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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ 1ο 

1) Να περιγράψετε µια έγχρωµη συσκευή  µαγνη-
τοσκόπησης. 

Μονάδες 15 

2) Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε 
πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή 
το γράµµα Λ αν είναι λάθος: 
α) Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από 

απόσταση. 
β) Το ηχείο µόνιµου µαγνήτη αποτελείται από ένα 

ηλεκτροµαγνήτη και ένα πηνίο φωνής. 
γ) Οι ατµοσφαιρικοί δίαυλοι απαιτούν καλώδιο 

για τη σύνδεση ποµπού και δέκτη. 
δ) Ραντάρ σηµαίνει ραδιοκατεύθυνση και µέτρηση 

εµβέλειας. 
ε) Το οµοαξονικό καλώδιο µπορεί να µεταφέρει 

πολύ µεγαλύτερο αριθµό σηµάτων συγκριτικά 
µε το σύρµα συνεστραµµένου ζεύγους. 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ 2ο 

1) Τι επιτρέπει η πολύπλεξη; Να ονοµάσετε τους 
τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται αυτή. 

Μονάδες 12 

2) Τι είναι διάταξη µε σύζευξη φορτίου; 
Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Για τις ερωτήσεις 1 και 2 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό κάθε ερώτησης και δίπλα το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

1) Η τάση που υπάρχει σήµερα για συνδυασµό των 
συστηµάτων επικοινωνίας ονοµάζεται : 
α) ψηφιοποίηση  
β) ενοποίηση 
γ) µείξη 
δ) συνδυαστική. 

Μονάδες 4  

2) Η επιφάνεια ενός έγχρωµου σωλήνα καθοδικών 
ακτίνων καλύπτεται από εικονοστοιχεία 
φωσφόρου που έχουν τα εξής χρώµατα: 
α) κόκκινο, κίτρινο, πράσινο 
β) πράσινο, κίτρινο, µπλε 
γ) κόκκινο, πράσινο,  µπλε 
δ) κόκκινο, ιώδες, µπλε. 

Μονάδες 4 

3) Ένας ραδιοφωνικός σταθµός αναµεταδίδει 
ποδοσφαιρικό αγώνα ο οποίος ακούγεται από µία 
συσκευή ραδιοφώνου. Να τοποθετήσετε στη σωστή 
σειρά τα διαδοχικά βήµατα της παραπάνω 
επικοινωνίας . 
α) µετατροπή ραδιοκυµάτων σε ήχο 
β) λήψη ραδιοκυµάτων στην κεραία 
γ) µετατροπή ήχου σε ηλεκτρικό σήµα 
δ) µετάδοση µε µορφή ραδιοκυµάτων 

Μονάδες 8 
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4) Να γράψετε στο τετράδιό σας τη φράση της 
Στήλης Α και να τη συµπληρώσετε µε τη σωστή 
φράση της Στήλης Β . 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

1. Τα άµεσα κύµατα α) κινούνται προς την 
κατεύθυνση του 
διαστήµατος 

2. Τα κύµατα 
εδάφους 

β) ταξιδεύουν σε ευθείες 
γραµµές από σηµείο σε 
σηµείο 

3. Τα ιονοσφαιρικά 
κύµατα 

γ) ταξιδεύουν προς όλες 
τις διευθύνσεις 

 δ) ακολουθούν την 
καµπυλότητα της γης 

Μονάδες 9  
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

1) Πιστεύετε ότι η ψηφιακή συνάρµοση πρέπει να 
προστατεύεται από το νόµο; 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 12 

2) Η χρήση προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου και 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων ποιες επιπτώσεις 
δηµιουργεί στο περιβάλλον; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 13 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης  : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 


	ΘΕΜΑ 1ο
	Μονάδες 12

	ΘΕΜΑ 3ο
	ΘΕΜΑ 4ο


