το λινάρι 
γ) η ντοµάτα 
δ) το µαρούλι 
 

8.  Στην κατηγορία των άγριων ζώων για την παραγωγή γούνας ανήκει και 
α) η ύαινα 
β) ο κάπρος 
γ) το µίνκ 
δ) η αγριόγατα 
 

9.  Η παραγωγή ζωικών προϊόντων επηρεάζεται από 
α) τον φαινότυπο 
β) τον γονότυπο 
γ) τον φαινότυπο και τον γονότυπο 
δ) το βάρος του ζώου 
 

10.  Η παραγωγή των ζωικών προϊόντων είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 
του ζώου και 
α) των γνώσεων του παραγωγού 
β) των εγκαταστάσεων 
γ) της τροφής 
δ) του καταναλωτικού κοινού 
 

11.  Ένα γονίδιο που περιέχεται στο γάλα των µητέρων, βελτιώνει την πέψη και 
εµποδίζει τις ασθένειες στα παιδιά είναι 
α) η λακτοφερίνη 
β) η πρωτεάση 
γ) η λακτόζη 
δ) η αµυλάση 
 

12.  Το πρώτο ζώο πρότυπο της µεταφοράς γονιδίων εµφανίστηκε το 1980 
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α) στις αγελάδες 
β) στους χοίρους 
γ) στα ποντίκια 
δ) στα έντοµα 

 
13.  Πλασµίδιο είναι ένα κοµµάτι του κυττάρου που βρίσκεται 

α) στο DNA 
β) στα χρωµατοσώµατα 
γ) στο RNA 
δ) στα µιτοχόνδρια 
 

14.  Όταν λέµε �γενετικά καθαροί γονείς� εννοούµε αυτούς που 
α) προέρχονται από ετεροζύγωτα άτοµα 
β) πολλαπλασιαζόµενοι δεν αλλάζουν γενετικά 
γ) απαιτούν 20 γενεές για την παραγωγή υψηλής απόδοσης υβριδίων 
δ) για την εφαρµογή τους χρησιµοποιείται το διπλοειδές �κολχικίνη� 
 

15.  Οι κάλοι είναι 
α) σπόροι ακανόνιστου σχήµατος 
β) εξειδικευµένα κύτταρα 
γ) µάζες αδιαφοροποίητων κυττάρων 
δ) ασθένεια των καρπών 
 

16.  Η σωµατοκλωνική παραλλακτικότητα αφορά 
α) στη µη µεταβολή των αρχικών φυτών 
β) στη δηµιουργία κλάδων στα φυτά 
γ) στην οµορφιά των φυτών 
δ) στη δηµιουργία καινούργιων φυτών που µπορεί να είναι καλύτερα από τα 
αρχικά 
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17.  Η γονιδιακή τεχνολογία, µεταξύ των άλλων αποβλέπει 
α) στην έµµεση επέµβαση στην κληρονοµική ουσία 
β) στη µείωση της βιοποικιλότητας 
γ) στην κοπή σε ειδικές θέσεις της αλυσίδας του DNA 
δ) στο συγχρονισµό των πυρήνων 
 

18.  Η συµπεριφορά του καταναλωτή µεταξύ των άλλων είναι αποτέλεσµα 
α) ψυχολογικών στοιχείων 
β) της διάθεσης πρώτων υλών 
γ) του περιβάλλοντος χώρου 
δ) του βάρους των προϊόντων 
 

19.  Ένα βασικό στοιχείο για την επιλογή της εµπορικής ονοµασίας ενός προϊό-
ντος είναι 
α) να προσφέρεται εύκολα σε όλες τις γλώσσες που πρόκειται να κυκλοφορήσει 
β) να είναι γραµµένο και στα αγγλικά 
γ) να γράφεται µε καλλιγραφικό τρόπο 
δ) να γράφεται µε µικρά γράµµατα. 
 

20.  Η διάρκεια του επιχειρηµατικού κύκλου ζωής ενός προϊόντος διαφοροποιείται 
ανάλογα µε τη διάκριση του σε 
α) υγρό 
β) στερεό 
γ) κατηγορία προϊόντος 
δ) αναλώσιµο 
 

21.  Ενώ ο πρωτόγονος άνθρωπος κάλυπτε τις ενεργειακές ανάγκες καταναλώνοντας 
µόλις 2000 χιλιοθερµίδες την ηµέρα, ένας πολιτισµένος άνθρωπος µπορεί να 
καταναλώνει µέχρι και 
α) 50 φορές περισσότερο ενέργεια την ηµέρα 
β) 100 φορές περισσότερο ενέργεια την ηµέρα 
γ) 150 φορές περισσότερο ενέργεια την ηµέρα 
δ) 200 φορές περισσότερο ενέργεια την ηµέρα 
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22.  Στον Ευρωπαϊκό χώρο η χώρα που εκµεταλλεύεται περισσότερο την αιολική 
ενέργεια είναι 
α) η Γερµανία 
β) η Ελλάδα 
γ) η Πορτογαλία 
δ) η ∆ανία 
 

23.  Στη γεωργία τη µεγαλύτερη πρακτική εφαρµογή της ηλιακής ενέργειας έχει η 
µετατροπή της σε 
α) ηλεκτρισµό 
β) ορατό µήκος κύµατος 
γ) θερµότητα 
δ) υδρογονάνθρακες 
 

24.  Τα κατασκευαστικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει ένας 
ηλιακός συλλέκτης είναι τα ακόλουθα: 
α) µεγάλη διάρκεια ζωής 
β) κατασκευή από υλικά υψηλού επιπέδου 
γ) µεγάλες εγκαταστάσεις για την κατασκευή 
δ) η ελάχιστη δυνατή µεταστροφή της ηλιακής ενέργειας σε θερµότητα 
 

25.  Μία έµµεση χρήση της γεωθερµικής ενέργειας είναι 
α) η µετατροπή της σε ηλεκτρισµό 
β) για τη θέρµανση θερµοκηπίων 
γ) για τη θέρµανση πτηνοτροφικών µονάδων 
δ) για την κίνηση υδροστροβίλων 
 

26.  Με τη βοήθεια κατάλληλων εγκαταστάσεων και του βιοαερίου µπορεί να 
παραχθεί(ούν) 
α) βουτάνιο 
β) πετρέλαιο 
γ) φωτισµός 
δ) ρυπαντές 
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27.  Τα υποπροϊόντα που λαµβάνονται κατά την παραγωγή της βιοαιθανόλης, 
χρησιµοποιούνται µεταξύ των άλλων και 
α) ως τροφή των ανθρώπων 
β) ως φάρµακα 
γ) για την παραγωγή υφασµάτων 
δ) σαν λίπασµα ή ζωοτροφή 

 
• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον αριθµό 
της αντίστοιχης πρότασης από τη στήλη Β. 
1.  

Α Β 
 
− Η ανάπτυξη της γεωργικής 
τεχνολογίας 

− Ο ρυθµός ανάπτυξης της 
γεωργικής τεχνολογίας 

− Η αυξανόµενη γνώση και 
βελτίωση της τεχνολογίας 

 

1.  τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί σηµαντικά 
2.  αυξήθηκε µετά την �πράσινη επανάσταση� 
3.  βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα 
4.  άρχισε από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να 
καλλιεργεί τη γη 

5.  συνετέλεσε ώστε σήµερα ένας παραγωγός 
αγροτικών προϊόντων να παράγει τροφή για 
80 περίπου ανθρώπους 

 
2.  Σ� ένα πείραµα: 

Α Β 
 
 
− µε την τυχαιοποίηση 
− µε την επανάληψη 
− µε την οµαδοποίηση 
 

1.  ισχυροποιούνται τα αποτελέσµατα του πει-
ράµατος 

2.  οι υπολογισµοί είναι πιο εύκολοι 
3.  έχουµε καλύτερη εκτίµηση του πειραµατικού 
σφάλµατος 

4.  όλες οι πειραµατικές µονάδες έχουν τις ίδιες 
πιθανότητες να δεχθούν όλες τις επεµβάσεις 

5.  η συλλογή των καρπών γίνεται οµοιόµορφα 
 

3.  Από τα υποπροϊόντα των ζώων: 
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Α Β 
 
 
− οι οπλές και τα οστά 
− οι παγκρεατικοί αδένες των 
χοίρων και βοοειδών 

− τα συκώτια 
 

1.  χρησιµοποιούνται για την παρασκευή δερµά-
τινων ειδών 

2.  χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ινσου-
λίνης 

3.  χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κόλλας, 
ζελατίνης κ.ά. 

4.  χρησιµοποιούνται από ανθρώπους που πάσχουν 
από αναιµία 

5.  χρησιµοποιούνται για την παρασκευή 
µεθαδόνης 

 
4.  

Α Β 
 
− Η µπανάνα 
− Η πατάτα 
− Το µαλακό σιτάρι 
 

1.  είναι διπλοειδές φυτό 
2.  είναι τριπλοειδές φυτό 
3.  είναι τετραπλοειδές φυτό 
4.  είναι πενταπλοειδές φυτό 
5.  είναι εξαπλοειδές φυτό 

 
5.  

Α Β 
 
 
− H µεταφορά των εµβρύων 
− H κατάψυξη των εµβρύων 
− H διχοτόµηση των εµβρύων 
− H διαπίστωση του φύλου 
 

1.  περιλαµβάνει λιγότερη ευελιξία στα προ-
γράµµατα γενετικής βελτίωσης 

2.  περιλαµβάνει τη µετακίνηση των εµβρύων 
3.  περιλαµβάνει την επιλογή του δέκτη  
4.  περιλαµβάνει τη δηµιουργία µεγάλου αριθ-

µού ζευγών µονοζυγωτικών διδύµων 
5.  περιλαµβάνει την κατά τη µεταφορά του εµ-
βρύου αποφυγή της παραγωγής κατά 50% 
και άνω αρσενικών µόσχων µικρής αξίας 

6.  περιλαµβάνει τη µεταµόσχευση πυρήνων 
6.  
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Α Β 
 
 
− Στους καθαρά γαλακτοπα-
ραγωγικούς πληθυσµούς 
αγελάδων οι αρσενικοί 
µόσχοι 

− Τα πλεονεκτήµατα της in 
vitro παραγωγής εµβρύων 

− Μεγάλοι κλώνοι 

1.  µπορούν να παραχθούν µε τη µεταµόσχευση 
γενετικά ταυτόσηµων πυρήνων 

2.  αφορούν στην καταστροφή των ανεπιθύµη-
των ωοκυττάρων 

3.  έχουν να κάνουν σε µεγάλο βαθµό µε τη µε-
ταφορά πυρήνων και γονιδίων των αναπαρα-
γωγικών κυττάρων 

4.  έχουν πολύ µικρή εµπορική αξία 
5.  έχουν εκλείψει τα τελευταία χρόνια 
 

 
 
 
7.  Αντιστοιχίστε τους παρακάτω τοµείς της βιοτεχνολογίας µε τις εφαρµογές 
τους: 

Α Β 
− Τοµέας ζυµούµενων προϊό-
ντων και αλκοολούχων πο-
τών 

− Βιοµετατροπές σε µικρο-
βιακά στελέχη 

− Παραγωγή και χρήση βιο-
µηχανικών ενζύµων 

 
1.  µελάσσα 
2.  αύξηση απόδοσης του µούστου, χυµών κ.τ.λ. 
3.  τυροποίηση, οινοποίηση 
4.  αντιβιοτικά, στεροειδή 
5.  µεθανιογόνα βακτήρια 
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8. 
Α Β 

− Ένας παράγοντας 
εµπορικής ανάπτυξης νέων 
προϊόντων 

− η συµπεριφορά του κατα-
ναλωτή, σχετικά µε τα 
προϊόντα 

− ένα από τα χαρακτηριστικά 
των τροφίµων που επηρεά-
ζει και την επεξεργασία 
τους 

− η αύξηση στη ζήτηση νέων 
προϊόντων τροφίµων 

1.  οφείλεται σε κοινωνικές αλλαγές  
2.  έχει την αρχή στο βιοτικό επίπεδο του λαού 
3.  αναφέρεται στην αποδοχή τους από τους κα-
ταναλωτές 

4.  µπορεί να έχει επίδραση στη φυσική φθορά 
τους 

5.  είναι το αποτέλεσµα, µεταξύ των άλλων, και 
οικονοµικών και κοινωνικών στοιχείων 

6.  αναφέρεται στο ογκώδες µέγεθος σε σχέση 
µε το βάρος και την αξία τους 

7.  δεν επηρεάζει σχεδόν ποτέ την παραγωγή 
τους 

 
 
 
9.  

Α Β 
 
− Η κατηγορία προϊόντος 
− Στους τύπους προϊόντος ο 
κύκλος 

− Το εµπορικό επώνυµο-
µάρκα προϊόντων 

 

1.  δεν έχει µεγάλο κύκλο ζωής 
2.  τείνει να έχει συντοµότερο κύκλο ζωής και 
συχνά χρησιµοποιείται για την ονοµασία 
νέων προϊόντων 

3.  είναι νέα επινόηση 
4.  ολοκληρώνεται πιο γρήγορα 
5.  έχει το µεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια 
επιχειρηµατικό κύκλο ζωής 
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10.  
Α Β 

 
 
 
− Η ανάπτυξη και δοκιµή της 
ιδέας για ένα νέο προϊόν 

− Η δηµιουργία του 
προϊόντος 

− Η επιχειρηµατική ανάλυση 
 

1.  διακρίβωση εµπορικής προοπτικής κάθε νέας 
ιδέας  

2.  η εκτίµηση σειράς οικονοµικών δεικτών 
σχετικών µε την εµπορική εκµετάλλευση του 
προϊόντος 

3.  η αναγνώριση και καταγραφή των επιθυµιών 
των καταναλωτών 

4.  η επικρατέστερη επιχειρηµατική ιδέα 
µορφοποιείται σε ιδέα προϊόντος 

5.  η επιχειρηµατική ιδέα εξελίσσεται σε φυσικό 
προϊόν 

 
11.  Σύµφωνα µε το πρόγραµµα TERES II της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται 

ότι ενέργεια 228 Μεγατόνων Ισοδύναµου Πετρελαίου θα εξασφαλίζεται το 
έτος 2020 από ανανεώσιµες πηγές. Από το ποσό αυτό το: 

Α Β 
 
− 31,1% θα προέρχεται  
− 24,5% θα προέρχεται 
− 15,2% θα προέρχεται  
 

1.  από την ηλιακή ενέργεια 
2.  από την ενεργειακή γεωργία 
3.  από υδατοπτώσεις 
4.  από γεωργικά και δασικά υπολείµµατα 
5.  από βιοµάζα απορριµάτων 

 
12. 

Α Β 
− Οι συλλέκτες υψηλών 
θερµοκρασιών 

− Οι συλλέκτες µέσων 
θερµοκρασιών 

− Οι συλλέκτες χαµηλών 
θερµοκρασιών 

1.  είναι επίπεδοι και µακρόβιοι 
2.  είναι κοίλοι και συγκεντρωτικοί 
3.  είναι συγκεντρωτικοί 
4.  µπορεί να είναι συγκεντρωτικοί αλλά και 
επίπεδοι 

5.  είναι κοίλοι και ανθεκτικοί 

13. 
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Α Β 
 
 
 
 
− Γεωθερµικό πεδίο 
− Γεωθερµικό σύστηµα 
− Γεωθερµικός συλλέκτης 
 

1.  είναι το περιβάλλον (γεωλογικός χώρος) τα-
µίευσης της θερµότητας 

2.  είναι η περιοχή της επιφάνειας της γης που 
εµφανίζει υψηλά ποσά θερµότητας, επαρκώς 
ταµιευµένα, ώστε να αποτελούν εκµεταλλεύ-
σιµη ενεργειακή πηγή 

3.  είναι φυσικός γεωλογικός σχηµατισµός που 
επιτρέπει την αποθήκευση θερµικής ενέργει-
ας 

4.  είναι ένα σύστηµα που επηρεάζεται από τις 
σεισµικές δονήσεις 

5.  είναι ένα µηχάνηµα που συλλέγει τη γεωθερ-
µική ενέργεια 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες  από τις 
λέξεις που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που 
ακολουθεί. Να τις προσαρµόσετε στην κατάλληλη πτώση. 
1.  εµπορία, µεταποίηση, οικονοµία, παραγωγή, κατανάλωση, χρησιµοποίηση. 
Γεωπονική επιστήµη είναι µία εφαρµοσµένη επιστήµη που εξετάζει τις 
σχέσεις µεταξύ διαφόρων επιµέρους βασικών επιστηµών και των κλάδων 
τους, ως προς τη συµβολή τους στη γεωργική �������, τη 
������� των γεωργικών προϊόντων και βέβαια την αποτελεσµατική 
������� τους. 
 

2.  ανάπτυξη, εκτέλεση, παρουσίαση, ανάλυση, ερµηνεία, βελτίωση. 
Ο γεωργικός πειραµατισµός περιλαµβάνει όλα τα στάδια σχεδίασης, 
�������, ������� και �������των πειραµάτων 
που αφορούν τη γεωπονική επιστήµη. 
 

3.  ηχοµόνωση, κινητικότητα, διεύθυνση, ταχύτητα, πυκνότητα, ένταση. 
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Τα φυτά βοηθούν στον έλεγχο των θορύβων. Τα πράσινα φύλλα έχουν την 
ικανότητα να αντανακλούν τα ηχητικά κύµατα, µεταβάλλοντας τη 
������� τους και ελαττώνοντας την ������� τους. Γι� 
αυτό  φράκτες από κατάλληλα φυτά χρησιµοποιούνται για ������� 
στις οδικές αρτηρίες και κοντά στις µεγάλες βιοµηχανίες. 
 

4.  υγεία, εκτροφή, ποιότητα, πώληση, εκµετάλλευση, εγκατάσταση, γέννηση. 
Η προσφορά από τον παραγωγό άριστων συνθηκών για την ανάπτυξη των 
αγροτικών ζώων περιλαµβάνει κυρίως την �������, την 
������� και την ������� των ζώων. 
 

5.  διαχείριση, διατροφή, υγεία, αύξηση, εκτροφή, µεταποίηση, παραγωγή. 
Είναι καθολικά αποδεκτό ότι η ������� είναι ο πιο καθοριστικός 
παράγοντας στη ζωική παραγωγή γιατί, πέραν της ������� και της 
παραγωγικότητας, επηρεάζει το κόστος ������� των 
κτηνοτροφικών προiόντων. 
 

6.  βιοχηµικός, λογικός, γενικός, βιολογικός, επιστηµονικός, τεχνολογικός. 
Βιοτεχνολογία είναι ο συνδυασµός και η εφαρµογή ������� αρχών 
και ������� µεθόδων στην επεξεργασία υλών µε τη βοήθεια 
������� παραγόντων και ρυθµιστών µε σκοπό την παραγωγή 
αγαθών για τις ανάγκες του ανθρώπου. 
 

7.  βελτιωµένος, καινούργιος, υγιής, µικρότερος, µεγαλύτερος, οικονοµικός. 
Η βιοτεχνολογία φυτών αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο της 
επιστήµης και της τεχνολογίας που έχει ως σκοπό να παράγει γρήγορα 
������� µορφές φυτών και φυσικών προϊόντων για το 
������� όφελος και τη τέρψη του ανθρώπου, σε χρονικό διάστηµα 
κατά πολύ ������� αυτού που χρειάζονται µέχρι τώρα. 
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8.  φυσικός, κοινωνικός, τεχνητός ,θρεπτικός, φυτικός, ειδικός. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας ήταν να 
µπορεί να µεταφερθεί η δυνατότητα χειρισµού από το επίπεδο φυτού σε 
επίπεδο κυττάρου. Αυτό κατέστη δυνατόν όταν ανακαλύφθηκε ότι ήταν 
δυνατόν να καλλιεργηθούν ������� κύτταρα σε ������� 
������� υποστρώµατα τα οποία στη συνέχεια µέσω της 
αναγέννησης δίνουν ολόκληρα φυτά. 
 

9.  τεχνητός, κλασσικός, γενικός, κανονικός, γενετικός, νεότερος. 
Η γενετική µηχανική είναι ο κλάδος της επιστήµης που προσπαθεί να 
αλλάξει τη ������� σύσταση των φυτών µε µεθόδους που 
διαφέρουν από τις ������� και οι οποίες βασίζονται στη 
������� διασταύρωση των φυτών και το γενετικό συνδυασµό που 
ακολουθεί ως φυσική συνέπεια. 
 

10.  διαφοροποιηµένος, γαστρικός, µαστικός, κλωνικός, µονογαµικός, µαζικός. 
Για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία της Dolly δότες 
πυρήνων από διαφοροποιηµένα σωµατικά κύτταρα και συγκεκριµένα 
κύτταρα του ������� αδένα, δηλαδή πρόκειται καθαρά για 
������� αναπαραγωγή ατόµων και όχι εµβρύου. 
 

11.  αυξητικός, φυλετικός, γονιδιακός, δυναµικός, ενδοκρινικός, ανόργανος. 
Οι σπουδαιότερες από τις εξωγενείς ορµόνες είναι τα ������� 
στεροειδή, οι β-αγωνιστές και η ������� ορµόνη. 
 

12.  ξήρανση, τυποποίηση, ψύξη, λειοφιλίωση, υγρασία, θέρµανση. 
Μια εφαρµογή της ψύξης είναι η ������� Με συνδυασµό ψύξης και 
θέρµανσης υπό κενό επιτυγχάνουµε την αφαίρεση της ������� από 
ένα προϊόν, δηλαδή επιτυγχάνουµε ������� χωρίς να µεσολαβήσει 
υγρή φάση. 
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13.  εµπορικός, κύριος, πρωτότυπος, επώνυµος, καθαρός, αγροτικός. 
Με τον όρο νέα προϊόντα εννοούµε τα ������� προϊόντα, τα 
προϊόντα που βελτιώνονται ή τροποποιούνται ή ανταποκρίνονται σε νέες 
χρήσεις, καθώς και τα νέα �������  ������� προϊόντα. 
 

14.  επένδυση, συσκευασία, ευκολία, εµφάνιση, δυνατότητα, κατάσταση. 
Στην επιτυχή προώθηση ενός προϊόντος συµβάλλει η ������� του, 
η ������� χρήσης του, η χρωµατική του ������� 
 

15.  είσοδος, προτίµηση, σειρά, εξαγωγή, επιλογή, πώληση. 
Η εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά περιλαµβάνει την απόφαση για 
������� κρίσιµων εµπορικών παραµέτρων, όπως ������� 
κατάλληλης χρονικής στιγµής ������� του προϊόντος στην αγορά, 
επιλογή του κατάλληλου τόπου εισαγωγής του προϊόντος. 
 

16.  φύλλο, υποπροϊόν, λύµα, οικοσύστηµα, υπόλειµµα, θερµοκήπιο. 
Βιοµάζα είναι: υλικά ������� και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής 
δασικής και αλιευτικής παραγωγής, τα υποπροϊόντα από τη βιοµηχανία 
επεξεργασίας τους, τα αστικά ������� και σκουπίδια, καθώς και οι 
φυσικές ύλες από ������� ή ενεργειακές καλλιέργειες. 
 

17.  µεθάνιο, καύσιµο, βουτανοµεθάνιο, κολοβακτηρίδιο. 
Το βιοαέριο είναι ένα αέριο �������, πλούσιο σε �������, 
το οποίο παράγεται βιολογικά µέσα σε αναερόβιους χωνευτήρες µε τη δράση 
µιας σειράς αναερόβιων µικροοργανισµών. 

 
18.  κυτταρινούχες, ανόργανες, ζαχαρούχες, κτηνοτροφικές, αζωτούχες, αµυλούχες. 

Η βιοαιθανόλη µπορεί να παραχθεί από ������� και 
������� ουσίες σε πάρα πολύ µεγάλες ποσότητες. 
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• Ερωτήσεις διάταξης 
Να τοποθετηθούν στη φυσική τους σειρά οι παρακάτω προτάσεις: 
1.  Τοποθετήστε στην κανονική σειρά τις παρακάτω προτάσεις που αποτελούν 

µέρος των διαδικασιών ανάπτυξης νέων προiόντων στη γεωργία και τα 
τρόφιµα. 
α) γέννηση της ιδέας 
β) ανάπτυξη και δοκιµή της ιδέας 
γ) εξέταση της ιδέας 
δ) επιχειρηµατική ανάλυση 
ε) κατάστρωση στρατηγικής µάρκετινγκ 
1�����  2�����  3�����   4�����   5����� 
 
 

2.  Το σχέδιο στρατηγικής µάρκετινγκ για την εισαγωγή του προϊόντος στην 
αγορά διακρίνεται στα εξής µέρη: 
α) διαµόρφωση στόχων για µακροχρόνιες πωλήσεις 
β) ανάλυση των χαρακτηριστικών της αγοράς-στόχου 
γ) περιγραφή της σχεδιαζόµενης τιµολόγησης του προϊόντος 
1�����  2�����  3�����   

 
 
3.  Προκειµένου να επιτευχθεί η εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας 
πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 
α) εντοπισµός γεωθερµικών φαινοµένων και πεδίων 
β) προσδιορισµός της θερµικής αγωγιµότητας του ενδιάµεσου ρευστού. 
γ) εκτίµηση και αξιολόγηση πιθανής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
δ) αξιολόγηση της δυνατότητας αξιολόγησης πεδίων 
ε) εκτίµηση του µεγέθους και του τύπου των γεωθερµικών συστηµάτων 
1�����  2�����  3�����   4�����   5����� 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποια είναι η έννοια της σχέσης µεταξύ της αύξησης της παραγωγής και των 
διατιθέµενων εκτάσεων; 

2. Αναφερθείτε µε ένα παράδειγµα στη σχέση µεταξύ τεχνολογίας και φυσικών 
πόρων. 

3. Αναφέρετε πέντε περιπτώσεις της επιστηµονικής έρευνας, που έχουν βοηθήσει 
στην ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας και της γεωργικής παραγωγικότητας. 

4. Τι είναι το πείραµα και ποια η δύναµη των αποτελεσµάτων του; 
5. Πώς εξηγείται ο µηχανισµός του χρώµατος στα φύλλα των δένδρων; 
6. Περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα των κλειστών συστηµάτων εγκατάστασης 
των ζώων. 

7. Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη µέγιστη και οικονοµικότερη αξιοποίηση της 
τροφής των ζώων κατά την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων; 

8. Ποιο είναι το αντικείµενο της βιοτεχνολογίας; 
9. Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί τα διαγονιδιακά φυτά γενικά δεν είναι 
επικίνδυνα. 

10. Ποια είναι η σηµασία της κλωνικής παραγωγής στη ζωική παραγωγή; 
11. Τι εννοούµε µε τον όρο γονιδιακή τεχνολογία; 
12. Η βιοτεχνολογία στο περιβάλλον παρέχει τεχνικές που µπορούν να 

διευκολύνουν στην αποικοδόµηση τοξικών αποβλήτων και την ανάπτυξη 
φυσικών πρώτων υλών. Αναπτύξτε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. 

13. Τι περιλαµβάνει η άµυνα του ανθρώπου στο περιβάλλον της παρουσίας των 
µικροοργανισµών στις πρώτες ύλες της γεωργίας µέσα στο χώρο της 
τεχνολογίας τροφίµων; 

14. Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα πώς οι κοινωνικές αλλαγές οδήγησαν στη 
ζήτηση νέων προϊόντων γεωργίας και τροφίµων. 

15. Ποια ανάγκη επέβαλε τη δηµιουργία των τροφίµων �καθηµερινής χρήσης� 
(functional foods); 

16. Πώς διαµορφώνονται οι ανάγκες των καταναλωτών τροφίµων διαχρονικά; 
17. Πού οφείλεται η ανάπτυξη του εµπορίου σε παγκόσµιο επίπεδο; 
18. Ποιος είναι ο µηχανισµός εµφάνισης νέων αγορών όταν κάποιο προϊόν 

δηµιουργείται για να καλύψει µία µη ικανοποιηµένη ανάγκη; 
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19. Τι αφορά η δοκιµή ενός προϊόντος στην αγορά και τι περιλαµβάνει; 
20. Αναφέρετε τρία από τα πλεονεκτήµατα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
21. Πώς και πότε επιτυγχάνεται η συσσώρευση όσο το δυνατόν µεγαλύτερων 

ποσών ηλιακής ενέργειας σ� ένα ηλιακό θερµοκήπιο; 
22. Εξηγήστε πώς µπορούν να εξαλειφθούν τα µειονεκτήµατα από τη χρήση 

στης βιοµάζας. 
23. Αναφέρετε τρία από τα πλεονεκτήµατα της βιοαιθανόλης ως καύσιµου. 

 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Αναφέρετε πέντε κλάδους που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένοι µε τη 
Γεωπονική Επιστήµη. 

2.  Πέντε από τα αντικείµενα της γεωργικής τεχνολογίας είναι: 
α) ....................................................................................................................... 
β) ....................................................................................................................... 
γ) ....................................................................................................................... 
δ) ....................................................................................................................... 
ε)........................................................................................................................ 

3.  Τι είναι τα ψυχανθή; Αναφέρετε δύο από αυτά. 
4.  Ποια είναι η σηµασία της ζωικής κόπρου για το έδαφος; 
5.  Ποια κύρια προϊόντα λαµβάνονται από τα βοοειδή, τους χοίρους και τα 
πτηνά ως αποτέλεσµα της γενετικής βελτίωσης τους; 

6.  Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας µιας σύγχρονης ανταγωνιστικής 
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης που παράγει ζωικά προϊόντα και σέβεται το 
περιβάλλον των ζώων; 

7.  Για ποιο λόγο η πλήρης µετατροπή των θρεπτικών συστατικών της τροφής 
σε κτηνοτροφικά προϊόντα δεν είναι δυνατή; 

8.  Τι είναι οι ορµόνες; 
9.  Τι είναι ο παραφυλετικός υβριδισµός; 

10.  Τι γνωρίζετε για τη δηµιουργία των τεχνητών σπόρων; 
11.  Αναφέρετε τρεις εφαρµογές που έχουν ήδη εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια µε 

τη γεωργική βιοτεχνολογική έρευνα. 
12.  Τι είναι ο κλώνος; 
13.  Τι είναι η βιοµηχανική βιοτεχνολογία; 
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14.  Τρεις από τις επιστήµες που αποτελούν τη σύγχρονη βιοτεχνολογία είναι: 
α) ��������  β) ��������  γ) �������� 

15.  Ποιος είναι ο σκοπός της επιστήµης και της τεχνολογίας τροφίµων; 
16.  Ποιες είναι οι απαιτήσεις του καταναλωτή σήµερα όσον αφορά στα τρόφιµα; 
17.  Τι είναι τα ζυµώσιµα προϊόντα; 
18.  Αναφέρετε έξι από τα παραδοσιακά προϊόντα τροφίµων που παράγονται και 

τυποποιούνται στη χώρα µας. 
19.  Αναφέρετε πέντε από τα χαρακτηριστικά των πρωτογενών γεωργικών 

προϊόντων και τροφίµων που επηρεάζουν και την επεξεργασία τους. 
20.  Τι είναι τα �snacks� και πώς διαµορφώνεται η ζήτηση τους; 
21.  Αναφέρετε δύο παραδείγµατα που δείχνουν την προτίµηση των καταναλωτών 

για ένα προϊόν λόγω της επίδρασης που ασκεί το χρώµα του. 
22.  Αναφέρετε πέντε πηγές ήπιων µορφών ενέργειας 
23.  Τι είναι η αιολική ενέργεια; 
24.  Αναφέρετε πέντε από τις ενεργειακές απαιτήσεις στη γεωργία που µπορούν 

να καλυφθούν µε την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. 
25.  Τι ονοµάζεται ανάκτηση θερµοκρασίας; 
26.  Αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι συγκεντρωτικοί 

συλλέκτες. 
27.  Αναφέρετε τρία χαρακτηριστικά του ανακτητή θερµότητας. 
28.  Τι ονοµάζουµε γεωθερµική ενέργεια; 
29.  Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διαδικασίας παραγωγής του βιοαερίου; 
30.  Αναφέρετε ένα από τα µειονεκτήµατα που συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση 

της βιοµάζας. 
31.  Αναφέρετε τρεις τρόπους χρησιµοποίησης της βιοµάζας. 
32.  Από τους πέντε τρόπους χρησιµοποίησης της βιοµάζας ποιοι φαίνεται ότι θα 

αποτελέσουν µελλοντική διέξοδο για την ελληνική γεωργία; 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 

1.  Οι σηµερινές τάσεις σ� όλο τον κόσµο και η τρέχουσα έρευνα εστιάζουν το 
ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη µιας φυτικής παραγωγής η οποία θα έχει 
ανάγκες µικρότερων και λιγότερων εισροών. Αναλύσατε τη φράση αυτή. 
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2.  Εξηγήστε γιατί πολλοί φοβούνται ότι η βιοτεχνολογία µπορεί να βλάψει τον 
άνθρωπο. 

3.  Ποια είναι η σχέση εµπορικών φαρµάκων και γάλατος; 
4.  Ποια σχέση υπάρχει µεταξύ της διάρκειας ενός προϊόντος και της προσφοράς 
νέων προϊόντων; 

5.  Αναλύστε γιατί ενώ η αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ευλογία, 
αποτελεί ταυτόχρονα και κατάρα. 

6.  Ποια ανάγκη οδήγησε τους ανθρώπους στην εφαρµογή των ήπιων µορφών 
ενέργειας; 

7.  Γιατί η αιολική ενέργεια έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα; 
8.  Από τις χρήσεις της βιοµάζας µπορούµε να συµπεράνουµε ότι βιοµάζα είναι 

������������������������������� 
9.  Με ποιους τρόπους τα απόβλητα των κτηνοτροφικών µονάδων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αντί να αποτελούν αντικείµενο προστριβής µε τους περίοικους; 

10.  Αναπτύξτε τη σηµασία της βιοαιθανόλης για την ενεργειακή, περιβαλλοντική 
και γεωργική πολιτική της χώρας µας. 

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Η πράσινη επανάσταση 
α) έφερε πολλές παρενέργειες 
β) είχε χαµηλό κόστος 
γ) δεν έχει όρια 
δ) φέρει το όνοµα της από το χρώµα βαφής που χρησιµοποιήθηκε. 
Β. ∆ιευκρινίστε τη σωστή απάντηση. 

2.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Το πειραµατικό σχέδιο περιλαµβάνει 
α) µία µονάδα µέτρησης 
β) τον µοναδικό παράγοντα του πειράµατος 
γ) τη µονάδα στην οποία θα εφαρµοσθεί το πείραµα 
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δ) τρεις βοηθητικές µεταβλητές 
Β. Τι µπορεί να περιλαµβάνει η σωστή απάντηση; 
 

3.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Ένα από τα πιο εκπληκτικά βιοτεχνολογικά επιτεύγµατα πχ. στη ζωική 
παραγωγή αποτελεί η χρησιµοποίηση των ζώων για την παραγωγή ιατρικών 
φαρµάκων και διαφόρων προiόντων από 
α) το κρέας τους 
β) το δέρµα τους 
γ) το γάλα τους 
δ) το αίµα τους 
Β. Εξηγήστε την απάντηση σας µε ένα παράδειγµα. 
 

4.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Μία από τις κυριότερες εφαρµογές της βιοτεχνολογίας φυτών είναι 
α) η καλλιέργεια κυττάρων για την παραγωγή πρωτογενών µεµβρανών 
β) η καλλιέργεια πρωτοπλαστών για τη διασταύρωση ειδών που µπορούν να 
διασταυρωθούν µε τους συνηθισµένους τρόπους. 
γ) η παραγωγή πολυπλοειδών 
δ) η δηµιουργία καινούργιας γενετικής παραλλακτικότητας 
Β. ∆ικαιολογήστε τη σωστή επιλογή. 
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5.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Μία από τις βασικές παραµέτρους για την προώθηση ενός προϊόντος είναι 
α) η ικανοποιητική ποσότητα προσθετικών 
β) κάποιο πρόσθετο όφελος για την υγεία του καταναλωτή 
γ) το µέγεθός του 
δ) η συγκριτική του σχέση µε τα άλλα προϊόντα. 
Β. Αναφέρετε ένα παράδειγµα που χαρακτηρίζει τη σωστή απάντηση. 
 

6.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Μία από τις φάσεις στην καµπύλη του επιχειρηµατικού κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος είναι 
α) η µείωση 
β) το κέρδος 
γ) η ανάπτυξη 
δ) η εξαγωγή 
Β. Σε τι αναφέρεται η σωστή απάντηση; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1.  Μερικά συστήµατα παραγωγής απαιτούν ενέργεια.  Σ Λ 
2.  Ενέργεια είναι η ικανότητα για παραγωγή έργου.  Σ Λ 
3.  Οι πηγές παραγωγής ενέργειας είναι πάντοτε µη  
ανανεώσιµες.      Σ Λ 

4.  ∆εν υπάρχουν νέοι τρόποι παραγωγής ενέργειας.  Σ Λ 
5.  Η µηχανολογική σχεδίαση αναφέρεται σε προ- 
βλήµατα σχέσης µεταξύ της λειτουργίας µηχανη- 
µάτων και συµπεριλαµβάνει άµεσα την αλληλεπί- 
δραση του χρήστη µε το παραγόµενο προϊόν.   Σ Λ 

6.  Η βιοµηχανική σχεδίαση είναι δουλειά τριών προ- 
σώπων.       Σ Λ 

7.  Οι µηχανικοί σχεδιαστές προϊόντων κεραµικής ε- 
ρευνούν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν µη µεταλ- 
λικά υλικά και τα µετατρέπουν σε χρήσιµα για τον  
άνθρωπο προϊόντα.      Σ Λ 

8.  Οι βιοµηχανικοί µηχανικοί σχεδιάζουν συστήµατα  
ποιοτικού ελέγχου, ελέγχου της παραγωγής και ανά- 
λυσης του κόστους παραγωγής.    Σ Λ 

9.  Οι διαστάσεις που τοποθετούνται στα τεχνικά σχέ- 
δια καθορίζουν το µέγεθος, τη µορφή και το βάρος  
των διαφόρων γεωµετρικών στοιχείων του προϊόντος.Σ Λ 

10.  Την τεχνική σχεδίαση ακολουθεί η κατασκευή αρχι- 
κών µοντέλων του πρϊόντος και ο έλεγχος.   Σ Λ 

11.  Τα προοπτικά σχέδια συµπληρώνουν τα σχέδια  
µονής όψης.       Σ Λ 
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12.  Στις συνηθισµένες µορφές ενώσεων των διαφό- 
ρων επιµέρους εξαρτηµάτων προϊόντων συµπε- 
ριλαµβάνονται οι συγκολλήσεις.    Σ Λ 

13.  Ένα πλεονέκτηµα της µικροβαρύτητας είναι ότι  
επιτρέπει να αναµιχθούν υλικά διαφορετικών πυκ- 
νοτήτων.       Σ Λ 

14.  Στη γη, µίγµατα διαφορετικών πυκνοτήτων τεί- 
νουν να διαχωρίζονται.     Σ Λ 

15.  Στο διάστηµα δεν µπορούν να γίνουν νέα µίγµα- 
τα µετάλλων επειδή τα βαρύτερα υλικά δεν κα- 
τασταλάζουν.      Σ Λ 

16.  Στα προϊόντα που µπορούν να παραχθούν καλύ- 
τερα σε περιβάλλον µικροβαρύτητας, συγκριτικά  
µε τη γη, συµπεριλαµβάνονται κρύσταλλα για η- 
λεκτρονικές εφαρµογές, φαρµακευτικά προϊόντα,  
κεραµικά και γυαλί.      Σ Λ 

 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο 
γράµµα. 
1.  Το σύστηµα της παραγωγής περιλαµβάνει τα υποσυστήµατα 
α) χρόνου λειτουργίας 
β) βελτίωσης ποιότητας ζωής 
γ) βελτίωσης των παραγώµενων διαδικασιών 
δ) τεχνικών προδιαγραφών 
 

2.  Τα βιοµηχανικά υλικά µετατρέπονται σε τελικά προϊόντα µε διαδικασίες  
α) διαχωρισµού 
β) χρωµατισµού 
γ) πλυσίµατος 
δ) τυποποίησης 
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3.  Η ακτίνα LASER είναι µια πυκνή ακτίνα φωτός που συγκεντρώνει 
α) µεγάλη ισχύ σε απεριόριστο πεδίο 
β) µεγάλη ισχύ για παραγωγή βοµβών 
γ) µεγάλη ισχύ σε πολύ µικρό χώρο 
δ) ελάχιστα πλεονεκτήµατα για τον άνθρωπο 
 

4.  Ένας από τους κύριους στόχους των ερευνητών είναι 
α) να εδραιώσουν τις παραδοσιακές τεχνικές µεθόδους και συναφείς ενώσεις 
β) τα νέα µηχανήµατα να έχουν περισσότερα και καλύτερα εξαρτήµατα 
γ) να µειώσουν το χρόνο παραγωγής ενός προϊόντος 
δ) να αυξηθεί ο αριθµός των λειτουργιών των µηχανηµάτων που χρειάζονται 
για να παραχθεί ένα προϊόν. 
 

5.  Ο διευθυντής έρευνας της αγοράς καθορίζει 
α) το χρόνο της ζήτησης 
β) το αποτέλεσµα της προσφοράς 
γ) τον τόπο της αγοράς 
δ) το επίπεδο του προϊόντος 

 
6.  Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των αγορών είναι 
α) ο κοινωνικός 
β) ο γεωγραφικός 
γ) ο πολιτικός 
δ) ο ανθρωπιστικός 
 

7.  Η εξασφάλιση της ποιότητας επηρεάζει τις νοµικές ευθύνες της εταιρίας 
απέναντι στους αγοραστές, το κόστος της εγγύησης που παρέχει η 
κατασκευάστρια εταιρία στην κατανάλωση και 
α) την αγορά πρώτων υλών 
β) τα κέρδη 
γ) τις συνολικές δαπάνες 
δ) τις αποσβέσεις 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
1. 

Α Β 
 
− Τα βιοµηχανικά υλικά 
− Τα πλαστικά είδη 
− Τα κεραµεικά είδη 
 

1.  είναι φυσικά και τεχνητά 
2.  είναι λιγότερο ανθεκτικά στη σκουριά 
3.  είναι φθηνότερα 
4.  είναι ισχυρότερα από τα µέταλλα 
5.  είναι ισχυρά, σκληρά και θερµικοί µονωτές 

 
2.  Οι σύγχρονες γραµµές παραγωγής οδήγησαν στην παραγωγή 

Α Β 
 
− εξαρτηµάτων 
− προϊόντων 
− ηλεκτρικών συσκευών 
− ροµπότ 
 

1.  για τυποποιηµένες κατεργασίες 
2.  µε πολλαπλές δυνατότητες 
3.  για συναρµολόγηση 
4.  που απαιτούν µικρές επενδύσεις  
5.  από ακριβά υλικά  
6.  µε διαφορετικά χαρακτηριστικά 

 
3.  Οι µεταβολές που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών είναι 
εκείνες που αναφέρονται 

Α Β 
 
 
− στο προϊόν 
− στη συγκεκριµένη αγορά 
− στο σύστηµα προώθησης 
− στην τιµή 
 

1.  όπως ποιότητα, µορφή, συσκευασία, γραµµή, 
εγγύηση 

2.  όπως κανάλια διανοµής, δυνατότητα εξυπη-
ρέτησης 

3.  όπως επίπεδο προτιµήσεων 
4.  όπως ηλικία, εισόδηµα 
5.  όπως επιπτώσεις και διευκολύνσεις 
6.  όπως διαφήµιση, πωλήσεις και δηµοσιότητα 
λειτουργιών 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις 
που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που 
ακολουθεί. Να τις προσαρµόσετε στην κατάλληλη πτώση. 
1.  πρόσληψη, εξέλιξη, διοργάνωση, αναζήτηση,πληροφόρηση, εκπαίδευση. 
Μία από τις σηµαντικότερες ασχολίες των διευθυντών (Managers) των 
διαφόρων τοµέων είναι η ������, ������ και 
������κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της επιχείρησης. 
 

2.  πνευµατικά, τεχνητά, φορητά, καλωδιακά, ηλεκτρικά, υδραυλικά. 
Τα εργαλεία και τα µηχανήµατα που ελέγχονται από τους υπολογιστές 
λειτουργούν είτε µε ������ είτε µε ������ και 
������ συστήµατα. 
 

3.  αγαθά, χρήµατα, κτίρια, δάνεια, µηχανήµατα, ακίνητα. 
Όλα τα συστήµατα  απαιτούν κεφάλαιο για να λειτουργήσουν. Το κεφάλαιο 
µπορεί να έχει τη µορφή ������, ������, εξοπλισµού ή 
������ 
 

4.  παραγωγή, αγορά, σχεδίαση, µετακίνηση, πώληση, προώθηση. 
Για να προσδιοριστούν οι οικονοµικές ανάγκες µιας παραγωγικής µονάδας 
γίνονται προϋπολογισµοί κόστους ������, ������ και 
������ του προiόντος. 
 

5.  περιορισµένος, µαζικός, αποδεκτός, µικρός, ελάχιστος, λογικός, συγκεκριµένος. 
Η �περιοδική παραγωγή� είναι η µορφή παραγωγής στην οποία 
χρησιµοποιούνται µέθοδοι ������ παραγωγής για να παραχθεί ένας 
������ αριθµός προϊόντων σε µια συγκεκριµένη ������ 
χρονική περίοδο. 
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6.  ζωτικό, µοναδικό, κερδοφόρο, αποδεκτό, ανταγωνιστικό, φθηνό. 
Ο κοινός στόχος των ερευνητών είναι να προσφέρουν στους καταναλωτές 
ένα προϊόν που θα είναι ������, ������ συγκριτικά µε τα 
άλλα παρόµοια προϊόντα που παράγουν οι ανταγωνιστές και που θα είναι 
������ για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. 
 

7.  δηµιουργικότητα, προοπτική, λεπτοµέρεια, αισθητική, αλυσίδα, διαδικασία, 
µέθοδος. 
Η βιοµηχανική σχεδίαση αναφέρεται στην κατασκευή τρισδιάστατων 
σχεδίων που λαµβάνουν υπόψη τους την �����, τα υλικά, τις 
παραγωγικές �����, την απαιτούµενη εργασία και την ����� 
 

8.  αριστερή, δεξιά, µεσαία, λιγότερη, περισσότερη, πολυπλοκότερη. 
Στην τεχνική σχεδίαση σχεδιάζονται τρεις όψεις για ένα προϊόν. Η κάτοψή 
του, η όψη του από τη ������ πλευρά και η όψη του από πάνω. Για 
πολύπλευρα προϊόντα σχεδιάζονται ������ όψεις. 
 

9.  κυκλώµατα, σχήµατα, συστήµατα, διαγράµµατα, σύµβολα, πρότυπα, σχέδια. 
Η ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική σχεδίαση εφαρµόζει τις ίδιες αρχές που 
χρησιµοποιούνται και στις άλλες µορφές σχεδίασης. Η διαφορά είναι τα 
ειδικά ������ που χρησιµοποιούνται στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
������ και ������ 
 

10.  απόδοση, ενέργεια, απασχόληση, αντοχή, έρευνα, µελέτη. 
Η τεχνολογική έρευνα έχει στόχο να προσδιορίσει φθηνότερες πρώτες ύλες ή 
συνθετικές µε µεγαλύτερη ������, που θα παράγονται µε φθηνότερη 
������, µε λιγότερες ώρες ������, καθώς και παραγωγικές 
διαδικασίες που να εξασφαλίζουν καλύτερο αποτέλεσµα µε τα ελάχιστα κατά 
το δυνατό µέσα. 
 

11.  αντίδραση, ανάγκη, επιδίωξη, αντίληψη, συνήθεια, ευκαιρία, απαίτηση. 
Η έρευνα της αγοράς προσδιορίζει σε πολλές περιπτώσεις τις υποδιαιρέσεις 
µιας συγκεκριµένης αγοράς. Οι υποδιαιρέσεις αυτές αποτελούνται από 
αγοραστές µε διαφορετικές ������, µε διαφορετικές ������ 
ως προς την πραγµατοποίηση των αγορών τους και µε διαφορετικές 
������ στην προσφορά προϊόντων. 
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12.  ποσότητα, υγρασία, ανακύκλωση, θερµοκρασία, παραγωγή, απόδοση. 
Η γεωργία σε ελεγχόµενο περιβάλλον επιτρέπει την ������ τροφής 
σε όλα τα κλίµατα. Οι υπολογιστές ελέγχουν την ������, την 
������, το φωτισµό και τις θρεπτικές ουσίες που προσφέρονται στα 
φυτά σε µεγάλα θερµοκήπια µε ελεγχόµενο περιβάλλον. 

 
• Ερωτήσεις διάταξης 
Να τοποθετηθούν στη φυσική τους σειρά οι παρακάτω προτάσεις: 
1.  Η διαδικασία της επίλυσης προβληµάτων, καθηµερινά στο χώρο της 
παραγωγής, περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 
α) συγκέντρωση πληροφόρησης 
β) καθορισµός του προβλήµατος 
γ) επιλογή της καλύτερης λύσης 
δ) ανάπτυξη και εξέταση εναλλακτικών λύσεων 
ε) εφαρµογή της λύσης που έχει επιλεγεί 
1�����  2�����  3�����  4�����  5����� 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Τι είναι η �παραγωγή στην ώρα� και που εφαρµόζεται ιδιαίτερα; 
2.  Πώς προσδιόρισε ο TAYLOR το σύστηµα διοίκησης; 
3.  Τι µελέτησε ο Frank Gilberth; 
4.  Ποια ήταν τα οφέλη για την Αγγλία από την εγκατάσταση των Ιαπωνικών 
επιχειρήσεων στο έδαφος της; 

5.  Ποια είναι η λογική της διαδικασίας �καταιγίδα ιδεών� (brainstorming) για 
τη βελτίωση των προϊόντων; 

6.  Ποιο είναι το αντικείµενο εργασίας των γεωπόνων στη βιοµηχανία τροφίµων; 
7.  Ποιο είναι το αντικείµενο εργασίας των µηχανικών πετρελαίου; 
8.  Ποιο είναι το αντικείµενο εργασίας των πυρηνικών µηχανικών; 
9.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης µορφής ποιοτικού 
ελέγχου στα περισσότερα προϊόντα µαζικής παραγωγής; 

10.  Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας; 
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Αναφέρετε δύο από τα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπισθούν στον 
τοµέα της παραγωγής. 

2.  ∆ύο από τα θέµατα που µπορούν να λυθούν µέσω ερευνητικών διαδικασιών 
στον τοµέα της παραγωγής, είναι: 
α) ...................................................................................................................... 
β) ...................................................................................................................... 

3.  Αναπτύξτε δύο από τα στοιχεία που περιλαµβάνουν τα πετυχηµένα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε την ασφάλεια. 

4.  Αναφέρετε πέντε παραδοσιακά µηχανήµατα που είναι καθοριστικά στην 
παραγωγή και την επεξεργασία των υλικών και της πληροφόρησης. 

5.  Τι είναι η ανακύκλωση των υλικών; 
6.  Τι είναι η �πατέντα�; 
7.  Αναφέρετε τρεις µεταβλητές του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη ζήτηση 
και την προσφορά προϊόντων. 

8.  Τι είναι η µέθοδος των �τυχαίων δειγµάτων�; 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 
1.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της παραγωγής µικρών ποσοτήτων προϊόντων 
από εξειδικευµένους τεχνίτες της παραδοσιακής βιοµηχανικής παραγωγής µε 
µικρό ποσοστό αυτοµατοποίησης και της σύγχρονης µαζικής παραγωγής που 
γίνεται µε αυτοµατισµούς που τους διαχειρίζονται κατάλληλα εκπαιδευµένοι 
εργαζόµενοι; 

2.  Συγκρίνετε το ρόλο των διευθυντών µε το ρόλο των τεχνητών µιας εταιρίας. 
3.  Ποια είναι η έννοια του χρόνου; 
4.  Γιατί ο καταµερισµός του χρόνου στις παραγωγικές διαδικασίες πρέπει να 

µελετηθεί σε συνάρτηση µε την ικανότητα του συστήµατος παραγωγής να 
παράγει προϊόντα; 

5.  Ποιο είναι το κριτήριο για την επιτυχία ενός προϊόντος που παράγεται µαζικά; 
6.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των συστηµάτων ελαστικής παραγωγής και των 
ολοκληρωµένων συστηµάτων παραγωγής; 

7.  Πού οφείλονται οι διαφορές στην συµπεριφορά των ανθρώπων ως προς τη 
ζήτηση για συγκεκριµένα προϊόντα; 

8.  Τι νοµίζετε ότι πρέπει να περιλαµβάνει η προώθηση ενός προϊόντος; 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Η έρευνα της αγοράς είναι ο σύνδεσµος µεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και 
α) της κατανάλωσης 
β) της ποιότητας των προϊόντων 
γ) των οικονοµικών δυνατοτήτων 
δ) των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
Β. Αναλύστε η σωστή απάντηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1.  Οι κρηπιδότοιχοι προστατεύουν τα λιµάνια από  
τα κύµατα.       Σ Λ 

2.  Προστατευτικοί τοίχοι από µεγάλους ογκόλιθους  
στα λιµάνια ανακλούν τα κύµατα.    Σ Λ 

3.  Οι κρηπιδότοιχοι ανακλούν τα κύµατα.   Σ Λ 
4.  Το σιδηροδροµικό δίκτυο ποτέ δεν φθάνει µέχρι  
τα λιµάνια.       Σ Λ 

 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο 
γράµµα. 
1.  Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές µπορεί να είναι 
α) άφθονα 
β) ζωικής προέλευσης 
γ) οικιακά 
δ) συναρµολογούµενα 
 

2.  Τα στάδια πραγµατοποίησης µιας κατασκευής είναι 
α) η αναγνώριση 
β) η συντήρηση 
γ) η δαπάνη 
δ) η πώληση 
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3.  Για να γίνει µια κατασκευή και να λυθεί το πρόβληµα που παρουσιάζει, οι 
µηχανικοί κατά πρώτο λόγο 
α) παίρνουν µια απόφαση και την υποστηρίζουν σταθερά 
β) έχουν τον κυριότερο λόγο στα πολύ µεγάλα έργα 
γ) αντιπαραβάλλουν την οικονοµικότητα της κατασκευής µε την συνεισφορά 
στο περιβάλλον 
δ) συγκρίνουν το κόστος της κατασκευής µε το οικονοµικό όφελος που θα 
προκύψει. 

 
4.  Τα συµβόλαια που υπογράφονται για τις κατασκευές κτιρίων συνήθως 
περιλαµβάνουν 
α) τα ονόµατα των προµηθευτικών εταιριών 
β) τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
γ) τον αριθµό των εργατών 
δ) το πρόγραµµα πληρωµών µε την πρόοδο των εργασιών 
 

5.  Η αντοχή του σκυροδέµατος σε εφελκυσµό είναι ελάχιστη και για το λόγο 
αυτό στα κατάλληλα σηµεία που αντιµετωπίζει τις εφελκυστικές καταπονήσεις, 
ενισχύεται 
α) µε πηκτικό υλικό 
β) µε σκληρά τούβλα 
γ) µε σίδηρο 
δ) µε περισσότερα τούβλα 

 
6.  Το αλουµίνιο είναι ένα υλικό µε ευρύτητα χρήσης στις κατασκευές κτιρίων. 
Είναι πολύ ελαφρότερο, ικανοποιητικής αντοχής και 
α) δε σκουριάζει 
β) τσαλακώνεται εύκολα 
γ) είναι ακριβό 
δ) δεν κόβεται εύκολα 
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7.  Τα δικτυώµατα µιας στέγης κατασκευάζονται συνήθως από 
α) γύψο 
β) σκυρόδεµα 
γ) ξύλο 
δ) σίδηρο 

 
8.  Τα εσωτερικά τελειώµατα περιλαµβάνουν 
α) το βάψιµο 
β) τα έπιπλα 
γ) τα παράθυρα 
δ) την αυλή 
 

9.  Οι µηχανικοί προκειµένου να κατασκευάσουν ένα αυτοκινητόδροµο 
εξετάζουν 
α) τα αποτελέσµατα της έρευνας για τη γνώµη των πολιτών 
β) την ταχύτητα της κυκλοφορίας 
γ) τον αριθµό των δικτύων 
δ) τον τύπο των διερχόµενων αυτοκινήτων 
 

10.  Η γωνία της κλίσης των πρανών στις πλευρές ενός δρόµου εξαρτάται από 
α) το µέγεθος του δρόµου 
β) το είδος τους εδάφους 
γ) το µήκος του δρόµου 
δ) τα υλικά κατασκευής του δρόµου 

 
11.  Μία από τις µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ της κατασκευής αυτοκινητόδροµου 

και της κατασκευής κτιρίου είναι 
α) η ποιότητα των υλικών 
β) το είδος των υλικών 
γ) η έκταση της κατασκευής 
δ) η χρήση της κατασκευής 
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12.  Το πρώτο βήµα για την κατασκευή ενός συγκοινωνιακού έργου µετά την 
ολοκλήρωση της µελέτης είναι 
α) η οριοθέτηση των συνόρων του 
β) ο αριθµός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων που θα περιλαµβάνει 
γ) το είδος των µηχανηµάτων που θα χρειασθούν 
δ) η οικονοµική µελέτη του έργου  
 

13.  Οι δοκοί µεγάλων ανοιγµάτων που στηρίζονται δηλαδή σε ανοίγµατα που 
απέχουν πολύ µεταξύ τους, κατασκευάζονται σε πολλές περιπτώσεις από 
α) µίγµα ξύλου και σκυροδέµατος 
β) προεντεταµένο σκυρόδεµα 
γ) σκυρόδεµα και γρανιτένιους ογκόλιθους 
δ) από µίγµα νικελίου και σιδήρου 
 

14.  Το σκυρόδεµα αντέχει 
α) σε θλίψη 
β) σε εφελκυσµό 
γ) σε πλάγιες πιέσεις 
δ) σε απεριόριστα βάρη 
 

15.  Πολλά µεγάλα αεροδρόµια σήµερα δεν λειτουργούν µε βάση το µέγιστο των 
δυνατοτήτων τους ως προς την κίνηση που µπορούν να εξυπηρετήσουν αλλά 
µε βάση 
α) την ηχορρύπανση στις γειτονικές περιοχές 
β) την απόσταση από τις κατοικιµένες περιοχές 
γ) την απόσταση από ορεινά φράγµατα 
δ) τις δυνατότητες µελλοντικής επέκτασης 
 

16.  Οι κατόψεις των ορόφων αποτελούν υποθετικές οριζόντιες τοµές του κτιρίου 
ανά όροφο σε ύψος από τα δάπεδα 
α) 60 εκατοστά 
β) 80 εκατοστά 
γ) 90 εκατοστά 
δ) 100 εκατοστά 
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17.  Στον τοµέα των κατασκευών όσο και στον τοµέα της βιοµηχανικής 
παραγωγής, σχεδιάζονται συχνά διαγράµµατα και γραφικές παραστάσεις που 
χρησιµοποιούνται 
α) για λόγους marketing 
β) για να σηµειώσουν την εµπορική κίνηση στην περιοχή 
γ) για να δείξουν το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής 
δ) απλά για λόγους αρχείου 
 

18.  Το σύστηµα CAD 
α) προσφέρει τη δυνατότητα για γρήγορη εξέταση εναλλακτικών λύσεων 
β) είναι εξαιρετικά ακριβό 
γ) δεν προσφέρει µεγάλη ακρίβεια 
δ) δεν προσφέρει µεγάλη αξιοπιστία 
 

19.  Ένα γενικό σχέδιο για την οικονοµική ανάπτυξη µιας πόλης µπορεί να έχει 
ως στόχο 
α) να περιλάβει τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό κατοίκων 
β) να εξασφαλισθεί η ύπαρξη σχολείων το πολύ 500 µέτρα από τα 
περισσότερα σπίτια 
γ) να εξασφαλισθεί η ύπαρξη ενός πάρκου ανά 50.000 κατοίκους 
δ) να ανακαινισθεί όλη η κεντρική περιοχή στην πόλη 

 
• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον αριθµό 
της αντίστοιχης πρότασης από τη στήλη Β. 
1.  Σε ένα κτίριο 

Α Β 
 
− η λειτουργικότητα 
αναφέρεται 

− τα υλικά αναφέρονται 
− η εµφάνιση αναφέρεται 

1.  στο χρωµατισµό του  
2.  στο ταίριασµα µε τη γύρω περιοχή 
3.  στους στόχους που πρέπει να ικανοποιεί το 
κτίριο 

4.  στην ανθεκτικότητα 
5.  στην ποιότητα 
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2.  
Α Β 

 
 
− Τα µαλακά ξύλα 
− Τα σκληρά ξύλα 
− Τα πατώµατα των κτιρίων 
 

1.  προέρχονται κυρίως από δένδρα που έχουν 
φύλλα σχήµατος βελόνας 

2.  στεγνώνουν µέσα σε λίγες ώρες  
3.  προέρχονται από φυλλοβόλα δένδρα 
4.  µπορεί να είναι σύνθετα 
5.  προέρχονται από δένδρα που δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τίποτα άλλο 

 
3. 

Α Β 
 
− Οι σωληνώσεις µέσα στο 
έδαφος 

− Οι σωλήνες µέσα στο 
έδαφος 

− Οι σωλήνες στα 
αποχετευτικά δίκτυα 

 

1.  δεν εκτίθενται σε µεγάλες µεταβολές της 
θερµοκρασίας  

2.  έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να κατα-
στραφούν από την υγρασία παρά στον αέρα 

3.  δεν έχουν ανάγκη από υπόστρωµα για να 
τοποθετηθούν 

4.  τοποθετούνται µε κατάλληλη κλίση 
5.  τοποθετούνται συνήθως µε γερανούς 

 
 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις 
που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που 
ακολουθεί. Να τις προσαρµόσετε στην κατάλληλη πτώση. 
1.  οργάνωση, κάτοψη, σχεδίαση, πρόσοψη, τοποθεσία, διοίκηση. 
Στο σύστηµα των κατασκευών περιέχονται τρία υποσυστήµατα. Το 
υποσύστηµα της µελέτης και της �������, το υποσύστηµα της 
������� και ������� και το υποσύστηµα της 
πραγµατοποίησης της κατασκευής. 
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2.  κίνηση, επικοινωνία, θέρµανση, ψύξη, ύδρευση, συντήρηση. 
Όλα τα κτιριακά συγκροτήµατα που κατασκευάζονται έχουν ανάγκη να 
υποστηριχθούν από κατάλληλα ενεργειακά συστήµατα για ����� και 
����� Έχουν ανάγκη από συστήµατα ����� και κλιµατισµού. 
 

3.  υποστήλωµα, φορτίο, επίπεδο, βάρος, σκελετός, σύστηµα. 
Στα κατασκευαστικά σχέδια συµπεριλαµβάνονται και αυτά που αναφέρονται 
στο ������� που θα φέρει τα ������� του κτιρίου και θα 
τα µεταβιβάζει στο έδαφος µέσω των ������� και της θεµελίωσης. 
 

4.  νερό, σκύρο, σωµατίδιο, µίγµα, χρώµα, τσιµέντο. 
Το σκυρόδεµα αποτελείται από �������, άµµο και ������ 
που αναµιγνύονται µε ������� 
 

5.  αξία, επίστρωση, ποιότητα, στρωµάτωση, συµπύκνωση, λωρίδα. 
Οι προδιαγραφές της µελέτης και σχεδίασης ενός αυτοκινητοδρόµου καθορίζουν 
τη ����� των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, τις µεθόδους ����� 
του εδάφους πάνω στο οποίο θα κατασκευασθεί η ����� του δρόµου 
και τις διαδικασίες επιθεώρησης και ελέγχου των κατασκευών. 
 

6.  κλίση, απορροή, αποθήκευση, αλλαγή, κατάσταση, ανυπαρξία. 
Μεταξύ των µεταβλητών που εξετάζονται για την κατασκευή ενός µεγάλου 
φράγµατος είναι: η ������� του εδάφους, το κόστος αγοράς της 
περιοχής που θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος ������� του νερού, το 
πρόβληµα της πιθανής ������� οδικού δικτύου κ.α. 
 

7.  µορφολογική, τοπογραφική, υψοµετρική, χωρογραφική, εδαφολογική. 
Σε περιπτώσεις µεγάλων έργων (κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, γεφυρών, 
φραγµάτων, αεροδροµίων, λιµανιών), η ������� αποτύπωση των 
περιοχών, οι ������� εξετάσεις της περιοχής που θα γίνουν οι 
θεµελιώσεις των εγκαταστάσεων αποτελούν βασικά στοιχεία υποδοµής 
µεγάλης κλίµακας που θα πρέπει να προηγηθεί των µελετών. 
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8.  λεπτοµέρεια, όψη, τοµή, κάτοψη, απεικόνιση, υποστύλωση 
Για να απεικονισθεί κατά τον καλύτερο τρόπο η πληροφόρηση που 
απαιτείται για τις κτιριακές κατασκευές, σχεδιάζονται τύποι σχεδίων, όπως οι 
������� των ορόφων, οι �������, οι �������, 
σχέδια λεπτοµερειών, σχέδια φέροντος οργανισµού. 
 

9.  σκυρόδεµα, υποστήλωµα, άνοιγµα, πέδιλο, σύρµα. 
Οι διαστάσεις των ������� και της θεµελίωσης καθώς και ο 
απαιτούµενος σίδηρος σε περίπτωση κατασκευών από οπλισµένο 
������� που θα πρέπει να περιέχουν, προκύπτουν από στατικούς 
υπολογισµούς που κάνουν οι πολιτικοί µηχανικοί. 

 
• Ερωτήσεις διάταξης 
Να τοποθετηθούν στη φυσική τους σειρά οι παρακάτω προτάσεις: 
1.  Για την κατασκευή ενός κτιρίου µεταξύ των άλλων βηµάτων γίνονται στη 
σειρά τα ακόλουθα: 
α) καθιέρωση συστήµατος συντήρησης και λειτουργίας του κτιρίου 
β) κατασκευή της ανοδοµής (πάνω από το έδαφος µέρος) του κτιρίου 
γ) εσωτερικοί χώροι, τελειώµατα εσωτερικών επιφανειών 
δ) εγκατάσταση συστηµάτων (υδραυλικών, ηλεκτρισµού, επικοινωνιών, 
κλιµατισµού, ασφάλειας). 
1�������  2�������  3�������  4������ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Αναφέρετε πέντε πλεονεκτήµατα που επιφέρει στη ζωή µας η τεχνολογία 
των κατασκευών. 

2.  Τι είναι τα επίπεδα εργασίας στα επαγγέλµατα των κατασκευών; 
3.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δηµοσίων κτιρίων και βιοµηχανικών κτιρίων 
ως κατασκευών; 

4.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ρυθµιστικών και τοπογραφικών σχεδίων; 
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5.  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µεταξύ του ιδιοκτήτη ενός έργου και του 
εργολάβου / κατασκευαστή που αναφέρεται στη σύµβαση που 
συνυπογράφουν; 

6.  Αναφέρετε τρία σηµεία που µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας από 
το µαθητή σχετικά µε την περιγραφή των κτιριολογικών κατασκευαστικών 
διαδικασιών. 

7.  Aναφέρετε έναν από τους λόγους για τους οποίους σε µια κοινωνία µε 
συνεχώς υποβαθµιζόµενες οικονοµικές δραστηριότητες δεν υπάρχει τρόπος 
να επηρεασθεί το κόστος της επιδιόρθωσης των κατασκευών. 

8.  Τι προβλέπει για τα �έξυπνα� εµπορικά κτίρια η τεχνολογία των 
κατασκευών; 

 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποιοι είναι γενικά οι βασικοί στόχοι των κατασκευών; 
2.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ συστήµατος παραγωγής και του τεχνολογικού 
συστήµατος των κατασκευών ως προς τον τόπο παραγωγής των προϊόντων; 

3.  Πώς γίνεται η συντήρηση των κατασκευών; 
4.  Τα κτίρια που κατασκευάζονται ταξινοµούνται στις παρακάτω πέντε 
κατηγορίες: 
α) ....................................................................................................................... 
β) ....................................................................................................................... 
γ) ....................................................................................................................... 
δ) ....................................................................................................................... 
ε)........................................................................................................................ 

5.  Ποιες είναι οι δυο κύριες λειτουργίες που πρέπει να καλύπτει το υδραυλικό 
σύστηµα στα κτίρια; 

6.  Γιατί τα σχέδια των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται µε 
ακρίβεια; 

7.  Τι περιλαµβάνουν τα ηλεκτρολογικά σχέδια ενός κτιρίου; 
8.  Τι περιλαµβάνει ένα σύστηµα εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου σε 
πολλές σύγχρονες πόλεις; 

9.  Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της σχεδίασης του όλου συστήµατος 
εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου; 
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10.  Πώς ελέγχεται η κυκλοφορία των τρένων; 
11.  Αναφέρετε τέσσερα από τα κτίρια ή χώρους που περιλαµβάνει ένα σύγχρονο 

αεροδρόµιο. 
12.  Τρεις από τις χρήσεις του νερού είναι: 

α) ....................................................................................................................... 
β) ....................................................................................................................... 
γ) ....................................................................................................................... 

13.  Αναφέρετε πέντε από τις ανάγκες των ατόµων που λαµβάνουν υπόψη το 
σχέδιο ενός κτιρίου για κατοικία. 

14.  Αναφέρετε δύο από τις περιπτώσεις επεξεργασίας των στερεών 
απορριµµάτων. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 

1.  Οι κατασκευές µας προσφέρουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο και περισσότερη 
ασφάλεια. Όµως για όλα αυτά πληρώνουµε κάποιο αντίτιµο. Ποιο είναι αυτό 
το αντίτιµο και πως µπορεί να ξεπερασθεί; 

2.  Ποια είναι η συνεισφορά των κατασκευαστών και διαχειριστών ενός νέου 
αυτοκινητόδροµου στην κοινωνία; 

3.  Πώς υπολογίζετε ότι θα έπρεπε να λυθεί το πρόβληµα της κατασκευής 
κτιρίων λόγω έλλειψης γης στο µέλλον; 
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