ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΣΘΚΗ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

351.
Σα πνίζιαηα ηδξ αδαιακηίκδξ ζ΄ έκα πνχημ βμιθίμ είκαζ:
3-4 εηαημιιφνζα
5-7 εηαημιιφνζα
10-12 εηαημιιφνζα
14-16 εηαημιιφνζα
16-18 εηαημιιφνζα
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352.
Οζ ηνφζηαθθμζ ημο οδνμλοαπαηίηδ ειθακίγμοκ:
Οιμζυιμνθδ ηαλζκυιδζδ ζε υθμ ημ πνίζια
Ώκμιμζυιμνθδ ηαλζκυιδζδ ζε υθμ ημ πνίζια
πήια ιακζηανζμφ
Καεεηυηδηα ιεηαλφ ημοξ
Γςκζχδδ δζάηαλδ ιεηαλφ ημοξ
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353.
Οζ βναιιέξ Pickerill είκαζ:
Καηάθδλδ ηςκ αολδηζηχκ βναιιχκ Retzius
Μζηνέξ αηνμθμθίεξ
Ρςβιέξ
ΐαεζέξ αφθαηεξ
Ώααεείξ αφθαηεξ
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354.
Πνςημβεκήξ οιέκαξ Nasmyth είκαζ:
Βκαζαεζηζςιέκμξ
Κεναηζκμπμζδιέκμξ
Λεπηοεέκ επζεήθζμ
Πεπαποιέκμ επζεήθζμ
Σίπμηα απυ ηα πνμδβμφιεκα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

355.
Ο δεοηενμβεκήξ οιέκαξ Nasmyth έπεζ πάπμξ:
0,2 ιm
0,5 ιm
0,1 ιm
1,0 ιm
10 ιm

356.
Δ αδαιακηίκδ πανμοζζάγεζ θοζζμθμβζηή απμηνζαή ιε απμηέθεζια κα
ηαηαζηνέθεηαζ:
Ώ Ο πνςημβεκήξ οιέκαξ Nasmyth
ΐ Ο δεοηενμβεκήξ οιέκαξ Nasmyth
Γ Σα πενζηφιαηα
Α Οζ βναιιέξ Pickerill
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
Ώ
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357.
40 %
55 %
61 %
65 %
80 %

Δ μδμκηίκδ πενζέπεζ ακυνβακα ζοζηαηζηά ζε % ηαηά αάνμξ ακαθμβία:

358.
Δ μδμκηίκδ είκαζ:
Ώ ΐζμθμβζηά εκενβυξ ζζηυξ
ΐ Οδμκηζηυξ ζζηυξ πμο πνμζηαηεφεζ ημκ πμθθυ
Γ Βκζαία θεζημονβζηή μκηυηδηα ιε ημκ πμθθυ

Α Ξεπςνζζηυξ ζζηυξ απυ ημκ πμθθυ
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
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359.
Δ αηφηηανδ μζηεσκδ εκημπίγεηαζ:
ηδκ αοπεκζηή πενζμπή ημο δμκηζμφ
ημ αηνμννίγζμ ημο δμκηζμφ
ημ ιέζμ ηνζηδιυνζμ ηδξ νίγαξ
ημ δζπαζιυ ης νζγχκ
Σα Ώ & Γ

360.
Γζα ηδκ αζθαθή απμημπή ηδξ μδμκηίκδξ, ηαηά ηδκ παναζηεοή ιζαξ
ημζθυηδηαξ ιε πενζζηνμθζηά ενβαθεία ορδθχκ ηαποηήηςκ, εα πνέπεζ:
Ώ Να αζηείηαζ ζζπονή πίεζδ ζημκ μδμκηζηυ ζζηυ
ΐ Να πνδζζιμπμζμφκηαζ εββθοθίδεξ αδαιακηυημκδξ
Γ Να πνδζζιμπμζείηαζ ηαηαζμκζζιυξ κενμφ
Α Ο ζζηυξ κα απμηυπηεηαζ ιε δζαηεημιιέκδ ηίκδζδ
Β Σα Ώ & ΐ
Ώ
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361.
Οζ απμθοάδεξ ηςκ μζηεσκμηοηηάνςκ ανίζημκηαζ ιέζα :
ηδκ αηφηηανδ μζηεσκδ
ε μζηεσκζηά ζςθδκάνζα
ε μζηεσκζηέξ ημζθυηδηεξ
Σα ΐ & Γ
ε ηακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
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362.
Οζ ίκεξ ημο Sharpey είκαζ :
Υαναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ μζηεσκδξ
Πνμένπμκηαζ απυ ημ πενζννίγζμ
Βζζένπμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ιέζα ζηδκ μζηεσκδ
Βζζένπμκηαζ ηαζ ηθείκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ μζηεσκμαθαζηχκ
θα ηα πνμδβμφιεκα

363.
Ώπυ ημκ αηηζκμβναθζηυ έθεβπμ πνμηφπηεζ υηζ δ εββφξ επζθάκεζα ημο 35
έπεζ ηενδδμκζηή αθάαδ, δ μπμία έπεζ πνμπςνήζεζ ζημ 1/3 ημο πάπμοξ ηδξ
αδαιακηίκδξ. Δ ακηζιεηχπζζδ πμο πνμηείκεηαζ ζημκ αζεεκή είκαζ:
Ώ Έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
ΐ Έιθναλδ αιαθβάιαημξ
Γ Έιθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
Α Έιθναλδ ηεναιμιεηαθθζηήξ ημκίαξ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
364.
Ώπυ ημκ αηηζκμβναθζηυ έθεβπμ πνμηφπηεζ υηζ δ άπς επζθάκεζα ημο 26
έπεζ ηενδδμκζηή αθάαδ δ μπμία έπεζ πνμπςνήζεζ ζηα 2/3 ημο πάπμοξ ηδξ
αδαιακηίκδξ. Δ ακηζιεηχπζζδ πμο πνμηείκεηαζ ζημκ αζεεκή είκαζ:
Ώ Έιθναλδ αιαθβάιαημξ
ΐ Έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Γ Υνήζδ μδμκηζημφ κήιαημξ ηαζ θεμνζμφπμο μδμκηυηνειαξ
Α Έιθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
365.
Δ έιθναλδ ιζαξ ημζθυηδηαξ, δ μπμία δδιζμονβείηαζ απυ μδμκηζηή
ηενδδυκα βίκεηαζ βζα:
Ώ Σδ θεζημονβζηή ηαζ αζζεδηζηή απμηαηάζηαζδ ημο θναβιμφ
ΐ Σδκ ακαημπή ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ ζημ δυκηζ
Γ Σδκ άνζδ ηςκ αζηίςκ πμο πνμηάθεζακ ηδκ ηενδδυκα
Α Να δζεοημθφκεζ ημκ αζεεκή κα απμιαηνφκεζ ηδκ ιζηνμαζαηή πθάηα
Β Σα Ώ & ΐ
366.
Γζα ηδ δζάβκςζδ αθάαδξ πμο ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιμνθή θεοηήξ ηδθίδαξ
ζηδκ αοπεκζηή, πανεζαηή επζθάκεζα ημο 36:
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Κάκμοιε αηηζκμβναθζηυ έθεβπμ
ηεβκχκμοιε πνμζεηηζηά ηδκ επζθάκεζα ημο δμκηζμφ ηαζ ελεηάγμοιε μπηζηά
Τβναίκμοιε ηδκ επζθάκεζα ημο δμκηζμφ ηαζ ελεηάγμοιε μπηζηά
Βλεηάγμοιε ηδκ πενζμπή ιε αζπιδνυ ακζπκεοηήνα
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

367.
Δ ηθζκζηή εζηυκα ιζαξ ζηάζζιδξ ηενδδυκαξ νίγαξ, δ μπμία εκημπίγεηαζ
ζηδκ πανεζαηή επζθάκεζα ημο 44, πανμοζζάγεζ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά:
Ώ Μαθαηή οθή
ΐ Σμ ιαζδηζηυ ηδξ υνζμ θεάκεζ ζημ ιέζμ ηνζηδιυνζμ ηδξ ιφθδξ
Γ Σμ πνχια ηδξ είκαζ ακμζηηυ θαζυ
Α ηθδνή οθή
Β ΐάεμξ 3-4 πζθ.
368.
ηδκ πανεζαηή επζθάκεζα ημο 36 οπάνπεζ ιζα εκενβή ηενδδμκζηή αθάαδ
ηδξ αδαιακηίκδξ, δ μπμία:
Ώ Μπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί ιε πνμθδπηζηή εεναπεία
ΐ Πνέπεζ κα απμηαηαζηαεεί ιε ειθναηηζηυ οθζηυ
Γ Μπμνεί κα ηαθοθεεί ιυκμ ιε οβνή νδηίκδ
Α Αεκ πνεζάγεηαζ ηαιζά ακηζιεηχπζζδ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
369.
Δ αηηζκμβναθία ιοθζηήξ ζφβηθεζζδξ (δήλεςξ) έδεζλε υηζ δ ηενδδμκζηή
αθάαδ ζηδκ εββφξ επζθάκεζα ημο 45 δζαπενκά ημ πάπμξ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαζ
επεηηείκεηαζ ζηα 2/3 ηδξ __________μδμκηίκδξ. Δ αθάαδ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί ιε:
Ώ Βπάθεζρδ θεμνζμφπμο αενκζηζμφ
ΐ Ώηηζκμβναθζηή παναημθμφεδζδ ακά ηνίιδκμ
Γ Υνήζδ κήιαημξ ηαζ θεμνζμφπςκ πνυζεεηςκ
Α Ώπμηαηάζηαζδ ιε ειθναηηζηυ οθζηυ
Β Δ ακηζιεηχπζζδ ελεζδζηεφεηαζ ακά αζεεκή
370.
Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο παναηδνείηαζ ηενδδμκζζιυξ ημο δμκηζμφ
ηάης απυ ηζξ πνμθδπηζηέξ ηαθφρεζξ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ. Ώοηυ ιπμνεί κα
μθείθεηαζ:
Ώ ηδ ζηαδζαηή απμδυιδζδ ημο οθζημφ ηάθορδξ ιε ημ πνυκμ
ΐ ηδκ φπανλδ οπμθεζπυιεκδξ ηενδδυκαξ ζηδκ πενζμπή ηάθορδξ
Γ ηδκ ηαηαηνάηδζδ μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηδκ πενζμπή
Α ηδκ παναιμκή ιζηνμαίςκ ζηδκ πενζμπή ηάθορδξ
Β θα ηα παναπάκς
371.
Δ ηενδδμκζηή ειπεζνία δείπκεζ:
Ώ Σδκ ηαπφηδηα ελέθζλδξ ηςκ ηενδδμκζηχκ αθααχκ
ΐ Σδκ εκενβυηδηα ηςκ ηενδδμκζηχκ αθααχκ
Γ Σδ ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία ειθακίγμκηαζ μζ ηενδδμκζηέξ αθάαεξ ζημ
ζοβηεηνζιέκμ άημιμ
Α Σμ απμηέθεζια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηςκ παναβυκηςκ πνμζαμθήξ ηαζ
πνμζηαζίαξ απυ ηδκ ηενδδυκα πμο έδναζακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ ζημ
πανεθευκ
Β θα ηα παναπάκς
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372.
Ο ηενδδμκζηυξ ηίκδοκμξ εκυξ αηυιμο εηθνάγεζ ηδκ:
Πζεακυηδηα κα ειθακίζεζ κέεξ ηενδδυκεξ
Πζεακυηδηα ελέθζλδξ ηςκ ανπυιεκςκ ηενδδμκζηχκ αθααχκ
Πζεακυηδηα κα ειθακζζημφκ κέεξ ηενδδυκεξ ηαζ κα ελεθζπεμφκ ήδδ οπάνπμοζεξ
Πζεακυηδηα επακαηενδδμκζζιμφ ειθνάλεςκ, πμο ήδδ οπάνπμοκ
Βιπεζνία ημο αηυιμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηενδδυκα, ζημ πανεθευκ

373.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηθζκζηήξ ελέηαζδξ εκυξ εθήαμο αζεεκή 16 εηχκ
δζαβζβκχζημκηαζ ηνεζξ ηενδδμκζηέξ αθάαεξ, πμο ακαπηφπεδηακ ημκ ηεθεοηαίμ
πνυκμ ζε υιμνεξ ηαζ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ. Δ ακηζιεηχπζζδ ημοξ αζεεκμφξ εα

πενζθαιαάκεζ:
Ώ Οδδβίεξ ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ ηαζ ζςζηήξ δζαηνμθήξ
ΐ Φεμνίςζδ
Γ Έιθναλδ ηςκ ηενδδμκζζιέκςκ δμκηζχκ
Α Σα Ώ & ΐ & Γ
Β Σα Ώ & Γ
374.
Ο ανζειυξ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ζημ οπενπμθθζηυ ημίπςια ιζαξ
ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδαξ βμιθίμο, ζε εκήθζηα, ελανηάηαζ απυ:
Ώ Σμ αάεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
ΐ Σα ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Γ Σδκ δθζηία ημο αζεεκμφξ
Α Σμ ακ δ απμημπή αθμνμφζε πνςημβεκή ή δεοηενμβεκή ηενδδυκα
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
375.
ηδκ ηθζκζηή πνάλδ, δ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ νμήξ ημο ζάθζμο
εκδείηκοηαζ ζε:
Ώ Έθεβπμ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ πνςημηυθθμο πνμθδπηζηχκ ηαζ εεναπεοηζηχκ
ιέηνςκ πμο εθανιυζηδηακ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηενδδυκςκ
ΐ Ώζεεκείξ πμο οπμρζαγυιαζηε οπμζζαθία
Γ Ώζεεκείξ πμο δέπμκηαζ αηηζκμαμθία ζηδκ πενζμπή ημο ηναπήθμο
Α Κάεε αζεεκή πμο δέπεηαζ βζα πνχηδ θμνά μδμκηζαηνζηή πενίεαθρδ
Β Σα Ώ, ΐ, Α
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376.Ο πζμ ζδιακηζηυξ νοειζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζημ ζάθζμ είκαζ:
Σμ ζφζηδια ακεναηζημφ μλέμξ/δζηηακεναηζηχκ ζυκηςκ
Σμ νοειζζηζηυ ζφζηδια θςζθμνζηχκ ζυκηςκ
Σμ νοειζζηζηυ ζφζηδια ηςκ πνςηεσκχκ
Σα ακυνβακα ζυκηα ημο ζάθζμο
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

377.
Ο ανζειυξ ηςκ βαθαηημααηίθθςκ πμο πνμζδζμνίγμκηαζ ζημκ έθεβπμ
ζάθζμο, οπμδεζηκφεζ:
Ώ οπκή ηαηακάθςζδ πνςηεσκχκ
ΐ Σμ επίπεδμ ηδξ ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ
Γ Σμ ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ πμο δζαηνέπεζ μ αζεεκήξ
Α Σδκ πζεακυηδηα κα ειθακζζημφκ κέεξ ηενδδυκεξ ζημ ιέθθμκ
Β Σδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο νοειζζηζημφ ζοζηήιαημξ ημο ζάθζμο
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378.
Οζ οδαηάκεναηεξ ιε ηενδδμκμβυκμ δνάζδ είκαζ μζ:
Πμθοζαηπανίηεξ
Αζζαηπανίηεξ
Τδαηάκεναηεξ ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ
Γοιχζζιμζ οδαηάκεναηεξ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ
θα ηα παναπάκς

379.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ υζμκ αθμνά ζηδκ επίδναζδ ηςκ
δνειζζηζηχκ θανιάηςκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ κυζμο ηδξ ηενδδυκαξ:
Ώ Σα δνειζζηζηά αολάκμοκ ηδκ ιεηααμθζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ ιζηνμαζαηήξ
πθάηαξ
ΐ Σα δνειζζηζηά ιεζχκμοκ ημ pH ημο ζάθζμο
Γ Σα δνειζζηζηά επζδνμφκ ζηδ θεζημονβία ηςκ ζζεθμβυκςκ αδέκςκ ιε απμηέθεζια
ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή αθθαβή ημο παναβυιεκμο ζάθζμο
Α Σα δνειζζηζηά ιεζχκμοκ ηδ ιζηνμαζαηή πθςνίδα ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ
Β Σα δνειζζηζηά ιεζχκμοκ ηδκ αιοκηζηή ζηακυηδηα ημο ζάθζμο
380.
Πμζεξ απυ ηζξ παναηάης παναιέηνμοξ ηδξ δίαζηαξ δεκ επδνεάγεζ ηδκ
ελέθζλδ ηδξ κυζμο ηενδδυκαξ:
Ώ οπκυηδηα θήρδξ ηνμθήξ
ΐ φζηαζδ ηδξ ηνμθήξ

Γ Υδιζηή ζφκεεζδ ηδξ ηνμθήξ
Α Πμζυηδηα ηδξ ηνμθήξ
Β Πενζεηηζηυηδηα ηδξ ηνμθήξ ζε πνμζηαηεοηζηά ζημζπεία
381.
Δ δζάβκςζδ αζεεκχκ πμο ειθακίγμοκ ιεζςιέκδ ηαπφηδηα νμήξ ημο
ζάθζμο ζηδνίγεηαζ ζημ ηθζκζηυ ζφιπηςια :
Ώ Ώίζεδια λδνυηδηαξ ημο ζηυιαημξ
ΐ Αοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ λδνήξ ηνμθήξ
Γ Αοζημθία ζηδκ μιζθία
Α Βοαζζεδζία ημο ζημιαηζημφ αθεκκμβυκμο
Β θα ηα παναπάκς
382.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης πανάβμκηεξ δεκ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ
ηενδδμκζζιμφ:
Ώ Καηυηεπκεξ ζηεθάκεξ
ΐ Αυκηζα ζε ζοκςζηζζιυ
Γ Ο πνυκμξ παναιμκήξ ηςκ δμκηζχκ ζημ θναβιυ
Α ΐαεζέξ ιαζδηζηέξ αφθαηεξ ή αμενία
Β Βηηεεεζιέκεξ επζθάκεζεξ νζγχκ
383.
ε πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ, εκενβή ηενδδμκζηή αθάαδ πμο
πενζμνίγεηαζ ζηδκ ιζζυ ημο αάεμοξ ηδξ αδαιακηίκδξ, ακηζιεηςπζζηεί ιε ιδ
επειααηζηέξ ηεπκζηέξ, ηυηε:
Ώ Δ αθάαδ ιπμνεί κα ακαπαζηζζηεί
ΐ Δ αθάαδ ζοκεπίγεζ κα ελεθίζζεηαζ αθθά ιε ιζηνυηενδ ηαπφηδηα
Γ Δ αθάαδ ελεθίζζεηαζ ιε ίδζμ ςξ πνμξ ηδκ ανπζηή ηαπφηδηα
Α Δ αθάαδ ελεθίζζεηαζ ιε αηυια ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα
Β Βλανηάηαζ απυθοηα απυ ηδκ δθζηία ημο αζεεκή
384.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ηνυθζια δεκ πνμηαθεί ιείςζδ ημο pH ηδξ
μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ηάης απυ ημ ηνίζζιμ pH ηδξ αδαιακηίκδξ:
Ώ Σα βθοηά
ΐ Σα ιπζζηυηα
Γ Οζ θοζζημί ποιμί
Α Σα ακαροηηζηά
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
385.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ ηαπφηδηαξ έηηνζζδξ
ζάθζμο:
Ώ Έθημξ ζημιάπμο
ΐ φκδνμιμ Sjogren
Γ Λήρδ ακηζζηαιζκζηχκ θανιάηςκ
Α Ώηηζκμαμθία ηδξ πενζμπήξ ηεθαθήξ/ηναπήθμο
Β Αζααήηδξ
386.
ε πμζμ απυ ηα παναηάης ζημζπεία ιπμνμφιε κα ααζζζημφιε βζα κα
δζαβκχζμοιε δεοηενμβεκείξ ηενδδμκζηέξ αθάαεξ ζε απμηαηαζηάζεζξ
αιαθβάιαημξ:
Ώ Πανμοζία ζπζζιμεζδμφξ πχνμο ζηα υνζα ιζαξ έιθναλδξ αιαθβάιαημξ
ΐ Ώπμπνςιαηζζιυξ (βηνί) ζηα υνζα ηδξ έιθναλδξ
Γ Μαθαηήξ ζφζηαζδξ ζζηυξ ζηα υνζα ηδξ έιθναλδξ
Α Όπανλδ μνζαηχκ ιζηνμζπαζζιάηςκ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

387.
Δ μδμκηζηή ιζηνμαζαηή πθάηα μδδβεί ζε ορδθυ ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ εάκ:
Αεκ απμιαηνφκεηαζ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηαεδιενζκά
Ο αζεεκήξ επζζηέπηεηαζ ημκ μδμκηίαηνμ ιυκμ ζε πενίπηςζδ πνμαθήιαημξ
Ο αζεεκήξ ηαηακαθχκεζ πμθθέξ υλζκεξ ηνμθέξ
Ο αζεεκήξ δεκ πνδζζιμπμζεί θεμνζμφπα πνυζεεηα
Σα ΐ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

388.
Πανάβμκηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εηδήθςζδ ή ιδ ηδξ ηενδδυκαξ είκαζ:
Δ πανμοζία μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ
Δ ηαηακάθςζδ γοιχζζιςκ οδαηάκεναηςκ παιδθμφ ιμνζαημφ αάνμοξ
Σμ ζάθζμ
Σμ θευνζμ
θα ηα παναπάκς

389.
Χξ 3μο ααειμφ απμηνζαή ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ εεςνείηαζ δ:
Ώ Ώπμηνζαή ηδξ ιφθδξ __________ιέπνζ ημ οπενπμθθζηυ ημίπςια
ΐ Ώπμηνζαή ηδξ πνμζημιζαηήξ επζθάκεζαξ ηςκ δμκηζχκ
Γ Ώπμηνζαή ηδξ αδαιακηίκδξ ιυκμ ζηα θφιαηα ηςκ δμκηζχκ
Α Οθζηή έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ιαζδηζηά ιε ζοβπνυκςξ παναιμκή ηδξ
αδαιακηίκδξ πενζθενζηά ηδξ ιφθδξ
Β Μεηαηνμπή ηςκ ζδιείςκ επαθήξ ζε επζθάκεζεξ επαθήξ
390.
Καηά ηδκ απμηνζαή ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ μ πμθθυξ ηςκ
δμκηζχκ ακηζδνά ιε:
Ώ. Βκαπυεεζδ επακμνεςηζηήξ μδμκηίκδξ
ΐ. Πμθθίηζδα
Γ. Νέηνςζδ
Α. ηαδζαηή εηθφθζζδ
Β. Αεκ πανμοζζάγεζ ηαιζά ακηίδναζδ
391.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζοκζζηά αίηζμ παεμθμβζηήξ απμηνζαήξ ηςκ
ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ:
Ώ Ο ηνυπμξ αμονηζίζιαημξ ηςκ δμκηζχκ
ΐ Σμ οπένιεηνμ ζθίλζιμ ηςκ δμκηζχκ, ηονίςξ ηδ κφπηα
Γ Δ φπανλδ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
Α Δ φπανλδ πμκδνυημηηδξ ζηυκδξ ζημ πχνμ επαββεθιαηζηήξ εκαζπυθδζδξ ηςκ
Ώηυιςκ
Β Σα άβηζζηνα ηςκ μδμκημζημζπζχκ
392.
Καηά ηδ θοζζμθμβζηή απμηνζαή ηςκ δμκηζχκ ιε ηδκ πάνμδμ ηδξ δθζηίαξ,
απμηνίαμκηαζ πνχηα:
Ώ Οζ ημνοθέξ ηςκ θοιάηςκ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
ΐ Δ αδαιακηίκδ υθςκ ηςκ δμκηζχκ
Γ Σα ημπηζηά πείθδ ηςκ ημιέςκ
Α Οζ υιμνεξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
Β Σμ αοπεκζηυ ηνζηδιυνζμ ηςκ πνμζείςκ δμκηζχκ
393.
ε άημια ιε πνμβκαεζζιυ ηδξ ηάης βκάεμο παναηδνείηαζ παεμθμβζηή
απμηνζαή:
Ώ ηα βθςζζζηά θφιαηα ηςκ βμιθίςκ ηδξ ηάης βκάεμο
ΐ ηα οπενχσα θφιαηα ηςκ βμιθίςκ ηδξ άκς βκάεμο
Γ ηζξ πεζθζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ημιέςκ ηδξ άκς βκάεμο
Α ηζξ πεζθζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ημιέςκ ηδξ ηάης βκάεμο
Β ηζξ πανεζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ πίζς δμκηζχκ
394.
ηζξ πενζμπέξ ηςκ δμκηζχκ πμο ειθακίγμοκ απμηνζαή, δ μδμκηίκδ
πανμοζζάγεζ:
Ώ Ώφλδζδ ηδξ εθαζηζηυηδηάξ ηδξ
ΐ Ώφλδζδ ηδξ δζαπεναηυηδηάξ ηδξ
Γ Ώπμιεηαθθζημπμίδζδ
Α Ώφλδζδ ηδξ ιζηνμζηθδνυηδηαξ
Β Ώφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
395.
Δ παεμθμβζηή δζάανςζδ ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ είκαζ:
Ώ Ώπχθεζα ηδξ αδαιακηίκδξ ηαζ απμηάθορδ ηδξ μδμκηίκδξ, θυβς ιεζςιέκμο
μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαηά ηδ δζάπθαζδ

ΐ Θναφζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαζ απμηάθορδ ηδξ μδμκηίκδξ θυβς αηεθμφξ
εκαζαεζηίςζδξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Γ Βπζθακεζαηή απχθεζα ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ πδιζηήξ αζηζμθμβίαξ πμο
δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηενδδυκα
Α Βπζθακεζαηή απχθεζα ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ πμο πνμηαθείηαζ απυ
ακχιαθδ θεζημονβία ηδξ ζφβηθεζζδξ
Β Σα Ώ & ΐ
396.
Δ ζηθδνςηζηή μδμκηίκδ πμο ζοκμδεφεζ, ζοκήεςξ, ηζξ αοπεκζηέξ
δζαανχζεζξ δδιζμονβεί:
Ώ Ώοπεκζηή οπενεοαζζεδζία ζηα δυκηζα
ΐ Βοαζζεδζία ηδξ πενζμπήξ ζε ηενδδμκζηή πνμζαμθή
Γ Αοζημθία ζηδ ζοβηυθθδζδ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Α Αοζημθία ζηδ ζοβηυθθδζδ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ
Β Σα Γ & Α
397.
Δ παεμθμβζηή δζάανςζδ ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ εκημπίγεηαζ
ζοκήεςξ:
Ώ ηζξ πανεζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
ΐ ηζξ οπενχζεξ επζθάκεζεξ ηςκ πνμζείςκ δμκηζχκ ηδξ άκς βκάεμο
Γ ηα ημπηζηά πείθδ ηςκ ημιέςκ
Α ηζξ πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ημιέςκ, ηςκ ηοκμδυκηςκ ηαζ πνμβμιθίςκ
Β ηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
Ώ
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398.
Οζ αοπεκζηέξ δζαανχζεζξ ειθακίγμοκ ζοκήεςξ:
Οπαθίγμοζα υρδ
ηθδνέξ θεοηέξ αδζαθακείξ πενζμπέξ ιε θεία επζθάκεζα
Ώθθμζχζεζξ ζπήιαημξ πζάημο ιε ακχιαθμ ηαζ ιαθαηυ ποειέκα
πήια πζάημο ιε θείμ ηαζ ζηθδνυ ποειέκα
ρδ ηζιςθίαξ, πμο εφημθα απμηνίαεηαζ ηαηά ηδ ιάζδζδ

399.
Καηά ηδκ ζζημθμβζηή ελέηαζδ δ μδμκηίκδ αοπεκζηχκ δζαανχζεςκ
πανμοζζάγεζ:
Ώ Αζάκμζλδ ηςκ ζημιίςκ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ζε ζπήια πμάκδξ
ΐ Ώπμιεηαθθζημπμίδζδ ηδξ πενζζςθδκχδμοξ μδμκηίκδξ
Γ Ώπμιεηαθθζημπμίδζδ ηδξ ιεζμζςθδκχδμοξ μδμκηίκδξ
Α Ώπμδυιδζδ ημο ημθθαβυκμο
Β Τπενεκαζαεζηίςζδ ηαζ ηνοζηάθθμοξ μζ μπμίμζ θνάζζμοκ ηα ζηυιζα ηςκ
μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Ώ
ΐ
Γ
Α
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400.
Δ αοπεκζηή δζάανςζδ ζοκήεςξ απμδίδεηαζ:
ηδ πνυκζα ηενδδυκα
ε αηεθή αδαιακηζκμβέκεζδ
ε ζδζμπαεή ή πδιζηά αίηζα
ηδκ οπεναμθζηή πενζεηηζηυηδηα θεμνίμο ζημ πυζζιμ κενυ
ε δζαηαναπέξ ημο ζάθζμο

401.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζοκζζηά αίηζμ δδιζμονβίαξ αοπεκζηχκ
δζαανχζεςκ:
Ώ Δ μδμκηυαμονηζα ηαζ μ ηνυπμξ αμονηζίζιαημξ ηςκ δμκηζχκ
ΐ Δ παναηεηαιέκδ θήρδ ακεναημφπςκ ακαροηηζηχκ ή υλζκςκ ποιχκ
Γ Οζ πνυκζεξ βαζηνεκηενζηέξ δζαηαναπέξ ιε ζοπκμφξ ειέημοξ
Α Δ πνυκζα θήρδ υλζκςκ θανιάηςκ
Β Δ φπανλδ αηιχκ δζαθυνςκ μλέςκ ζημ πχνμ επαββεθιαηζηήξ εκαζπυθδζδξ ηςκ
αηυιςκ
402.
Ο οπμπθαζηζηυξ ηφπμξ ηδξ αηεθμφξ αδαιακηζκμβέκεζδξ μθείθεηαζ ζε:
Ώ Μείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ αδαιακηζκμαθαζηχκ ηαηά ηδ δζάπθαζδ ηδξ
αδαιακηίκδξ
ΐ Ώφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ πμο εκαπμηίεεηαζ ηαηά

ηδ δζάπθαζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Γ Μείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ πμο εκαπμηίεεηαζ ηαηά
ηδ δζάπθαζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Α Ώφλδζδ ηδξ εκαζαεζηίςζδξ ηαηά ηδ δζάπθαζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Β Μείςζδ ηδξ εκαζαεζηίςζδξ ηαηά ηδ δζάπθαζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
403.
Καηά ηδκ ηθδνμκμιζηή οπμπθαζία δ αδαιακηίκδ, ζζημθμβζηά, ειθακίγεζ:
Ώ αθχξ μνζμεεηδιέκα πνίζιαηα ηαζ δζάθοζδ ημο πονήκα ημοξ
ΐ Ρςβιέξ ζηδ ζοκέκςζδ ηςκ μιάδςκ ηςκ πνζζιάηςκ
Γ Ώπμοζία πνζζιάηςκ
Α Βλαβςκζηυ ζπήια αμενίςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα πνίζιαηα ηαζ ελαθάκζζδ ηςκ
πενζηοιάηςκ
Β Βλαβςκζηυ ζπήια αμενίςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα πνίζιαηα ηαζ αφλδζδ ηςκ
βναιιχκ ημο Schreger
404.
Δ αηηζκμβναθζηή εζηυκα ηδξ αδαιακηίκδξ ζηδκ ηθδνμκμιζηή
οπεκαζαεζηίςζδ πνμζμιμζάγεζ ιε εηείκδ ηδξ:
Ώ Άεζηηδξ αδαιακηίκδξ
ΐ Σενδδμκζζιέκδξ μδμκηίκδξ
Γ ηάζζιδξ ηενδδυκαξ
Α Φοζζμθμβζηήξ μδμκηίκδξ
Β ΟζηεΎκδξ
405.
Τπμπθαζία ηδξ αδαιακηίκδξ εεςνείηαζ:
Ώ Οπμζαδήπμηε δζαηαναπή ζημ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ εκαπυεεζδ ημο μνβακζημφ
οπμζηνχιαημξ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ δζάπθαζδξ ημο δμκηζμφ
ΐ Οπμζαδήπμηε δζαηαναπή ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνζζιάηςκ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαηά
ημ ζηάδζμ ηδξ δζάπθαζδξ ημο δμκηζμφ πνζκ ηδ βέκκδζδ
Γ Οπμζαδήπμηε δζαηαναπή πμο έπεζ επίδναζδ ζημ μδμκηζηυ ζπένια
Α Οπμζαδήπμηε δζαηαναπή ζηδκ εκαζαεζηίςζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαηά ημ ζηάδζμ
ηδξ δζάπθαζδξ ημο δμκηζμφ
Β Οπμζαδήπμηε δζαηαναπή ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνζζιάηςκ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαηά
ημ ζηάδζμ ηδξ δζάπθαζδξ ημο δμκηζμφ ιεηά ηδ βέκκδζδ
406.
Δ απμηνζαή ζηα δυκηζα ιε αηεθή μδμκηζκμβέκεζδ ελεθίζζεηαζ ιε βνήβμνμ
νοειυ επεζδή:
Ώ οκοπάνπεζ οπεκαζαεζηίςζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
ΐ Τπάνπεζ οπεκαζαεζηίςζδ ηδξ μδμκηίκδξ
Γ Τπάνπεζ παεμθμβζηή αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή έκςζδ
Α Τπάνπεζ ιείςζδ ημο μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ ηδξ μδμκηίκδξ
Β οκοπάνπεζ ιείςζδ ημο μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Ώ
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407.
Δ αηεθήξ μδμκημβέκεζδ παναηηδνίγεηαζ απυ αηεθή:
Αζάπθαζδ ηδξ νίγαξ ημο δμκηζμφ
Αζάπθαζδ ηδξ ιφθδξ ημο δμκηζμφ
Αζάπθαζδ ηδξ μδμκηίκδξ
Ώπυ αηεθή δζάπθαζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ηαζ ηδξ μδμκηίκδξ
Αζάπθαζδ ηδξ μζηεΎκδξ

408.
Δ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ιειμκςιέκςκ οπεκαζαεζηζςιέκςκ
πενζμπχκ ζηδκ οπεκαζαεζηίςζδ ηδξ αδαιακηίκδξ δεκ πενζθαιαάκεζ :
Ώ Σμπζηέξ θεμνζχζεζξ
ΐ Υνήζδ θεμνζμφπμο μδμκηυπαζηαξ
Γ Ώπμηαηάζηαζδ ηςκ οπεκαζαεζηζςιέκςκ πενζμπχκ ιε ημ ηαηάθθδθμ
ειθναηηζηυ οθζηυ
Α Καεδιενζκή πνήζδ θεμνζμφπςκ ζημιαημπθοιάηςκ
Β οπκή παναημθμφεδζδ απυ ημκ μδμκηίαηνμ
409.
Δ δοζπθαζία ιε ηδ ιμνθή ηςκ δμκηζχκ Σurner μθείθεηαζ:
Ώ ε δζαηαναπέξ ηδξ ενέρδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάπθαζδξ

ΐ
Γ
Α
Β

ε εκδμηνζκζηέξ δζαηαναπέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάπθαζδξ
ε πενζαηνμννζγζηέξ θθεβιμκέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάπθαζδξ
ηδκ οπεναμθζηή θήρδ θεμνίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάπθαζδξ
ηδκ οπεναμθζηή έηεεζδ ζε αηηζκμαμθία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάπθαζδξ

410.
Δ πανμοζία οπμπθαζηζημφ αμενίμο/ςκ ζηδ ιφθδ εκυξ δμκηζμφ μθείθεηαζ:
Ώ ε αθάαδ μιάδαξ ή μιάδςκ αδαιακηζκμαθαζηχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο
ζπδιαηζζιμφ ημο μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ
ΐ ε αθάαδ μιάδαξ ή μιάδςκ μδμκηζκμαθαζηχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο
ζπδιαηζζιμφ ημο μνβακζημφ οπμζηνχιαημξ
Γ ε αθάαδ μιάδαξ ή μιάδςκ αδαιακηζκμαθαζηχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ
εκαζαεζηίςζδξ
Α ε αθάαδ ζημίπμο αδαιακηζκμαθαζηχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ εκαζαεζηίςζδξ
Β ε αθάαδ ηςκ μδμκηζκμαθαζηχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δζάπθαζδξ ημο δμκηζμφ
Ώ
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411.
ηδκ μδμκηζηή θεμνίαζδ ηα δυκηζα πανμοζζάγμοκ:
Μεζςιέκδ ακηίζηαζδ ζηδκ απμηνζαή
Μεζςιέκδ ακηίζηαζδ ζηδ δζάανςζδ
Μεζςιέκδ ακηίζηαζδ ζηδκ ηενδδυκα
Ώολδιέκδ ακηίζηαζδ ζηδκ ηενδδυκα
Ώολδιέκδ ακηίζηαζδ ζημ ηάηαβια

Ώ
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412.
Κθζκζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ μδμκηζηήξ θεμνίαζδξ δεκ είκαζ:
Δ έκημκδ ειθάκζζδ ηςκ πενζηοιάηςκ ηδξ αδαιακηίκδξ
Οζ πμθθαπθέξ νααδχζεζξ ηδξ μδμκηζκζηήξ επζθάκεζαξ
Σα πμθθαπθά αμενία
Οζ θεοηέξ αδζαθακείξ πενζμπέξ, ιε θεία επζθάκεζα
Οζ ηαθέ ηδθίδεξ

Ώ
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413.
Καηά ηδκ αηεθή μδμκηζκμβέκεζδ ηα δυκηζα ειθακίγμοκ:
Τπμπθαζηζηά αμενία
Οπαθίγμοζα υρδ ιε ηακμκζηυ πενίβναιια ηαζ πνχια ηαθέ
ρδ ηζιςθίαξ
Τπμπθαζηζηή ιφθδ ηαζηακήξ πνμζάξ
Τπμπθαζηζηέξ αφθαηεξ

414.
Μεηαλφ ηςκ πδιζηχκ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ αοπεκζηήξ οπενεοαζζεδζίαξ είκαζ δ:
Ώ Βπάθεζρδ ηδξ πενζμπήξ ιε ζηεοάζιαηα μλαθζηχκ αθάηςκ
ΐ Βπάθεζρδ ιε νδηζκχδεξ αενκίηζ
Γ Βπάθεζρδ ιε αενκίηζ πθςνελζδίκδξ
Α Βπάθεζρδ ιε εοβεκμθμφπα έηδμπα
Β Σα Ώ & Γ
415.
Οζ δοζπνςιίεξ ηςκ δμκηζχκ δεκ μθείθμκηαζ ζε:
A Ώθθμζχζεζξ ηδξ δμιήξ ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
B Ώθθμζχζεζξ ημο πάπμοξ ηςκ ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Γ Ώθθμζχζεζξ ημο μδμκηζημφ ζπένιαημξ ζημ ζηάδζμ ηδξ αφλδζδξ
Α Υνςζηζηέξ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ιε ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ ηαηά ηδκ δζάπθαζή
ημοξ
Β Υνςζηζηέξ πμο δζεζζδφμοκ ζημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ ιεηά ημ ζπδιαηζζιυ ημοξ
416.
Κάεε ημπηζηυ ενβαθείμ ηαηά ηδκ ηοπμπμίδζδ ημο Black παναηηδνίγεηαζ
απυ έκακ ηφπμ πμο απμηεθείηαζ απυ:
Ώ Έκακ ανζειυ
ΐ Αφμ ανζειμφξ
Γ Σνεζξ ανζειμφξ
Α Ώνζειμφξ ηαζ βνάιιαηα
Β Γνάιιαηα ηαζ ζφιαμθα

417.
Σα ημπθζάνζα ηδξ μδμκηίκδξ είκαζ ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε
ηίκδζδ:
Ώ εδζδξ
ΐ Έθλδξ
Γ Βηζηαθήξ
Α Σνζαήξ
Β Σα Ώ & ΐ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

418.
Οζ δζαιμνθςηήνεξ βςκζχκ είκαζ ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ:
Οιαθμπμίδζδ ηςκ βςκζχκ
Λείακζδ ηςκ βςκζχκ
Γζα ηδ δδιζμονβία μλέςκ βςκζχκ
Βλάθεζρδ ηςκ βςκζχκ
Αζαιυνθςζδ ηςκ ελςηενζηχκ μνίςκ ηςκ ημζθμηήηςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
E

419.
Οζ πέθεηεζξ είκαζ ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ:
Ώπμημπή ηδξ αδαιακηίκδξ
Ώπμημπή ηδξ μδμκηίκδξ
Ώθαίνεζδ ηενδδυκαξ
Ώπμημπή μδμκηίκδξ ηαζ μζηεσκδξ
Σα Γ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

420.
Σα απαναίηδηα ενβαθεία βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημο απμιμκςηήνα είκαζ:
Βθαζηζηυ, πθαίζζμ, ανπαβμθυνμξ
Σνφπακμ, ανπάβεξ
Ώνπαβμθυνμξ
Πθαίζζμ, εθαζηζηυ, ηνφπακμ, ανπαβμθυνμξ
Σα ΐ & Γ

421.
Οζ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ζηα πενζζηνεθυιεκα ημπηζηά ενβαθεία, αθμνμφκ
ηαπφηδηεξ:
Ώ Κάης απυ 120.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
ΐ Πάκς απυ 120.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
Γ 130.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
Α Κάης απυ 120.000 ζηνμθέξ ημ δεοηενυθεπημ
Β Πάκς απυ 120.000 ζηνμθέξ ημ δεοηενυθεπημ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

422.
Οζ ορδθέξ ηαπφηδηεξ ζηα πενζζηνεθυιεκα ενβαθεία αθμνμφκ ηαπφηδηεξ:
Ώπυ 150.000 ιέπνζ 300.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
Ώπυ 180.000 ιέπνζ 450.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
Ώπυ 450.000 ιέπνζ 600.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
Ώπυ 450.000 ιέπνζ 500.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ
ηζξ 600.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ

423.
Σμ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ θνεγχκ είκαζ ηςδζημπμζδιέκμ ιε:
Ώ Γνάιιαηα, αημθμοεχκηαξ ημ εονςπασηυ ζφζηδια ηςδζημπμίδζδξ
ΐ Γνάιιαηα ηαζ ανζειμφξ, αημθμοεχκηαξ ημ αιενζηάκζημ ζφζηδια
ηςδζημπμίδζδξ
Γ Ώνζειμφξ ηαζ βνάιιαηα, αημθμοεχκηαξ ημ δζεεκέξ (ISO) ηαζ ημ αιενζηάκζημ
ζφζηδια ηςδζημπμίδζδξ
Α Ώνζειμφξ, αημθμοεχκηαξ ημ εονςπασηυ ηαζ ημ αιενζηάκζημ ζφζηδια
ηςδζημπμίδζδξ
Β Ώνζειμφξ ηαζ δ ηςδζημπμίδζδ αημθμοεεί ηνία δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα: α) ημ
αιενζηάκζημ, α) ημ εονςπασηυ, β) ημ δζεεκέξ (ISO)
424.
Δ ζςζηή πίεζδ ηαηά ηδκ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ έπεζ ζδζαίηενδ
ζδιαζία βζα ηδ δζάνηεζα γςήξ ηδξ θνέγαξ. Οζ θνέγεξ απυ πάθοαα ή ηαναίδζμ
ημο αμθθναιίμο πνμηείκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε:
Ώ Καευθμο πίεζδ
ΐ Πίεζδ άκς ηςκ 5 Ν

Γ Βθάπζζηδ πίεζδ
Α Πίεζδ 0,3–2 Ν
Β Πίεζδ ιέπνζ 4–5 Ν
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

425.
Οζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ πάθοαα θνέγεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα:
Ώθαίνεζδ ηενδδυκαξ
Υεζνμονβζηή μζημφ
Μζηνμδζμνεχζεζξ ζε εοβεκή ηνάιαηα ή αηνοθζηά
Ώθαίνεζδ μδμκηίκδξ
θα ηα παναπάκς

426.
Ο νοειυξ απμημπήξ ηςκ οβζχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ιε ηα δζαιάκηζα ζε
ζπέζδ ιε ηζξ θνέγεξ, είκαζ:
Ώ ΐναδφηενμξ
ΐ Σαπφηενμξ
Γ Ο ίδζμξ
Α Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο δμκηζμφ
Β Βλανηάηαζ απυ ηδκ δθζηία ημο αζεεκμφξ
427.
Σα δζαιάκηζα ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηςκ ηυηηςκ ημοξ ηαηαηάζζμκηαζ
ζε:
Ώ Τπεναδνυημηηα ηαζ αδνυημηηα
ΐ Ώδνυημηηα ηαζ θεπηυημηηα
Γ Ώδνυημηηα, ιέζδξ αδνυηδημξ, θεπηυημηηα
Α Ώδνυημηηα, θεπηυημηηα, οπενθεπηυημηηα
Β Τπεναδνυημηηα, αδνυημηηα, ιέζδξ αδνυηδημξ, θεπηυημηηα, οπενθεπημημηηα
428.
Οζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ, ιπμνμφκ ηάης
απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, κα θεζημονβήζμοκ ηαζ ςξ οθζηά πνμζηαζίαξ
πμθθμφ βζαηί:
Ώ Ώπεθεοεενχκμοκ ακηζιζηνμαζαηά έηδμπα
ΐ Λεζημονβμφκ ςξ ιμκςηέξ εενιζηχκ ενεεζζιάηςκ
Γ Ώπμθνάζζμοκ ηα ζηυιζα ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Α Λεζημονβμφκ ςξ εθαζηζηυ οπυζηνςια απμννμθχκηαξ ηζξ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ
Β Αεζιεφμοκ ηα ημλζηά ζημζπεία πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

429.
Οζ πεζνμθααέξ παιδθχκ ηαποηήηςκ, ζοκήεςξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ:
Ώθαίνεζδ ηενδδυκαξ
Ώπμημπή οβζμφξ μδμκηίκδξ
Ώπμημπή οβζμφξ αδαιακηίκδξ
Οιαθμπμίδζδ ηςκ αδαιακηζκζηχκ μνίςκ ημζθμηήηςκ
Λμλμηυιδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

430.
Οζ ζοκήεεζξ θααέξ ηςκ ενβαθείςκ είκαζ:
ηοθμφ-παθάιδξ
Παθάιδξ ηαζ δαηηφθςκ
Ααηηφθςκ-ζηοθμφ
ηοθμφ, παθάιδξ, δαηηφθςκ ή ηνμπμπμζδιέκδ θααή παθάιδξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

431.
Δ απμζηείνςζδ ηςκ ενβαθείςκ ιε ηθίαακμ πμο πνδζζιμπμζεί οβνή
εενιυηδηα ιε πίεζδ (αοηυηαοζημ) βίκεηαζ ζε:
Ώ 250°C, 50 pounds, 1 χνα
ΐ 310°C, 60 pounds, 1.5 χνα
Γ 118°C, 15 pounds, 15 θεπηά
Α 135°C, 10 pounds, 10 θεπηά
Β 200°C, 20 pounds, 15 θεπηά
432.
Δ απμζηείνςζδ ιε λδνή εενιυηδηα βίκεηαζ ζε ηθίαακμ πμο μ αέναξ
εενιαίκεηαζ ζημοξ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
E

200°C βζα 2 χνεξ
250°C βζα 2,5 χνεξ
180°C βζα 1 χνα
110°C βζα 2 χνεξ
210°C βζα 2 χνεξ

433.
Δ απμζηείνςζδ ιε ηνοζηάθθμοξ πθςνζμφπμο καηνίμο βίκεηαζ ζηδκ
ακάθμβδ ζοζηεοή βζα ιζηνμενβαθεία ζε:
Ώ 110°C - 150°C βζα 10 θεπηά
ΐ 180°C - 200°C βζα 5 θεπηά
Γ 200°C - 220°C βζα 5 θεπηά
Α 210°C - 230°C βζα 10 θεπηά
Β 130°C - 180°C βζα 8 θεπηά
434.
ε ιζα θςημπμθοιενζγυιεκδ ζφκεεηδ νδηίκδ, ςξ αάεμξ πμθοιενζζιμφ
μνίγεηαζ:
Ώ Δ απυζηαζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ απυ ηδ θοπκία
θςημπμθοιενζζιμφ
ΐ Ο ααειυξ πμθοιενζζιμφ ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Γ Δ δζαθμνά ημο ααειμφ πμθοιενζζιμφ ιεηαλφ ηδξ άιεζα αηηζκμαμθμφιεκδξ
επζθάκεζαξ ηζ εκυξ ζδιείμο εκηυξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Α ε ηζ αάεμξ ιέζα ζε ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ μ ααειυξ πμθοιενζζιμφ είκαζ ίζμξ ιε
αοηυκ ηδξ επζθάκεζαξ
Β Σα πάπμξ ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ηάεε ζηνχια ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζηδκ ηεπκζηή
ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

435.
Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ απμζηείνςζδξ ηςκ θνεγχκ είκαζ ιε:
Οζκυπκεοια
Σεηανημηαβέξ αιιχκζμ
Κθίαακμ λδνάξ εενιυηδηαξ πμο δεκ λεπενκά δ εενιμηναζία ημοξ 120°C
Φμνιαθδεΰδδ
οκδοαζιυ μζκμπκεφιαημξ ηαζ θμνιαθδεΰδδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

436.
Σμ ζηέθεπμξ ημο ημπηζημφ ενβαθείμο ιπμνεί κα:
Βίκαζ ιυκμ εοεφ
Βίκαζ εοεφ ή κα ζπδιαηίγεζ ιζα ιυκμ βςκία
Βίκαζ εοεφ ή κα ζπδιαηίγεζ ιυκμ δφμ βςκίεξ
πδιαηίγεζ ιυκμ ιζα βςκία
Βίκαζ εοεφ ή κα ζπδιαηίγεζ ιζα, δφμ ή ηνεζξ βςκίεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

437.
ημοξ ημπηήνεξ αοπεκζημφ πείθμοξ, ιζα πθήνδξ ζεζνά απμηεθείηαζ απυ:
2 ενβαθεία
3 ενβαθεία
5 ενβαθεία
4 ενβαθεία
6 ενβαθεία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

438.
Δ ζοθθμβή ηςκ ζημζπείςκ βζα ημ ζπέδζμ εεναπείαξ ανπίγεζ απυ:
Σδ θήρδ αηηζκμβναθζχκ
Σμ ζζημνζηυ ημο αζεεκή
Σδκ ηθζκζηή ελέηαζδ
Σμκ έθεβπμ νμήξ ζάθζμο
Σμ πενζμδμκηυβναιια

439.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηθζκζηή ελέηαζδ ηςκ
δμκηζχκ βζα ακίπκεοζδ ηενδδυκαξ:
Ώ Ο ακζπκεοηήναξ
ΐ Σμ ηάηνμπηνμ
Γ Σμ μδμκηζηυ κήια
Α Σμ ημπθζάνζμ μδμκηίκδξ

Β Δ ααιααημθααίδα
440.
Σμ ζδιακηζηυηενμ ιεζμκέηηδια ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ςξ οθζηχκ
απμηαηάζηαζδξ μπζζείςκ δμκηζχκ είκαζ:
Ώ Οζ θοζζημιδπακζηέξ ζδζυηδηέξ ημοξ
ΐ Δ ιζηνή ακηίζηαζδ ζηδκ απμηνζαή πμο πανμοζζάγμοκ
Γ Δ ζοζημθή πμθοιενζζιμφ ημοξ
Α Δ πνήζδ ζοβημθθδηζηχκ παναβυκηςκ βζα ηδ ζοβηνάηδζδ ημοξ
Β Δ ιζηνή αζμζοιααηυηδηα ημοξ
441.
Πμζμ/α απυ ηα παναηάης δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ελέηαζδ ημο ζδιείμο
επαθήξ ηςκ δμκηζχκ:
Ώ Δ πενζμδμκηζηή ιφθδ
ΐ Ο ακζπκεοηήναξ
Γ Σμ ηάημπηνμ
Α Σμ μδμκηζηυ κήια
Β Σα ΐ & Α
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

442.
Δ ηενδδυκα πνμηαθεί ζημ δυκηζ:
Καηαζηνμθή ημο ημθθαβυκμο
Ώπμδυιδζδ ημο ακυνβακμο ιένμοξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Βηθφθζζδ ηςκ μδμκηζκμαθαζηχκ
Ώπχθεζα ημο κενμφ ηςκ ζζηχκ
θα ηα παναπάκς

443.
Δ ζοπκυηδηα επακάηθδζδξ ηςκ αζεεκχκ ζημ μδμκηζαηνείμ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηενδδυκαξ ημοξ ελανηάηαζ απυ:
Ώ Σδκ δθζηία ημοξ
ΐ Σδκ εοαζζεδημπμίδζδ πμο έπμοκ απμηηήζεζ ζπεηζηά ιε ημ πνυαθδια ηδξ
ηενδδυκαξ
Γ Σμ ανζειυ ηςκ ειθνάλεςκ πμο έπμοκ ήδδ ζημ ζηυια ημοξ
Α Σδκ μιάδα ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο ζηδκ μπμία ακήημοκ
Β Σδ ζοκφπανλδ πενζμδμκηζηήξ κυζμο
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

444.
Δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ εκηυπζζδξ ηενδδυκαξ μιυνςκ επζθακεζχκ είκαζ:
Δ ελέηαζδ ιε ακζπκεοηήνα
Σμ πέναζια μδμκηζημφ κήιαημξ
Δ ηθζκζηή επζζηυπδζδ
Δ αηηζκμβναθία ιεηά πηενοβίμο (δήλεςξ)
Δ ελέηαζδ ιε ηάημπηνμ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

445.
Δ αηηζκμβναθζηή ελέηαζδ αμδεά ζηδ δζάβκςζδ:
Ώνπυιεκςκ ηενδδυκςκ ιαζδηζηχκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Σενδδυκςκ πμο έπμοκ πενάζεζ ηδκ έκςζδ αδαιακηίκδξ-μδμκηίκδξ
Σενδδυκςκ θείςκ επζθακεζχκ ιε επέηηαζδ ζημ ½ ημο πάπμοξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Ώνπυιεκςκ ηενδδυκςκ μιυνςκ επζθακεζχκ
Ώοπεκζηχκ απμζπάζεςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

446.
ε πενίπηςζδ απμηαηαζηάζεςκ, εηιαβεία ιεθέηδξ θαιαάκμκηαζ:
ηακ απμηαείζηακηαζ πμθθέξ εκ ζεζνά αοπεκζηέξ αθάαεξ
ηδκ πνχηδ ελέηαζδ ημο ηάεε αζεεκή
ε πενζπηχζεζξ πμθφπθμηςκ αζζεδηζηχκ απμηαηαζηάζεςκ
ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαηαβιάηςκ ιφθδξ
Σμ Ώ & Γ

447.
Δ επζθμβή οθζημφ απμηαηάζηαζδξ βζα ηζξ ηενδδυκεξ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ ελανηάηαζ απυ:
Ώ Σμ αάεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ πμο πνμηφπηεζ
ΐ Ώπμηθεζζηζηά απυ ηζξ αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ ημο αζεεκμφξ
Γ Σδκ μιάδα ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο ημο αζεεκμφξ

Α Σα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Β Σα Ώ ηαζ ΐ
Ώ
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448.
Ο ζφβπνμκμξ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ ηενδδυκαξ πενζθαιαάκεζ__________:
Κάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ επζθεβιέκςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ
Μεθέηδ ηδξ δζαηνμθήξ ημο αηυιμο
Πνμζδζμνζζιυ ημο ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο ημο αηυιμο
Οδδβίεξ ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ
θα ηα παναπάκς

449.
Σα ζημζπεία ημο μδμκηζημφ ζζημφ πμο ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ έκδεζλδ
φπανλδξ ηενδδυκαξ, ζε πενίπηςζδ ηέημζαξ οπμρίαξ είκαζ:
Ώ Σμ ηίηνζκμ πνχια
ΐ Δ θφζδ ηδξ ζοκέπεζαξ αδαιακηίκδξ
Γ Δ επζθακεζαηή αδνυηδηα
Α Δ μπαθίγμοζα υρδ
Β Σμ ΐ & Α
450.
ηδκ πναβιαημπμίδζδ ειθνάλεςκ, δ αηηζκμβναθία είκαζ απυθοηα
απαναίηδηδ ζηζξ πενζπηχζεζξ:
Ώ Σμπμεέηδζδξ ηανθίδαξ
ΐ Ώπμηαηάζηαζδξ εκενβχκ ηενδδυκςκ νίγαξ
Γ Ώπμηαηάζηαζδξ μιυνςκ ηενδδυκςκ, πμο ηθζκζηά ειθακίγμοκ ηζιςθζχδμοξ
πνχιαημξ υιμνδ αηνμθμθία
Α Σμπμεέηδζδξ εκδμννζγζημφ άλμκα
Β Σα Ώ & Α
451.
Δ παναζηεοή βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ βμιθίμο πμο έπεζ ηενδδυκα ζηδκ
εββφξ επζθάκεζα ημο λεηζκά απυ:
Ώ Σμ ηεκηνζηυ αμενίμ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
ΐ Σδκ εββφξ υιμνδ αηνμθμθία
Γ Σμ εββφξ αμενίμ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Α Σμ άπς αμενίμ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Β Αεκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ έκανλδξ
452.
ε πμζα μιάδα ηαηά Black ακήημοκ μζ ημζθυηδηεξ ηςκ μιυνςκ
επζθακεζχκ ηςκ πνμβμιθίςκ:
Ώ Εδ
ΐ ΕΕδ
Γ ΕΕΕδ
Α IVδ
Β Vδ
453.
Πμζεξ ηενδδμκζηέξ αθάαεξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ιζηνήξ ή ιέηνζαξ έηηαζδξ:
Ώ Ώοηέξ μζ μπμίεξ ζε αάεμξ έπμοκ θεάζεζ ιέπνζ ηαζ ηδκ μδμκηίκδ, πςνίξ κα
επεηηείκμκηαζ ζε θφια ή ημπηζηή βςκία
ΐ Ώοηέξ μζ μπμίεξ ζε αάεμξ έπμοκ θεάζεζ ιέπνζ ηαζ ηδκ μδμκηίκδ ηαζ επεηηείκμκηαζ
ζε θφια ή ημπηζηή βςκία
Γ Ώοηέξ μζ μπμίεξ εδνάγμκηαζ ιυκμ ζηδκ αδαιακηίκδ, πςνίξ κα επεηηείκμκηαζ ζε
θφια ή ημπηζηή βςκία
Α Ώοηέξ μζ μπμίεξ εδνάγμκηαζ ιυκμ ζηδκ αδαιακηίκδ, ηαζ επεηηείκμκηαζ ζε θφια ή
ημπηζηή βςκία
Β Ώοηέξ πμο εδνάγμκηαζ ζηδκ μζηεΎκδ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

454.
Δ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ βίκεηαζ:
Πθάβζα πνμξ ηα ημζπχιαηα υπμο επζδζχηεηαζ δ πνμζανιμβή
Κάεεηα πνμξ ηα ημζπχιαηα υπμο επζδζχηεηαζ δ πνμζανιμβή
Με ηδκ υζμ ιεβαθφηενδ δφκαιδ
Με ηδ πνήζδ ζοιποηκςηήνςκ ιεβάθδξ δζαιέηνμο
Σα ΐ & Γ

455.
ε πμζεξ απυ ηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ μζ ζφκεεηεξ νδηίκεξ δεκ
απμηεθμφκ ημ ηαηάθθδθμ οθζηυ επζθμβήξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηενδδυκςκ
μπζζείςκ δμκηζχκ:
Ώ ε αζεεκείξ πμο ακήημοκ ζε μιάδα ορδθμφ ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο
ΐ ηακ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ πμθφ ηαθυξ έθεβπμξ ηδξ οβναζίαξ
Γ ε ημζθυηδηεξ ιε οπμμοθζηή επέηηαζδ ημο αοπεκζημφ μνίμο
Α Σα Ώ & Γ
Β Σμ Ώ & ΐ & Γ
456.
Πμζα είκαζ δ ηαηαθθδθυηενδ ηεπκζηή βζα ηδκ επίηεολδ ζςζημφ ζδιείμο
επαθήξ ζε ιζα έιθναλδ ΕΕδξ μιάδαξ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ:
Ώ Δ πνήζδ ηαζκίαξ ηεθθμοθμσηδ ηαζ ζθήκαξ
ΐ Δ ζοβηνάηδζδ ημο εθάζιαημξ ζε επαθή ιε ημ δζπθακυ δυκηζ ηαηά ηδκ
ημπμεέηδζδ ηαζ ημ θςημπμθοιενζζιυ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Γ Δ πνήζδ ζοιποηκςηήνα ηαηά ημ ζημζααβιυ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Α Δ πνήζδ ζοιποηκχζζιςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Β Δ έκανλδ ημο θςημπμθοιενζζιμφ κα βίκεηαζ ζημ ηζαςηίδζμ
457.
ε πμζα απυ ηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ έιιεζδ
(βθςζζζηή) πνμζπέθαζδ ζε ημζθυηδηεξ ΕΕΕδξ μιάδαξ:
Ώ Δ ηενδδμκζηή αθάαδ εκημπίγεηαζ ή επεηηείκεηαζ πενζζζυηενμ οπενχσα
ΐ Τπάνπεζ ζηνεαθμδμκηία ιε απμηέθεζια κα ειπμδίγεηαζ δ βθςζζζηή
πνμζπέθαζδ, απυ ημ δζπθακυ δυκηζ
Γ Τπάνπεζ πνμδβμφιεκδ απμηαηάζηαζδ πμο επεηηείκεηαζ πνμζημιζαηά
Α Σα ΐ & Γ
Β Σα Ώ & ΐ & Γ
458.
Δ εκζςιάηςζδ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ ζημοξ ζοβημθθδηζημφξ
πανάβμκηεξ έβζκε βζα:
A ΐεθηίςζδ ημο ζλχδμοξ ημοξ
B Βκίζποζδ ηδξ ακημπήξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ
Γ Μείςζδ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ημοξ
Α ΐεθηίςζδ ηςκ νεμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ
Β θα ηα παναπάκς
459.
Πμζα μπή ακμίβμοιε ζημ εθαζηζηυ ημο απμιμκςηήνα βζα ημιείξ ηδξ ηάης
βκάεμο:
Ώ Σδ ιζηνυηενδ ζε δζάιεηνμ
ΐ Σδ δεφηενδ
Γ Σδκ ηνίηδ
Α Σδκ ηέηανηδ
Β Σδ ιεβαθφηενδ ζε δζάιεηνμ
460.
Δ ζοβηυθθδζδ ζηδκ μζηείκδ πανμοζζάγεηαζ ςξ πνμαθδιαηζηή θυβς ημο
υηζ:
Ώ Βίκαζ ιζηνυηενμ ημ πμζμζηυ ηδξ ιεζμζςθδκανζαηήξ μδμκηίκδξ
ΐ οκοπάνπεζ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, ζηθδνςηζηή μδμκηίκδ
Γ Τπάνπεζ έκα ελςηενζηυ ζηνχια 150-200 ιm, οπεκαζαεζηζςιέκμ, ιε ιεβάθδ
πενζεηηζηυηδηα ζε μνβακζηά ζοζηαηζηά
Α Δ ηαηεφεοκζδ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ είκαζ πθάβζα ηαζ υπζ ηάεεηδ
Β Δ οπμηείιεκδ μδμκηίκδ είκαζ θεπηυηενμο πάπμοξ
461.
Οζ ανπάβεξ ημο απμιμκςηήνα πνδζζιεφμοκ βζα:
Ώ Σδκ πνμχεδζδ ημο εθαζηζημφ ζηα ιεζμδυκηζα δζαζηήιαηα
ΐ Σδ ζοβηνάηδζδ ημο εθαζηζημφ ζημκ αοπέκα ημο δμκηζμφ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ
ηςκ μφθςκ
Γ Να δδιζμονβμφκ πνςιαηζηή ακηίεεζδ ιε ηα δυκηζα
Α Να ειπμδίγμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ ειθναηηζηχκ οθζηχκ ζηα ιεζμδυκηζα
δζαζηήιαηα

Β Γζα ηδ ιεηαθμνά ηαζ ημπμεέηδζδ ημο απμιμκςηήνα ζημ ζηυια
462.
Καηά ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδαξ ηαζ βζα κα ιδκ ηαηαζηναθεί
ιε ηδ θνέγα ημ ιεζμδυκηζμ ηιήια ημο εθαζηζημφ ημο απμιμκςηήνα, απαζηείηαζ δ
πνμζηαζία ημο ιε ηδκ ημπμεέηδζδ:
Ώ Ξφθζκδξ ζθήκαξ
ΐ Βνβαθείμο βμοηαπένηαξ
Γ Μεηαθθζημφ ημζπχιαημξ
Α ΐαγεθίκδξ
Β Οδμκηζημφ κήιαημξ
463.
Οζ ζοζηεοέξ θςημπμθοιενζζιμφ, ακάθμβα ιε ηδ πδβή εηπμιπήξ ημοξ
δζαηνίκμκηαζ ζε:
Ώ οζηεοέξ αθμβυκμο-αμθθναιίμο-παθαγία
ΐ οζηεοέξ θςημδζυδμο εηπμιπήξ (LED)
Γ οζηεοέξ laser
Α Σα Ώ & Γ
Β Σα Ώ & ΐ & Γ
464.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ δεκ ζζπφεζ βζα ηζξ ζοζηεοέξ
θςημπμθοιενζζιμφ ημο ηφπμο αθμβυκμο:
Ώ Δ έκηαζδ εηπμιπήξ είκαζ ζοκήεςξ ιεβαθφηενδ ηςκ 2000 mW/cm2
ΐ ηζξ ζοζηεοέξ αθμβυκμο πνδζζιμπμζμφκηαζ θίθηνα
Γ Ο πνυκμξ γςήξ ηδξ θάιπαξ ηδξ ζοζηεοήξ αθμβυκμο είκαζ απενζυνζζημξ
Α Δ πδβή εηπμιπήξ είκαζ δ θοπκία αθμβυκμο-αμθθναιίμο-παθαγία
Β Σα Ώ & Γ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

465
Δ δζάκμζλδ ηςκ μπχκ ζημ εθαζηζηυ ημο απμιμκςηήνα βίκεηαζ ιε:
Φνέγα
Ώκζπκεοηήνα
Σνφπακμ
Σζξ ζζαβχκεξ ηςκ ανπαβχκ
Σα πηενφβζα ηςκ ανπαβχκ

466.
Δ ηεθείςζδ ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο απμιμκςηήνα βίκεηαζ ιε:
Ώ Σμ ηαηέααζια ημο εθαζηζημφ ηάης απυ ηδκ ανπάβδ
ΐ Σμ βφνζζια ηςκ μπχκ ημο εθαζηζημφ πνμξ ηα μφθα ηαζ ημ ηέκηςια ημο
εθαζηζημφ
Γ Σδκ ημπμεέηδζδ μδμκηζαηνζημφ κήιαημξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο εθαζηζημφ ζηα
ιεζμδυκηζα δζαζηήιαηα ηαζ ηδκ πνυζδεζδ ημο εθαζηζημφ ζημκ αοπέκα ηςκ
δμκηζχκ.
Α Σα Ώ & ΐ & Γ
Β Σα ΐ & Γ
467.
Πμζα είκαζ ηα ηνζηήνζα ζςζηήξ ημπμεέηδζδξ ημο απμιμκςηήνα:
Ώ Σμ εθαζηζηυ ηαζ ημ πθαίζζμ είκαζ ημπμεεηδιέκα ηαηαηυνοθα ιε ημ ηέκηνμ ημο
πάκς ζημ ζηυια ημο αζεεκή ηαζ ημ εθαζηζηυ ζοβηναηείηαζ ζςζηά πάκς ζημ
πθαίζζμ πςνίξ παναιμνθχζεζξ
ΐ Δ ανπάβδ είκαζ ημπμεεηδιέκδ ηαζ ζοβηναηείηαζ ζςζηά πάκς ζημ δυκηζ
Γ Σμ εθαζηζηυ απμιμκχκεζ ζςζηά ηα δυκηζα ηαζ παναιέκεζ ζηδ εέζδ ημο ζε υθα
ηα ιεζμδυκηζα δζαζηήιαηα ηαζ ζηζξ πενζμπέξ ηςκ μφθςκ είκαζ βονζζιέκμ πνμξ
ηα έζς
Α Σα Ώ & ΐ
Β Σα Ώ & ΐ & Γ
468.
Καηά ημ ζηάδζμ ηδξ ζηενέςζδξ ημο απμιμκςηήνα ζηα εκδζάιεζα δυκηζα,
ημ εθαζηζηυ δζεοημθφκεηαζ κα πενάζεζ ηάης απυ ημ ζδιείμ επαθήξ ιε ηδ
αμήεεζα:
Ώ Ώκζπκεοηήνα
ΐ Βνβαθείμο βμοηαπένηαξ
Γ Ξφθζκδξ ζθήκαξ

Α Οδμκηζημφ κήιαημξ
Β ΐαιααημθααίδαξ
469.
Σμ ηαηέααζια ημο εθαζηζημφ ημο απμιμκςηήνα ηάης απυ ηδκ ανπάβδ
βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα:
Ώ Βνβαθείμο βμοηαπένηαξ
ΐ Λααίδαξ
Γ Ώκζπκεοηήνα
Α Ώνπαβμθυνμο
Β Πθαζζίμο
470.
Σμ εθαζηζηυ απμιμκςηήνα πμο πνμηζιάηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ
Οδμκηζηήξ Υεζνμονβζηήξ είκαζ:
Ώ Λεπημφ πάπμοξ ηαζ ακμζπηυπνςιμ
ΐ Μέζμο πάπμοξ ηαζ ακμζπηυπνςιμ
Γ Λεπημφ πάπμοξ ηαζ ζημονυπνςιμ
Α Μέζμο πάπμοξ ή παπφ ηαζ ζημονυπνςιμ
Β Μέζμο πάπμοξ ή παπφ ηαζ ακμζπηυπνςιμ
471.
Πμο ημπμεεηείηαζ ημ αοπεκζηυ ημίπςια ζηζξ ηοπζηέξ ημζθυηδηεξ Vδξ
μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Ώ 0.5 πζθ. ηάης απυ ηδκ πανοθή ηςκ εθεφεενςκ μφθςκ
ΐ 0.5-1 πζθ. πάκς απυ ηδκ πανοθή ηςκ εθεφεενςκ μφθςκ
Γ ημ ιζζυ ημο αάεμοξ ηδξ μοθμδμκηζηήξ ζπζζιήξ
Α Δ εέζδ ημο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ειθναηηζηυ οθζηυ
Β Δ εέζδ ημο ελανηάηαζ απυ ηδκ μιάδα ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο ζηδκ μπμία ακήηεζ
μ αζεεκήξ
472.
Δ απμζηνμββοθειέκδ αλμκμπμθθζηή βςκία, ζε ιζα ημζθυηδηα ΕΕαξ
μιάδαξ αιαθβάιαημξ ελαζθαθίγεζ:
Ώ Καθφηενδ πνμζηαζία ημο πμθθμφ
ΐ Καθφηενδ ζοιπφηκςζδ ηαζ πνυζθοζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Γ Μεβαθφηενδ ζοβηνάηδζδ ζημ ειθναηηζηυ οθζηυ
Α Μεβαθφηενδ ακημπή ζηδκ απμηαηάζηαζδ
Β Βοκμσηυηενμ ζπήια εοημθίαξ
473.
Πμφ ημπμεεηείηαζ ημ οπενπμθθζηυ ημίπςια ζε ιζα ζοκηδνδηζηή
παναζηεοή ημζθυηδηαξ Εδξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Ώ ηδκ αδαιακηίκδ
ΐ ηδκ μδμκηίκδ
Γ ημ υνζμ αδαιακηίκδξ-μδμκηίκδξ
Α Βλανηάηαζ απυ ημ ειθναηηζηυ οθζηυ
Β Βλανηάηαζ απυ ηδκ μιάδα ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο, ζηδκ μπμία ακήηεζ μ αζεεκήξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

474.
Πυζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ημ εφνμξ ημο ζζειμφ ζε ημζθυηδηεξ Εδξ μιάδαξ:
Σμ 1/3 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Σμ 1/2 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Βλανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Βλανηάηαζ απυ ηδκ δθζηία ημο αζεεκμφξ
Βλανηάηαζ απυ ημ αάεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ

475.
Πςξ μκμιάγεηαζ ημ ημίπςια πμο ζπδιαηίγεζ ημκ ποειέκα ιζαξ ημζθυηδηαξ
Iδξ μιάδαξ:
Ώ Πμθθζηυ
ΐ Βκ ης αάεεζ
Γ Σμίπςια ημο ποειέκα
Α Τπενπμθθζηυ
Β Οδμκηζκζηυ
476.

Πςξ πνέπεζ κα είκαζ ημ ζπήια ημο αλμκζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ ημζθυηδηεξ

Vδξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Ώ Βπίπεδμ
ΐ Κονηυ πνμξ ηα έλς
Γ Κμίθμ πνμξ ηα ιέζα
Α Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο αιαθβάιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ
Β Βλανηάηαζ απυ ημ εφνμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
477.
Πςξ βίκεηαζ, ζοκήεςξ, δ πνμθφθαλδ ημο παναηεζιέκμο δμκηζμφ ηαηά ηδκ
παναζηεοή ημο μιυνμο ηζαςηζδίμο, ζηζξ ημζθυηδηεξ ΕΕαξ μιάδαξ:
Ώ Με ημπμεέηδζδ δαηηοθίμο παθημφ ζημ παναηείιεκμ δυκηζ
ΐ Με ηδ πνήζδ εζδζημφ εθαζηζημφ δαηηοθίμο
Γ Με ηδ πνήζδ εζδζηχκ εββθοθίδςκ
Α Με ιεηαθθζηυ έθαζια ηαζ λφθζκδ ζθήκα
Β Με ανπάβδ ηαζ απμιμκςηήνα
478.
ε ηζ δζαθένεζ δ παναζηεοή ημο ιαζδηζημφ ηιήιαημξ ημζθυηδηαξ ΕΕαξ
μιάδαξ βζα αιάθβαια απυ ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ Εδξ μιάδαξ:
Ώ Βίκαζ ααεφηενδ
ΐ Πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ/ζξ υιμνδ/εξ αηνμθμθία/εξ
Γ Βίκαζ εονφηενδ
Α Βίκαζ πζμ ζηεκή
Β Βίκαζ πζμ νδπή
479.
ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδαξ βζα αιάθβαια δεκ βίκεηαζ
θμλμηυιδζδ ηςκ αδαιακηζκζηχκ μνίςκ, βζαηί:
Ώ Μεζχκεηαζ δ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ
ΐ Μεζχκεηαζ δ δοκαηυηδηα πνυζθοζδξ ημο αιαθβάιαημξ ζηα ελςηενζηά υνζα ηδξ
ημζθυηδηαξ
Γ Ώολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ δζάανςζδξ ημο αιαθβάιαημξ
Α Ώολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ μνζαηχκ ιζηνμηαηαβιάηςκ
Β Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
480.
ε πμζα μιάδα ηαηά Black ακήημοκ μζ ημζθυηδηεξ ηςκ μιυνςκ
επζθακεζχκ ηςκ ημιέςκ ηαζ ηοκυδμκηςκ:
Ώ Εδ
ΐ ΕΕδ
Γ ΕΕΕδ
Α IVδ
Β Vδ
481.
Δ ηεθείςζδ ιζαξ ημζθυηδηαξ αθμνά ζηδ/κ:
Ώ Λείακζδ ηςκ ημζπςιάηςκ ηδξ
ΐ Ώπμζηείνςζδ ιε ακηζζδπηζηά
Γ Λμλμηυιδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Α Σμπμεέηδζδ ηςκ μοδεηένςκ ζηνςιάηςκ
Β Ώδνμπμίδζδ ηςκ μνίςκ ηδξ
482.
Πμζμ είκαζ ημ εφνμξ ημο ιαζδηζημφ ζζειμφ ζε ηοπζηέξ ημζθυηδηεξ Εδξ
μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Ώ Σμ1/2 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
ΐ Σμ 1/3 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Γ Σμ 1/5 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Α Βλανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο δμκηζμφ
Β Βλανηάηαζ απυ ηδ εέζδ ημο δμκηζμφ ζημ θναβιυ
Ώ
ΐ
Γ
Α

483.
Δ θμλμημιή ζε ημζθυηδηεξ Vδξ μιάδαξ βζα ζφκεεηδ νδηίκδ βίκεηαζ:
ηδκ αδαιακηίκδ ηαζ μδμκηίκδ
Μυκμ ζηδκ αδαιακηίκδ
Μυκμ ζηδκ μδμκηίκδ
Αεκ είκαζ απαναίηδηδ

Β Αζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηδκ έηηαζδ ηδξ ημζθυηδηαξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

484.
Ο ηαεανζζιυξ ιζαξ ημζθυηδηαξ ιεηά ηδκ παναζηεοή ηδξ, βίκεηαζ ιε:
πνέζ αένα-κενμφ
Τπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο
Αζάθμνα ακηζζδπηζηά δζαθφιαηα
Τπυεενιμ κενυ
Αζάθοια ηζηνζημφ μλέμξ

485.
ε πμζα μιάδα ηαλζκυιδζδξ ηςκ ημζθμηήηςκ ηαηά Black ακήημοκ μζ
ημζθυηδηεξ ηςκ μιυνςκ επζθακεζχκ ημιέςκ ηαζ ηοκμδυκηςκ πμο επεηηείκμκηαζ
ηαζ ζημ ημπηζηυ πείθμξ:
Ώ Εδ
ΐ ΕΕδ
Γ ΕΕΕδ
Α IVδ
Β Vδ
486.
Πμζεξ ημζθυηδηεξ ακήημοκ ζηδκ VIδ μιάδα, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ
ηαηά Simon:
Ώ Κμζθυηδηεξ βθςζζζηήξ επζθάκεζαξ ημιέςκ ηαζ ηοκμδυκηςκ
ΐ Κμζθυηδηεξ ιαζδηζηχκ θοιάηςκ βμιθίςκ ηαζ πνμβμιθίςκ ηαζ ημπηζημφ πείθμοξ
ημιέςκ ηαζ ηοκμδυκηςκ
Γ Κμζθυηδηεξ εββφξ-άπς-ιαζδηζηέξ πνμβμιθίςκ ηαζ βμιθίςκ
Α Κμζθυηδηεξ βθςζζζηήξ επζθάκεζαξ βμιθίςκ ηαζ πνμβμιθίςκ
Β Κμζθυηδηεξ ημπηζηήξ βςκίαξ ημιέςκ ηαζ ηοκμδυκηςκ
487.
Μέπνζ πμζα ζζημθμβζηή γχκδ εα πνέπεζ κα θεάκεζ δ αθαίνεζδ ηδξ
ηενδδυκαξ:
Ώ Σδ γχκδ ηδξ απμδμιδιέκδξ μδμκηίκδξ
ΐ Σδ γχκδ ηδξ απαζαεζηζςιέκδξ μδμκηίκδξ, πμο είκαζ ηαζ ιζηνμαζαηά
ιμθοζιέκδ
Γ Γχκδ ζηθδνςηζηήξ μδμκηίκδξ
Α Γχκδ θζπχδμοξ εηθφθζζδξ ηςκ ζκχκ ημο Tomes
Β Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς
488.
Γζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ αθαίνεζδξ ηδξ ηενδδυκαξ είκαζ δοκαηυ κα
πνδζζιμπμζδεεί δζάθοια εζδζηήξ πνςζηζηήξ. Πμζα απυ ηζξ ζζημθμβζηέξ γχκεξ ηδξ
ηενδδυκαξ πνςιαηίγεζ:
Ώ Σδ γχκδ ηδξ απαζαεζηζςιέκδξ μδμκηίκδξ πμο είκαζ ηαζ ιζηνμαζαηά
ιμθοζιέκδ
ΐ Σδ γχκδ ηδξ απαζαεζηζςιέκδξ μδμκηίκδξ πμο είκαζ εθεφεενδ ιζηνμαίςκ
Γ Σδ γχκδ ηδξ θζπχδμοξ εηθφθζζδξ ηςκ ζκχκ ημο Tomes
Α Σδ γχκδ ηδξ ζηθδνςηζηήξ μδμκηίκδξ
Β Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς
489.
Γεκζηά, δ πνμζανιμβή ηςκ ειθναηηζηχκ οθζηχκ ζηα ημζπχιαηα ιζαξ ημζθυηδηαξ
ελανηάηαζ απυ:
Ώ Σδκ αδνυηδηα ηςκ ημζπςιάηςκ
ΐ Σδκ πίεζδ πμο εα αζηδεεί ζημ οθζηυ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζηδκ ημζθυηδηα
Γ Σμκ ηνυπμ ηαεανζζιμφ ηδξ ημζθυηδηαξ
Α Κακέκα απυ ηα παναπάκς
Β Σα Ώ & ΐ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

490.
Ώπυ ηζ επδνεάγεηαζ δ ιζηνμδζείζδοζδ ζηζξ ειθνάλεζξ αιαθβάιαημξ:
Σδκ πενζεηηζηυηδηα ημο ηνάιαημξ ζε οδνάνβονμ
Σδ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα
Σμ ιέβεεμξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σδκ πενζεηηζηυηδηα ημο ηνάιαημξ ζε ηαζζίηενμ
Σα Ώ & ΐ

491.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ δ θάεμξ απάκηδζδ βζα ηδκ πνυηαζδ πμο
αημθμοεεί. Δ ιζηνμδζείζδοζδ ιπμνεί κα είκαζ οπεφεοκδ βζα:
Ώ Σδ ιεηειθναηηζηή εοαζζεδζία πμο πανμοζζάγμοκ ηάπμζα δυκηζα
ΐ Σα ιζηνμζπαζίιαηα ηςκ μνίςκ ηδξ έιθναλδξ
Γ Σδκ επζθακεζαηή αδνυηδηα ηδξ έιθναλδξ
Α Σδ δεοηενμβεκή ηενδδυκα
Β Σμ ηάηαβια θφιαημξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
492.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης ηφπμοξ ειθνάλεςκ ειθακίγεζ, ζοκήεςξ, ηδκ
ιζηνυηενδ ιζηνμδζείζδοζδ:
Ώ Ώιαθβάιαημξ
ΐ οκεέηςκ νδηζκχκ
Γ οβημθθδηζημφ πνοζμφ
Α Έκεεηεξ ποηέξ ιεηαθθζηέξ ειθνάλεζξ
Β Έκεεηεξ ηεναιζηέξ ειθνάλεζξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

493.
Πμζα ζδζυηδηα είκαζ επζεοιδηυ κα έπμοκ ηα οθζηά πνμζηαζίαξ πμθθμφ:
ΐζμζοιααηά ιε ημκ πμθθυ
Να πνμάβμοκ ηδκ παναβςβή επακμνεςηζηήξ μδμκηίκδξ
Να είκαζ ηαθμί εενιζημί ιμκςηέξ
Να πνμζηαηεφμοκ ημκ πμθθυ απυ ιδπακζηά ενεείζιαηα
θα ηα παναπάκς

494.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ααζζηέξ ζδζυηδηεξ δεκ είκαζ ακαβηαία κα δζαεέηεζ
έκα οθζηυ χζηε κα ηνζεεί ηαηάθθδθμ βζα άιεζδ ηάθορδ ημο πμθθμφ:
Ώ Να είκαζ αζμζοιααηυ ιε ημκ πμθθυ
ΐ Να ακηέπεζ ζηζξ δοκάιεζξ εθίρεζξ
Γ Να πνμάβεζ ηδκ παναβςβή επακμνεςηζηήξ μδμκηίκδξ
Α Να πνμζθφεηαζ ζηδκ μδμκηίκδ ζε ααειυ πμο κα ζηεβακμπμζεί ηδκ πενζμπή ηδξ
απμηάθορδξ
Β Να είκαζ ηαπφπδηημ
495.
ε πμζα απυ ηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ είκαζ πενζζζυηενμ ακαβηαία δ
πνμζηαζία ημο πμθθμφ:
Ώ ζμ ιεβαθφηενμ πενζειθναηηζηυ πχνμ αθήκεζ βφνς ημο ημ ειθναηηζηυ οθζηυ
ΐ ζμ ιζηνυηενμ είκαζ ημ πάπμξ ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ
Γ ζμ ααεφηενδ είκαζ δ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Α ζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ ιέβεεμξ ημο πμθθζημφ εαθάιμο
Β θα ηα παναπάκς
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

496.
Κάης απυ πμζεξ ειθνάλεζξ δεκ ημπμεεημφκηαζ αενκίηζα:
Ώιαθβάιαημξ
φκεεηδξ νδηίκδξ
φκεεηδξ νδηίκδξ ηαζ νδηζκμηνμπμπμζδιέκδξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
Έκεεηεξ ποηέξ ιεηαθθζηέξ ειθνάλεζξ
Σα Ώ & ΐ

497.
ε πμζμ/α ημίπςια/ηα ημζθμηήηςκ ΕΕαξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ ιπμνεί κα
ημπμεεηδεεί αενκίηζ:
Ώ ημ οπενπμθθζηυ
ΐ ημ αλμκζηυ
Γ ημ οπενπμθθζηυ ηαζ ζημ αλμκζηυ
Α ε υθα ηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Β ημ αοπεκζηυ
498.
ε πμζμ/α ημίπςια/ηα ημζθμηήηςκ ΕΕαξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ ιπμνεί κα
ημπμεεηδεεί αάζδ ςξ οθζηυ πνμζηαζίαξ πμθθμφ:
Ώ ημ οπενπμθθζηυ ημίπςια
ΐ ημ αλμκζηυ ημίπςια

Γ ημ οπενπμθθζηυ ηαζ ζημ αλμκζηυ ημίπςια
Α ημ αοπεκζηυ
Β ηα πθάβζα ημζπχιαηα εκυξ ηζαςηζδίμο
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

499.
Πμζυ/α είκαζ ημ οθζηυ/α εηθμβήξ βζα άιεζδ ηάθορδ ημο πμθθμφ:
Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Σμ θφναια μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ
Δ οαθμσμκμιενήξ ημκία ζε ζφζηαζδ επζπνίζιαημξ
Δ οαθμσμκμιενήξ ημκία ζε ζφζηαζδ αάζδξ
Σα Ώ & ΐ

500.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ακήηεζ ζηα ηνζηήνζα ηδξ ζςζηήξ ημπμεέηδζδξ
ημο οδνμλεζδίμο ημο αζαεζηίμο, ζε ιζα πενίπηςζδ άιεζδξ ηάθορδξ πμθθμφ:
Ώ Δ ημπμεέηδζή ημο ζε έκα πάπμξ 1-2 πζθ.
ΐ Δ ημπμεέηδζδ ημο ζε υθμ ημ οπενπμθθζηυ ή αλμκζηυ ημίπςια ηζ υπζ ιυκμ ζηδκ
πενζμπή ηδξ απμηάθορδξ
Γ Να ιδκ απμημθθάηαζ ιε ημ θφζδια ηδξ αενμζφνζββαξ
Α Να ιδκ δζαθοημπμείηαζ υηακ ημπμεεηείηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο αδνμπμζδηζηυ μλφ
Β Σα Ώ & ΐ
501.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ βζα ηδκ ημκία μλεζδίμο ημο
ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ:
Ώ Αζεβείνεζ ημοξ μδμκηζκμαθάζηεξ βζα παναβςβή δεοηενμβεκμφξ μδμκηίκδξ
ΐ Βιθακίγεζ ιζηνμαζμζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ
Γ Βιθακίγεζ ιεβάθδ ακημπή ζηζξ δοκάιεζξ εθίρδξ
Α Βιθακίγεζ ηαθή πνμζανιμβή ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Β Βιθακίγεζ οβνμζημπζηή ζοιπενζθμνά
502.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ηςκ ημκζχκ
μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ:
Ώ Μπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ ςξ πνμζςνζκά ειθναηηζηά οθζηά
ΐ Σμπμεεημφκηαζ απεοεείαξ ζηδκ μδμκηίκδ ζε απμηαηαζηάζεζξ αιαθβάιαημξ
πμο ημ πάπμξ ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ είκαζ ημοθάπζζημκ 2 πζθ.
Γ Αεκ ημπμεεημφκηαζ ζε ημζθυηδηεξ πμο εα οπμδεπημφκ έκεεηα ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Α Σμπμεεημφκηαζ ηάης απυ ειθνάλεζξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ μπζζείςκ δμκηζχκ
Β Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμζςνζκή απμηαηάζηαζδ κεμβζθχκ ηαζ ιυκζιςκ
δμκηζχκ
503.
Πμζα ημκία ημπμεεηείηαζ, ακ απαζηείηαζ αοηυ, ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ
πενζπηχζεςκ, ςξ μοδέηενμ ζηνχια ζε ιζα έιθναλδ αιαθβάιαημξ:
Ώ Κμκία θςζθμνζημφ ρεοδανβφνμο
ΐ Κμκία μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ
Γ Πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Α Ταθμσμκμιενήξ ημκία
Β Ρδηζκχδδξ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενήξ ημκία
504.
Πμζμ επίπνζζια ημπμεεηείηαζ, ακ απαζηείηαζ αοηυ, ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ
πενζπηχζεςκ, ςξ μοδέηενμ ζηνχια ζε ιζα έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Ώ Κμκία θςζθμνζημφ ρεοδανβφνμο
ΐ Ταθμσμκμιενήξ ημκία
Γ Κμκία μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ
Α Πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Β Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
505.
Σζ εα ημπμεεηήζεηε βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πμθθμφ ζε ιζα έιθναλδ
αιαθβάιαημξ εάκ ημ πάπμξ ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ ηνίκεηαζ υηζ είκαζ
ιζηνυηενμ απυ 0.5 πζθ.:
Ώ οβημθθδηζηυ πανάβμκηα
ΐ Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Γ Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ηαζ οαθμσμκμιενή ημκία

Α Yαθμσμκμιενή ημκία
Β Ρδηζκχδδ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενή ημκία
506.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ δ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ πνυηαζδ πμο
αημθμοεεί. «ε άιεζδ ηάθορδ ημο πμθθμφ, ζε ημζθυηδηα πμο πνυηεζηαζ κα
ειθναπεεί ιε ζφκεεηδ νδηίκδ, ημπμεεηείηαζ»:
Ώ Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
ΐ Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οαθμσμκμιενή ημκία
Γ Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημκία μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ
εοβεκυθδξ
Α Ταθμσμκμιενή ημκία
Β Ρδηζκχδδ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενή ημκία
507.
Γζαηί ζε ειθνάλεζξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζοκζζηάηαζ δ ηάθορδ ημο
οδνμλεζδίμο ημο αζαεζηίμο ιε επίπνζζια οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ:
Ώ Γζα κα ακηέπεζ ημ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ζηζξ δοκάιεζξ πίεζδξ πμο αζημφκηαζ
ζηδ ζφκεεηδ νδηίκδ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ζηδκ ημζθυηδηα
ΐ Γζα ηδκ απμθοβή ηδξ επζθακεζαηήξ ημο απμδυιδζδξ απυ ηδκ αδνμπμίδζδ
Γ Γζα κα ιδκ απμημθθάηαζ απυ ηδκ μδμκηίκδ θυβς δοκάιεςκ ζοζημθήξ
πμθοιενζζιμφ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Α Γζα ηδκ απεθεοεένςζδ θεμνίμο ζηζξ βεζημκζηέξ πενζμπέξ
Β Γζα ηδ ιείςζδ ημο υβημο ηδξ ημπμεεημφιεκδξ ζηδκ ημζθυηδηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ
508.
Σα οθζηά πνμζηαζίαξ ημο πμθθμφ ζε ειθνάλεζξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
πνμζείςκ δμκηζχκ, πνδζζιεφμοκ:
Ώ Γζα κα πνμζηαηεφζμοκ ημκ πμθθυ απυ ηδκ επίδναζδ ημο αδνμπμζδηζημφ μλέμξ
ΐ Γζα πνμζηαζία απυ ιδπακζηά ενεείζιαηα
Γ Γζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημ ζοβημθθδηζηυ πανάβμκηα
Α Σα Ώ & Γ
Β Γζα ηακέκα απυ ηα παναπάκς
509.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ βζα ηζξ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ, μζ
μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ μοδέηενμ ζηνχια:
Ώ Βιθακίγμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηζξ δοκάιεζξ εθίρδξ
ΐ Βιθακίγμοκ ζοβημθθδηζηή ζηακυηδηα
Γ Βιθακίγμοκ ήπζα αζμθμβζηή ζοιπενζθμνά
Α Αζεβείνμοκ ημοξ μδμκημαθάζηεξ βζα ηδκ παναβςβή επακμνεςηζηήξ μδμκηίκδξ
Β Βιθακίγμοκ εοαζζεδζία ζηδκ οβναζία
510.
διεζχζηε ημ πθέμκ ζδιακηζηυ απυ ηα παναηάης, ημ μπμίμ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ πμθθζηή δζέβενζδ ή ηαζ ιυκζιδ αθάαδ ζημκ πμθθυ δμκηζμφ πμο
θένεζ απμηαηάζηαζδ, ακελάνηδηα ειθναηηζημφ οθζημφ:
Ώ Σα πδιζηά ζημζπεία πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ημ ειθναηηζηυ οθζηυ
ΐ Σα εενιζηά ενεείζιαηα ηα μπμία ιεηαθένμκηαζ δζα ιέζμο ηςκ ειθναηηζηχκ
οθζηχκ
Γ Δ είζμδμξ ημλζηχκ μοζζχκ ηαζ ιζηνμαίςκ ιε ηδκ ιζηνμδζείζδοζδ
Α Σα βαθαακζηά ενεείζιαηα, ζε ιεηαθθζηέξ απμηαηαζηάζεζξ
Β Οζ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ μζ μπμίεξ ιεηαθένμκηαζ δζα ιέζμο ηςκ οθζηχκ ζηδκ
μδμκηίκδ
511.
Πμζμ απυ ηα παναηάης πνμζθένεζ ηδκ ηαθφηενδ πνμζηαζία ζημκ πμθθυ
δμκηζμφ πμο θένεζ απμηαηάζηαζδ:
Ώ Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
ΐ Δ ημκία μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ
Γ Σμ αενκίηζ
Α Δ οαθμσμκμιενήξ ημκίαξ
Β Δ παναιέκμοζα μδμκηίκδ
512.
Δ ιεηειθναηηζηή εοαζζεδζία πμο παναηδνείηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ
απμηαηαζηάζεςκ ΕΕαξ μιάδαξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ μπζζείςκ, ζηζξ μπμίεξ έπεζ

πνδζζιμπμζδεεί δ δζαζηνςιαηζηή ηεπκζηή, ιπμνεί κα μθείθεηαζ:
Ώ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο αδνμπμζδηζημφ μλέμξ απεοεείαξ ζηδκ μδμκηίκδ ημο
οπενπμθθζημφ ηαζ αλμκζημφ ημζπχιαημξ
ΐ ηδ δοζημθία απυδμζδξ ζδιείμο επαθήξ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
Γ ηδκ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα πμο
πνδζζιμπμζείηαζ
Α ηζξ ιεβάθεξ δοκάιεζξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
513.
ε πενζπηχζεζξ εκεέηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ βζα ηδ δζυνεςζδ
οπμζηαθχκ ηδξ ημζθυηδηαξ πνμηζιάηαζ δ πνήζδ:
Ώ Ρδηζκχδμοξ ηνμπμπμζδιέκδξ οαθμσμκμιενμφξξ ημκίαξ
ΐ Ρδηζκχδμοξ οθζημφ ηάθορδξ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Γ Κμκίαξ μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ
Α Ρδηζκχδμοξ ημκίαξ
Β Σα Ώ & Α
514.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ζοκεήηεξ, ακ ζζπφεζ, βίκεηαζ εοκμσηή δ
πνυβκςζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςηζηυηδηαξ ημο πμθθμφ, ζε άιεζδ ηάθορδ ιε
οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο:
Ώ Δ απμηάθορδ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 0.5 πζθ.
ΐ Σμ δυκηζ κα είκαζ αζοιπηςιαηζηυ
Γ Να βίκεηαζ απμηαηάζηαζδ πνςημβεκμφξ ηενδδυκαξ
Α Ο αζεεκήξ κα είκαζ άκς ηςκ 40-45 εηχκ
Β Σμ δυκηζ κα είκαζ πνυζεζμ
515.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ υζμκ αθμνά ημοξ πανάβμκηεξ πμο
επδνεάγμοκ ημκ πνυκμ πήλδξ ηςκ ημκζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ οθζηά
πνμζηαζίαξ πμθθμφ:
Ώ Δ ηαπφηενδ ακάιεζλδ ιεζχκεζ ημ πνυκμ πήλδξ
ΐ Δ ιεβάθδ ακαθμβία ζηυκδξ-οβνμφ ιεζχκεζ ημ πνυκμ πήλδξ
Γ Δ ιεβάθδ ακαθμβία ζηυκδξ-οβνμφ αολάκεζ ημ πνυκμ πήλδξ
Α Δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιεζχκεζ ημ πνυκμ πήλδξ
Β Δ πνήζδ ηνφαξ βοάθζκδξ πθάηαξ βζα ηδκ ακάιεζλδ ηδξ ημκίαξ αολάκεζ ημ πνυκμ πήλδξ
516.
Σζ ηαεμνίγεηαζ ιε ηδ Νμ 1 πνμδζαβναθή ηδξ Ώιενζηακζηήξ Οδμκηζαηνζηήξ
μιμζπμκδίαξ (Ώ.D.A.) ζημ ηνάια αιαθβάιαημξ:
Ώ Δ ζφκεεζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ ημο ηνάιαημξ ζηα αιαθβάιαηα
ΐ Δ ιεηαθθμβναθζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ παιδθήξ ηαζ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε
παθηυ ηναιάηςκ αιαθβάιαημξ
Γ Δ πμζμζηζαία ακαθμβία ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ ημο ηνάιαημξ
Α Σμ ζπήια ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ιμνίςκ ημο ηνάιαημξ
Β Σα Ώ & Γ
517.
Σζ κέμ ειθακίζηδηε ζηδκ ελέθζλδ ηςκ αιαθβαιάηςκ πμο ηάκεζ πενζηηή
ηδκ πανμοζία ρεοδανβφνμο ζημ ηνάια:
Ώ Ώολήεδηε ζδιακηζηά ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημο Cu
ΐ Βθανιυγεηαζ κέα ιέεμδμξ παναζηεοήξ ημο ηνάιαημξ
Γ Μεζχεδηε ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημο Sn
Α Σνμπμπμζήεδηε δ Νμ1 πνμδζαβναθή ηδξ Ώ.D.A.
Β Σα Ώ & Α
518.
Σα αιαθβάιαηα ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ πενζέπμοκ ή υπζ ηδ β2θάζδ ιεηά ηδ πήλδ ημοξ:
Ώ Ναζ
ΐ πζ
Γ Ναζ, βζα ιία εαδμιάδα
Α Ναζ, βζα έκα ιήκα
Β Ναζ, βζα έκα πνυκμ

519.
Σμ αιάθβαια ελ αζηίαξ ηδξ θφζδξ ημο αθθά ηαζ ημο ηνυπμο
ζοιπφηκςζδξ ημο επζηνέπεζ κα δδιζμονβμφκηαζ ζηδ ιάγα ημο πμθθά ιζηνμηεκά
άιεζα ιεηά ηδ ιίλδ ημο. Ώοηά παναιέκμοκ ιμκίιςξ ηεκά ή πθδνμφκηαζ ιε ηδκ
πάνμδμ ημο πνυκμο ηαζ απυ ηζ:
Ώ Παναιέκμοκ ιμκίιςξ ηεκά
ΐ Πθδνμφκηαζ ζφκημια απυ ηδ νμή οβνμφ οδνανβφνμο ζηα ηεκά
Γ Πθδνμφκηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ ηνοζηάθθςκ ηδξ β2-θάζδξ
Α Πθδνμφκηαζ ζε ιζηνυ δζάζηδια απυ ηνοζηάθθμοξ ηδξ β1-θάζδξ
Β Πθδνμφκηαζ ζζβά – ζζβά απυ ηα πνμσυκηα δζάανςζδξ ημο αιαθβάιαημξ
520.
Πμζμ είκαζ ημ % ηαηά αάνμξ πμζμζηυ ημο Ag ζηδ Νμ 1 πνμδζαβναθή ηδξ
Ώιενζηακζηήξ Οδμκηζαηνζηήξ Οιμζπμκδίαξ (ΏDA) ζημ ηνάια αιαθβάιαημξ:
Ώ Σμ ιέβζζημ 65%
ΐ Σμ εθάπζζημ 65%
Γ Σμ εθάπζζημ 60%
Α Σμ εθάπζζημ 65%
Β Σμ ιέβζζημ 60%
521.
Πμζμ είκαζ ημ % ηαηά αάνμξ πμζμζηυ ημο Sn ζηδ Νμ 1 πνμδζαβναθή
ηδξ Ώιενζηακζηήξ Οδμκηζαηνζηήξ Οιμζπμκδίαξ (ΏDA) ζημ ηνάια αιαθβάιαημξ:
Ώ Σμ εθάπζζημ 25%
ΐ Σμ ιέβζζημ 29%
Γ Σμ ιέβζζημ 25%
Α Σμ εθάπζζημ 29%
Β Σμ ιέβζζημ 35%
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

522.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ Sn ζημ ηνάια ημο αιαθβάιαημξ:
Πνμζδίδεζ πθαζηζηυηδηα
Ώολάκεζ ηδ β2-θάζδ
Μεζχκεζ ηδκ ακημπή ζηδκ εθίρδ
Μεζχκεζ ηδ δζάανςζδ
Ώολάκεζ ηδ δζάανςζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

523.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ Sn ζημ ηνάια ημο αιαθβάιαημξ:
Ώολάκεζ ηδκ ζοζημθή
Μεζχκεζ ηδ ζοζημθή
Μεζχκεζ ηδ δζάανςζδ
Μεζχκεζ ημκ ενποζιυ
Μεζχκεζ ηδ δζάανςζδ ηαζ ημκ ενποζιυ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

524.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ Sn ζημ ηνάια ημο αιαθβάιαημξ:
Μεζχκεζ ηδ ζοζημθή
Μεζχκεζ ηδ δζάανςζδ
Μεζχκεζ ημκ ενποζιυ
Καεοζηενεί ηδ ζηθήνοκζδ
Βπζηαπφκεζ ηδκ ζηθήνοκζδ

525.
ε ηζ πμζμζηυ πενζέπεηαζ δ β-θάζδ ιέζα ζε έκα ηοπζηυ αιάθβαια πμο
έπεζ ζηθδνοκεεί:
Ώ 60-70%
ΐ 30-35%
Γ 20-40%
Α 20-30%
Β 1-10%
526.
ε ηζ πμζμζηυ πενζέπεηαζ δ β1-θάζδ ιέζα ζε έκα ηοπζηυ αιάθβαια πμο
έπεζ ζηθδνοκεεί:
Ώ Λζβυηενμ απυ 10%
ΐ 70-80%
Γ 60-70%

Α 50-65%
Β 40-65%
527.
ε ηζ πμζμζηυ πενζέπεηαζ δ β2-θάζδ ιέζα ζε έκα ηοπζηυ αιάθβαια πμο
έπεζ ζηθδνοκεεί:
Ώ 30-35%
ΐ 10-20%
Γ 1-10%
Α 5-10%
Β 5-15%
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

528.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ Cu ζημ ηνάια ημο αιαθβάιαημξ:
Ώολάκεζ ηδκ ακημπή
Μεζχκεζ ηδ δζαζημθή
Μεζχκεζ ηδκ αιαφνςζδ
Μεζχκεζ ημκ ενποζιυ
Ώολάκεζ ημκ ενποζιυ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

529.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ Zn ζημ ηνάια ημο αιαθβάιαημξ:
Ώολάκεζ ηδ δζάανςζδ
Μεζχκεζ ηδκ πθαζηζηυηδηα
Μεζχκεζ ηδ δζαζημθή
Αεζιεφεζ ημ μλοβυκμ ηαηά ηδκ παναζηεοή ημο ηνάιαημξ
Ώολάκεζ ημ νοειυ πήλδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

530.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ Γδ ζημ ηνάια ημο αιαθβάιαημξ:
Αδιζμονβεί δεοηενμβεκή δζαζημθή, πανμοζία οβναζίαξ
Αεζιεφεζ ημ μλοβυκμ ηαηά ηδκ παναζηεοή ημο ηνάιαημξ
Ώολάκεζ ηδκ πθαζηζηυηδηα
Σα Ώ & ΐ & Γ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

531.
Σζ επίδναζδ έπεζ δ πανμοζία αολδιέκμο Hg ζηζξ ζδζυηδηεξ ημο
πδβιέκμο αιαθβάιαημξ:
Ώ Ώολάκεζ ηα ιζηνμηαηαβιάηα ηςκ μνίςκ ηςκ ειθνάλεςκ
ΐ Μείςζδ ηςκ ιζηνμηαηαβιάηςκ ηςκ μνίςκ ηςκ ειθνάλεςκ
Γ Ώφλδζδ ηδξ β2-θάζδξ
Α Μείςζδ ηδξ ζοζημθήξ
Β Μείςζδ ηδξ δζάανςζδξ
532.
Σζ επίδναζδ έπεζ μ αολδιέκμξ Δg ζηζξ ζδζυηδηεξ ημο πδβιέκμο
ηνάιαημξ:
Ώ Ώολάκεζ ηδκ ακημπή ζηδ εθίρδ
ΐ Μεζχκεζ ηδκ ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ
Γ Ώολάκεζ ηδκ ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ
Α Μεζχκεζ ηδκ δζαζημθή
Β Ώολάκεζ ημ πνυκμ πήλδξ
533.
Έκα πθεμκέηηδια ηςκ ζφβπνμκςκ θεπηυημηηςκ αιαθβαιάηςκ ιε
ιμνθή νζκζζιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα παθαζυηενα αδνυημηηα ηνάιαηα είκαζ δ:
Ώ Μεζςιέκδ β2-θάζδ
ΐ Μείςζδ ημο πνυκμο πήλδξ
Γ Μεζςιέκδ αιαφνςζδ
Α Πζμ βνήβμνδ ζηενεμπμίδζδ
Β Μζηνυηενδ απμηνζαή
534.
Έκα πθεμκέηηδια ηςκ θεπηυημηηςκ ηοπζηχκ αιαθβαιάηςκ ιε ιμνθή
νζκζζιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα παθαζυηενα αδνυημηηα ηνάιαηα είκαζ:
Ώ Δ ιζηνυηενδ δζάανςζδ
ΐ Σα θζβυηενα ιζηνμηαηάβιαηα ηςκ μνίςκ

Γ Δ ιείςζδ ημο πνυκμο πήλδξ
Α Δ ηαθφηενδ πνμζανιμβή ζηα ημζπχιαηα
Β Δ ιεβαθφηενδ πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ
535.
Έκα πθεμκέηηδια ηςκ θεπηυημηηςκ ηοπζηχκ αιαθβαιάηςκ ιε ιμνθή
νζκζζιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα παθαζυηενα αδνυημηηα ηνάιαηα είκαζ:
Ώ Σα θζβυηενα ιζηνμηαηάβιαηα ηςκ μνίςκ
ΐ Δ πζμ βνήβμνδ ζηθήνοκζδ
Γ Δ ιζηνυηενδ νμή ηαζ ενποζιυξ
Α Δ επζαναδοιέκδ ζηενεμπμίδζδ
Β Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
536.
Έκα πθεμκέηηδια ηςκ ζθαζνζηχκ ηοπζηχκ αιαθβαιάηςκ ζε ζπέζδ
πνμξ ηα αιαθβάιαηα ιε ηδκ ιμνθή νζκζζιάηςκ είκαζ:
Ώ Δ ιείςζδ ηδξ δζάανςζδξ
ΐ Δ ιεβάθδ πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ
Γ Ο ιζηνυηενμξ πνυκμξ πήλδξ
Α Δ ιείςζδ ηδξ δζαζημθήξ
Β Σα θζβυηενα ιζηνμηαηάβιαηα ηςκ μνίςκ
537.
Έκα πθεμκέηηδια ηςκ ζθαζνζηχκ ηοπζηχκ αιαθβαιάηςκ ζε ζπέζδ πνμξ
ηα ηοπζηά αιαθβάιαηα ιε ηδκ ιμνθή νζκζζιάηςκ είκαζ δ:
Ώ Βφημθδ θείακζδ ηαζ ζηίθαςζδ
ΐ Μεβάθδ ζηθδνυηδηα
Γ Μζηνυηενδ δζαζημθή
Α Ώφλδζδ ηδξ β1-θάζδξ
Β Μεβαθφηενδ ακημπή ζηδ εθίρδ
538.
Έκα πθεμκέηηδια ηςκ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε Cu αιαθβαιάηςκ ζε
ζφβηνζζδ ιε ηα ζοιααηζηά αιαθβάιαηα είκαζ:
Ώ Ώολδιέκδ β1-θάζδ
ΐ Μεβαθφηενδ ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ
Γ Μζηνυηενδ ακημπή ζηδ εθίρδ
Α Λζβυηενα ιζηνμηαηάβιαηα ηςκ μνίςκ
Β Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
539.
Πμζα είκαζ δ πανάιεηνμξ πμο επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο ηεθζημφ
πνμσυκημξ ημο αιαθβάιαημξ ηαηά ηδ ιείλδ αοημφ ηαζ εθέβπεηαζ απυ ημκ
μδμκηίαηνμ:
Ώ Δ ζφκεεζδ ημο ηνάιαημξ
ΐ Σμ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ ιμνίςκ ημο ηνάιαημξ
Γ Δ ακαθμβία ηνάιαημξ /Hg
Α Δ πμζυηδηα ημο ηνάιαημξ
Β Δ ηαπφηδηα ιείλδξ
540.
Πμζα είκαζ δ πανάιεηνμξ πμο επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο ηεθζημφ
πνμσυκημξ ημο αιαθβάιαημξ ηαηά ηδ ιείλδ αοημφ ηαζ εθέβπεηαζ απυ ημκ
μδμκηίαηνμ:
Ώ Δ ακαθμβία ηνάιαημξ /Δg
ΐ Δ πμζυηδηα ημο ηνάιαημξ
Γ Σμ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ ιμνίςκ ημο ηνάιαημξ
Α Δ δφκαιδ ιείλδξ
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
541.
Πμζμ είκαζ ημ % ηαηά αάνμξ πμζμζηυ ημο xαθημφ ζηδ Νμ 1
πνμδζαβναθή ηδξ Ώιενζηακζηήξ Οδμκηζαηνζηήξ Οιμζπμκδίαξ (Ώ.D.Ώ.) ζημ
ηνάια αιαθβάιαημξ:
Ώ Σμ εθάπζζημ ζημ 6%
ΐ Σμ ιέβζζημ ζημ 6%
Γ Σμ ιέβζζημ ζημ 10%

Α Σμ εθάπζζημ ζημ 10%
Β Σμ εθάπζζημ ζημ 15%
542.
Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ ηναιάηςκ αιαθβάιαημξ πμο πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδκ
πνμδζαβναθή Νμ1 ηδξ ANSI /ADA ημο 1977 αθμνμφκ:
Ώ ηδκ πνχζιδ ακημπή ζηδκ εθίρδ ηαζ ζημκ ενποζιυ
ΐ ηδκ πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ ηαζ δζάανςζδ
Γ ημκ ενποζιυ ηαζ ζηδ δζάανςζδ
Α ηδκ πνχζιδ ακημπή, ζηδ εθίρδ, ζημκ ενποζιυ ηαζ ζηδ ιεηααμθή ηςκ
δζαζηάζεςκ ηαηά ηδκ πήλδ ημο αιαθβάιαημξ
Β ηδ δζάανςζδ ηαζ ηδκ απμηνζαή ημο αιαθβάιαημξ
543.
Σα πνμαιαθβαιςιέκα ηνάιαηα αιαθβάιαημξ:
Ώ Ώκηζδνμφκ ηαπφηενα ιε ημκ οδνάνβονμ ηαζ ειθακίγμοκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά
ζημκ ενποζιυ
ΐ Ώκηζδνμφκ αναδφηενα ιε ημκ οδνάνβονμ ηαζ ειθακίγμοκ ηαθφηενδ
ζοιπενζθμνά ζηδ δζάανςζδ
Γ Ώκηζδνμφκ ηαπφηενα ιε ημκ οδνάνβονμ ηαζ ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ πνχζιδ
ακημπή
Α Ώκηζδνμφκ αναδφηενα ιε ημκ οδνάνβονμ ηαζ ειθακίγμοκ ηαθφηενδ
ζοιπενζθμνά ζημκ ενποζιυ
Β Ώκηζδνμφκ ηαπφηενα ιε ημκ οδνάνβονμ ηαζ ειθακίγμοκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά
ζηδκ δζάανςζδ
544.
Ο οδνάνβονμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ μδμκηζαηνζηή δεκ πνέπεζ κα
ειθακίγεζ πηδηζηυηδηα ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδζαβναθή 1560/1975 ημο ΕSΟ
πάκς απυ:
Ώ 0,01 %
ΐ 0,02 %
Γ 0,03%
Α 0,04 %
Β 0,05%
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

545.
Δ ααζζηή μδυξ απμννυθδζδξ ημο οδνανβφνμο απυ ημκ άκενςπμ είκαζ:
Ο βαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ
Σμ δένια
Δ ακαπκεοζηζηή μδυξ
Οζ μθεαθιμί
Σμ δένια ηαζ μ βαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ

546.
Δ ζοβηέκηνςζδ ημο οδνανβφνμο ζημ αίια εεςνείηαζ θοζζμθμβζηή υηακ
ανίζηεηαζ ζημ επίπεδμ:
Ώ 10 –30 ng/ml αίιαημξ
ΐ 20-50 ng/ml αίιαημξ
Γ 5-15 ng/ml αίιαημξ
Α 3-10 ng/ml αίιαημξ
Β 50-100 ng/ml αίιαημξ
547.
Σμ ιέβεεμξ ηςκ ιεβαθοηένςκ ηυηηςκ ζηα ζθαζνζηά αιαθβάιαηα
ανβφνμο–ηαζζζηένμο είκαζ πενίπμο:
Ώ 10 ιm
ΐ 20 ιm
Γ 30 ιm
Α 40 ιm
Β 50 ιm
548.
Δ ιεβάθδ πθαζηζηυηδηα ηςκ ζθαζνζηχκ αιαθβαιάηςκ ανβφνμο–
ηαζζζηένμο:
Ώ Βπζηνέπεζ ηδκ άζηδζδ ιεβάθδξ πίεζδξ ηαηά ηδκ ζοιπφηκςζδ
ΐ Βπζηνέπεζ ηδκ άζηδζδ ιζηνήξ πίεζδξ ηαηά ηδκ ζοιπφηκςζδ

Γ Αεκ επζηνέπεζ εφημθδ θείακζδ ηαζ ζηίθαςζδ
Α Αεκ επζηνέπεζ ηαθή πνυζθοζδ ζηζξ ηανθίδεξ
Β Βκδείηκοηαζ βζα απμηαηαζηάζεζξ εηηεηαιέκςκ ημζθμηήηςκ ΕΕαξ μιάδαξ
549.
Πμζμ απυ ηα παναηάης πμζμζηά εηθνάγεζ ηδκ επί ηδξ % ηαηά αάνμξ
πενζεηηζηυηδηα ζε παθηυ, ηςκ ιεβάθδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ αιαθβαιάηςκ:
Ώ 2%
ΐ 3%
Γ 4%
Α 5%
Β 6%
550.
Σμ αιάθβαια, ιεηά ηδ ιείλδ ημο, δεκ εεςνείηαζ ηαηάθθδθμ βζα
πνδζζιμπμίδζδ υηακ:
Ώ Βιθακίγεζ θεία επζθάκεζα
ΐ Βιθακίγεζ επζθάκεζα πςνίξ πυνμοξ
Γ Βιθακίγεζ ακμιμζμβέκεζα ιάγαξ ηαζ ημηηχδδ οθή
Α Λεία επζθάκεζα ηαζ πςνίξ πυνμοξ
Β Σα Ώ & ΐ & Γ
551.
Δ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ημπμεέηδζδξ
ημο ζηδκ ημζθυηδηα έπεζ ςξ ζηυπμ:
Ώ Σδκ πθήνςζδ ηδξ ημζθυηδηαξ
ΐ Σδκ ζηεκυηενδ επαθή ημο αιαθβάιαημξ ιε ηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Γ Σδκ ηαθφηενδ επαθή ημο αιαθβάιαημξ ιε ηα υνζα ηδξ ημζθυηδηαξ
Α Σδκ δζαηήνδζδ ημο οδνανβφνμο πμο παναιέκεζ ηεθζηά ζηδκ ιάγα ημο
αιαθβάιαημξ ζε υζμ ημ δοκαηυκ παιδθυηενα επίπεδα
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
552.
Ο πνυκμξ πμο ιεζμθααεί απυ ηδκ ιείλδ ηαζ ιέπνζ ηδ ζοιπφηκςζδ ημο
αιαθβάιαημξ δεκ πνέπεζ κα λεπενκά:
Ώ Σμ 1 θεπηυ
ΐ Σα 3 θεπηά
Γ Σα 4 θεπηά
Α Σα 6 θεπηά
Β Σα 10 θεπηά
553.
ηζξ ημζθυηδηεξ ΕΕαξ μιάδαξ δ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ λεηζκά:
Ώ οβπνυκςξ, απυ ημ υιμνμ ηζαςηίδζμ ηαζ ημ ιαζδηζηυ ηιήια ηδξ ημζθυηδηαξ
ΐ Ώπυ ημ ιαζδηζηυ ηιήια ηδξ ημζθυηδηαξ
Γ Ώπυ ημ υιμνμ ηζαςηίδζμ ηδξ ημζθυηδηαξ
Α Ώπυ ηα ζοβηναηδηζηά ζημζπεία ηδξ ιαζδηζηήξ ηαζ μιυνμο ημζθυηδηαξ
Β Ώπυ ημ πανεζαηυ ηαζ βθςζζζηυ ημίπςια ημο ιαζδηζημφ ηιήιαημξ ηδξ
ημζθυηδηαξ
554.
Σα ααζζηά ζοζηαηζηά ηςκ θεπηυημηηςκ ηαζ αδνυημηηςκ αιαθβάιαημξ
ζε ιμνθή νζκζζιάηςκ είκαζ:
Ώ Άνβονμξ – Υαθηυξ
ΐ Άνβονμξ – Καζζίηενμξ
Γ Υαθηυξ – Καζζίηενμξ
Α Άνβονμξ – Φεοδάνβονμξ
Β Καζζίηενμξ – Φεοδάνβονμξ
555.
ηα ηνάιαηα ιζηνήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ, δ η.α. πενζεηηζηυηδηα ζε
παθηυ είκαζ:
Ώ Μζηνυηενδ απυ 12%
ΐ Μζηνυηενδ απυ 10%
Γ Μζηνυηενδ απυ 8%
Α Μζηνυηενδ απυ 7%
Β Μζηνυηενδ απυ 6%

556.
Σα αιαθβάιαηα πμο ζηδκ ιάγα ημοξ δεκ ζπδιαηίγεηαζ δ β2 θάζδ
ειθακίγμοκ:
Ώ Μζηνυηενδ δζάανςζδ ηαζ ενποζιυ
ΐ Μζηνυηενδ δζάανςζδ ηαζ αιαφνςζδ
Γ Μζηνυηενμ ενποζιυ ηαζ δζάανςζδ
Α Μζηνυηενμ ενποζιυ ηαζ πνχζιδ ακημπή
Β Μζηνυηενδ δζάανςζδ ηαζ δεοηενμβεκή δζαζημθή
557.
Δ πνυηθδζδ ημίθακζδξ ζηδκ υιμνδ επζθάκεζα ιζαξ έιθναλδξ
αιαθβάιαημξ IIαξ μιάδμξ μθείθεηαζ:
Ώ ηδκ ιδ ημπμεέηδζδ ζθήκαξ
ΐ ηδκ πνδζζιμπμίδζδ αηαηάθθδθμο ηεπκδημφ ημζπχιαημξ
Γ ηδκ ημπμεέηδζδ δφμ ζθδκχκ (πανεζαηά ηαζ βθςζζζηά)
Α ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ζθήκαξ πάκς απυ ημ αοπεκζηυ ημίπςια ηδξ ημζθυηδηαξ
Β ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ζθήκαξ ηάης απυ ημ αοπεκζηυ ημίπςια ηδξ ημζθυηδηαξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

558.
Δ ιεηαθμνά ημο αιαθβάιαημξ ιέζα ζηδκ ημζθυηδηα βίκεηαζ:
ε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ιε ημ πένζ
ε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ιε ηδκ ααιααημθααίδα
ε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιε ηδκ ααιααημθααίδα
ε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ιε ημκ αιαθβαιαημθυνμ
ε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιε ημ πένζ

559.
Πνχηδ εκένβεζα ημο μδμκηζάηνμο ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ιεηαθθζημφ
εθάζιαημξ ηαζ ηδξ ζθήκαξ ζε ιία έιθναλδ ΕΕαξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ είκαζ:
Ώ Δ δζαιυνθςζδ ηδξ μνζαηήξ αηνμθμθίαξ
ΐ Δ δζαιυνθςζδ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Γ Δ αθαίνεζδ ηδξ πενίζζεζαξ ημο οθζημφ απυ ημ αοπεκζηυ υιμνμ ηιήια
Α Ο έθεβπμξ ηδξ ζφβηθεζζδξ
Β Δ θείακζδ ηδξ έιθναλδξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

560.
Σμ αιάθβαια ηαεζενχεδηε ςξ ειθναηηζηυ οθζηυ βζαηί:
Βίκαζ αζμζοιααηυ ιε ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ
Αεκ δζαανχκεηαζ απυ ηα ζημιαηζηά οβνά
οβημθθάηαζ ιε ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ
Βιθακίγεζ ιεβάθδ πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ
Αεκ ειθακίγεζ ενποζιυ

561.
Σα ααζζηά ιεζμκεηηήιαηα ηςκ πνχηςκ αιαθβαιάηςκ πμο πνεζάγμκηακ
αεθηίςζδ ήηακ:
Ώ Δ ιζηνή ακημπή ζηζξ δοκάιεζξ εθίρδξ ηαζ εθεθηοζιμφ
ΐ Δ ιζηνή ακημπή ζηδκ απμηνζαή
Γ Δ ηαηή πνμζανιμβή ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Α Δ ιεβάθδ δζαθοηυηδηα ζηα ζημιαηζηά οβνά
Β Ο ενποζιυξ ηαζ ηα ιζηνμζπαζίιαηα ζηα υνζα ηςκ ειθνάλεςκ
562.
Ο οδνάνβονμξ ιεηά ηδκ είζμδυ ημο ζημ ζηυια μλεζδχκεηαζ ηαζ
ηαηαηναηείηαζ οπυ ιμνθή ζυκηςκ:
Ώ ημοξ κεθνμφξ
ΐ ημ ήπαν
Γ ημ ζπθήκα
Α ημκ εκηενζηυ ζςθήκα
Β ε υθα ηα πνμδβμφιεκα
563.
Δ έκηαζδ ηαζ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο
οδνανβφνμο ζημ ζηυια ελανηάηαζ:
Ώ Ώπυ ηδ πδιζηή ιμνθή ημο οδνανβφνμο
ΐ Ώπυ ηδκ ηαπφηδηα πνυζθδρδξ ημο οδνανβφνμο
Γ Ώπυ ηδ ζοκμθζηή ζοβηέκηνςζδ ημο οδνανβφνμο

Α Ώπυ ηακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
Β Ώπυ ηα Ώ & ΐ & Γ
564.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ απμηεθεί ζφιπηςια ηδξ οδνανβονζηήξ
δδθδηδνίαζδξ:
Ώ Έθθεζρδ ζοβηέκηνςζδξ
ΐ Άβπμξ
Γ Αζζηαβιυξ
Α Ολοεοιία
Β Τπκδθία
565.
Δ ημπμεέηδζδ πνμηαηαζηεοαζιέκμο εκδμννζγζημφ άλμκα δεκ
εκδείηκοηαζ ζε:
Ώ Πενζπηχζεζξ ιενζηήξ απχθεζαξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ηδξ ιφθδξ
ΐ ε ηάεε πενίπηςζδ πμο οθίζηαηαζ πενζαηνμννζγζηή αθθμίςζδ
Γ ε πενίπηςζδ πμο ζημ δυκηζ εα ημπμεεηδεεί, ζηδ ζοκέπεζα, ζηεθάκδ
Α Κεηαιιέκμ νζγζηυ ζςθήκα
Β ηακ ημ δυκηζ ακηαβςκζζηήξ θένεζ ζηεθάκδ απυ πμνζεθάκδ
566.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ ζφιπηςια ηδξ οδνανβονζηήξ
δδθδηδνίαζδξ:
Ώ Σνέιμοθμ ηςκ πενζχκ ηαζ πμδζχκ
ΐ Σνέιμοθμ ημο πνμζχπμο
Γ Ώζηαεήξ αδιαηζζιυξ
Α Έκημκα ακηακαηθαζηζηά
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
567.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ απμηεθεί ζφιπηςια ηδξ μλείαξ ιμνθήξ
οδνανβονζηήξ δδθδηδνίαζδξ:
Ώ Φανοββίηζδα
ΐ Κμζθζαημί πυκμζ
Γ Ναοηία
Α Ίθζββμξ
Β Αφζπκμζα
568.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζοιπηχιαηα ηδξ μλείαξ ιμνθήξ οδνανβονζηήξ
δδθδηδνίαζδξ δεκ ζζπφεζ:
Ώ Αζυβηςζδ ζζαθμβυκςκ αδέκςκ
ΐ Κζκδηζηυηδηα ηςκ δμκηζχκ
Γ ημιαηίηζδα
Α Ώκμονία
Β οπκμμονία
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

569.
Ο οδνάνβονμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ηνάιαηα αιαθβάιαημξ πνέπεζ:
Να είκαζ πδιζηά ηαεανυξ
Να έπεζ πνμζιείλεζξ ιμθφαδμο
Να έπεζ πνμζιείλεζξ ανζεκζημφ
Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
Tα Ώ & ΐ

570.
Δ εθάηηςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο Hg ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ηναιάηςκ
αιαθβάιαημξ:
Ώ Ώκαζηέθθεζ ηδ ζςζηή αιαθβάιςζδ
ΐ Μεζχκεζ ηδκ ακημπή ζηζξ δοκάιεζξ εθίρδξ
Γ Μεζχκεζ ηδκ ακημπή ζηζξ δοκάιεζξ εθεθηοζιμφ
Α Ώολάκεζ ηα ιζηνμζπαζίιαηα ζηα υνζα ηδξ έιθναλδξ
Β Ώολάκεζ ηδ δζαζημθή
571.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ ζε ζπέζδ ιε ηα αιαθβάιαηα ημο ηφπμο
ηςκ αδνυημηηςκ νζκζζιάηςκ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Βιθακίγμοκ έκημκδ δζάανςζδ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ έιθναλδξ
Βιθακίγμοκ ιζηνμζπαζίιαηα ζηα υνζα ηδξ έιθναλδξ
Αδιζμονβμφκ βαθαακζηά νεφιαηα
Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
Σα Ώ & ΐ & Γ

572.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ ζπεηζηά ιε ηα οπενθεπηυημηηα ηνάιαηα
ζε ιμνθή νζκζζιάηςκ:
Ώ Πανμοζζάγμοκ αεθηζςιέκδ ηθζκζηή ζοιπενζθμνά
ΐ Πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ακημπή απυ ηα θεπηυημηηα
Γ Πανμοζζάγμοκ ιζηνυηενδ νμή
Α Πανμοζζάγμοκ ιζηνυηενμ ενποζιυ
Β Βιθακίγμοκ πενζζζυηενα ηα ιζηνμζπαζίιαηα ζηα υνζα ηδξ έιθναλδξ
573.
Σα ζθαζνζηά ηνάιαηα ανβφνμο-ηαζζζηένμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα
αιαθβάιαηα έπμοκ:
Ώ Μζηνή πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ
ΐ Μεβάθδ πθαζηζηυηδηα
Γ Μεβάθδ πενζεηηζηυηδηα οδνανβφνμο
Α Αφζημθδ θείακζδ ηαζ ζηίθαςζδ
Β Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
574.
Δ έθθεζρδ ή δ ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ηδξ θάζδξ β2 βεκζηά ζηα
αιαθβάιαηα:
Ώ Βθαπζζημπμίδζε ηα ιζηνμζπαζίιαηα ζηα υνζα ηςκ ειθνάλεςκ
ΐ Μείςζε ηδ δζάανςζδ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ έιθναλδξ
Γ Μείςζε ημκ ενποζιυ ηαζ ηδ νμή
Α Ώφλδζε ηδκ ακημπή ζηζξ δοκάιεζξ εθίρεζξ
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
575.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ θάεμξ απάκηδζδ βζα ηδκ πνυηαζδ πμο
αημθμοεεί. «Δ επανηήξ αιαθβάιςζδ ελαζθαθίγεζ»:
Ώ Καθέξ θοζζημιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ
ΐ Άκεηδ δζαιυνθςζδ
Γ Βφημθδ μλείδςζδ ηδξ επζθάκεζαξ
Α Βφημθδ θείακζδ
Β Βπζθάκεζα πςνίξ πυνμοξ
576.
Σζ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ υζμκ αθμνά ηα ιεβάθδξ πενζεηηζηυηδηαξ
ζε παθηυ αιαθβάιαηα ημο ηνζαδζημφ ζοζηήιαημξ Ag-Sn-Cu:
Ώ Βιθακίγμοκ ηνοζηάθθμοξ ζηδ δ-θάζδ
ΐ Έπμοκ ίδζα ακηίδναζδ ιε ηα εκ δζαζπμνά αιαθβάιαηα
Γ Πενζέπμοκ ηδκ β2 θάζδ
Α θα ηα πνμδβμφιεκα
Β Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
577.
H ειθάκζζδ ηεκχκ ζηδ ιάγα ημο αιαθβάιαημξ, ιεηά ηδκ ζοιπφηκςζδ
ημο ζηδκ ημζθυηδηα, ιπμνεί κα μθείθεηαζ:
Ώ ηδκ αηεθή ακάιεζλδ ημο ηνάιαημξ ιε ημκ οδνάνβονμ
ΐ ηδκ παναηεηαιέκδ ακάιεζλδ ημο ηνάιαημξ ιε ημκ οδνάνβονμ
Γ ηδκ αηεθή ζοιπφηκςζδ ημο
Α ηδ θφζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ζηθήνοκζδξ ημο
Β ε υθα ηα πνμδβμφιεκα
578.
ε ιζα εββφξ-άπς απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ ηάης πνμβυιθζμο δ
ζοπκυηενδ εέζδ ειθάκζζδξ δεοηενμβεκμφξ ηενδδυκαξ είκαζ:
Ώ ημ πανεζαηυ ημίπςια ημο ηζαςηζδίμο
ΐ ημ αοπεκζηυ ημίπςια
Γ ημ πανεζαηυ ημίπςια ηδξ ιαζδηζηήξ ιμίναξ
Α ημ βθςζζζηυ ημίπςια ημο ηζαςηζδίμο

Β ημ βθςζζζηυ ημίπςια ηδξ ιαζδηζηήξ ιμίναξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

579.
Δ δεοηενμβεκήξ δζαζημθή ημο αιαθβάιαημξ ειθακίγεηαζ:
Σζξ πνχηεξ 24 χνεξ απυ ηδ ιείλδ ημο
Μεηά απυ 24 χνεξ
Μεηά απυ έκα ιήκα
οκεπίγεηαζ βζα ιήκεξ
Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα

580.
ε απμηαηαζηάζεζξ αιαθβάιαημξ πμο θένμοκ ηανθίδα πνμηζιάηαζ δ
πνήζδ αιαθβαιάηςκ:
Ώ Λεπηυημηηςκ
ΐ Τπενθεπηυημηηςκ
Γ θαζνζηχκ
Α ε ιμνθή νζκζζιάηςκ
Β Αεκ έπεζ ζδιαζία μ ηφπμξ ημο ηνάιαημξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί
581.
Δ ζοπκυηενδ εέζδ ηαηάβιαημξ ημο αιαθβάιαημξ ζε απμηαηαζηάζεζξ
ΕΕαξ μιάδαξ είκαζ:
Ώ ημκ ζζειυ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
ΐ Βλανηάηαζ απυ ημ δυκηζ πμο θένεζ ηδκ απμηαηάζηαζδ
Γ ηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Α ηδκ πενζμπή ημο αοπέκα
Β θεξ μζ εέζεζξ έπμοκ ηδκ ίδζα πζεακυηδηα ηαηάβιαημξ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

582.
Βθαηηςιέκδ ακημπή ζημ αιάθβαια δίδμοκ μζ πανάβμκηεξ:
Πενζεηηζηυηδηα οδνανβφνμο πάκς απυ 55%
Παναηεηαιέκμξ πνυκμξ ιείλδξ
Ώκεπανηήξ πνυκμξ ιείλδξ
Πθδιιεθήξ ζοιπφηκςζδ
θα ηα πνμδβμφιεκα

583.
Σζ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ υζμκ αθμνά ζημκ ενποζιυ ημο
αιαθβάιαημξ:
Ώ Ώολάκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ
ΐ Ώολάκεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ
Γ Ώολάκεηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ιαζδηζηχκ δοκάιεςκ
Α Ώολάκεηαζ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε οδνάνβονμ
Β Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
584.
Σζ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ υζμκ αθμνά ζηα ιζηνμζπαζίιαηα ηςκ μνίςκ
ειθνάλεςκ αιαθβάιαημξ:
Ώ Μεζχκμκηαζ ιε ημκ παναηεηαιέκμ πνυκμ ιείλδξ ημο αιαθβάιαημξ
ΐ Ώολάκμκηαζ ιε ηδ παιδθή πενζεηηζηυηδηα οδνανβφνμο
Γ Ώολάκμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο ενποζιμφ
Α Ώολάκμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο πνυκμο ιείλδξ
Β Ώολάκμκηαζ ιε ηδ ιείςζδ ημο ενποζιμφ
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

585.
Σμ αιάθβαια ειθακίγεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ νμήξ:
ηακ δεκ έπεζ πθήνςξ ζηθδνοκεεί
Μέπνζ 3 χνεξ απυ ηδ ιείλδ ημο ηνάιαημξ
3 χνεξ ιεηά απυ ηδ ιείλδ ημο ηνάιαημξ
Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
Σμ Ώ & ΐ

586.
ηδκ πενίπηςζδ απμηαηάζηαζδξ ιε αιάθβαια, ζε ίδζμ πνυκμ, δφμ ηάης
υιμνςκ βμιθίςκ, πμο μ πνχημξ θένεζ άπς-ιαζδηζηή ηαζ μ δεφηενμξ εββφξιαζδηζηή ημζθυηδηα, δ ζοιπφηκςζδ ημο οθζημφ εα βίκεζ ςξ αημθμφεςξ:
Ώ Θα πθδνςεεί πνχηα ημ ηζαςηίδζμ ημο πνχημο βμιθίμο
ΐ Θα πθδνςεεί πνχηα ημ ηζαςηίδζμ ημο δεφηενμο βμιθίμο

Γ Θα πθδνςεεί πνχηα δ ιαζδηζηή ημο πνχημο βμιθίμο
Α Θα πθδνςεμφκ ζοβπνυκςξ ηζ εκαθθάλ ηα δφμ ηζαςηίδζα
Β Θα πθδνςεεί πνχηα δ ιαζδηζηή ημο δεφηενμο βμιθίμο
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

587.
Με ηδκ οδνμδοιακζηή εεςνία ημο Brannstrom ελδβείηαζ:
Δ ιεηαθμνά ιζηνμαίςκ ζημ αηνμννίγζμ ιέζς ημο νζγζημφ ζςθήκα
Δ ιεηαθμνά ηςκ ελςηενζηχκ ενεεζζιάηςκ ζημκ πμθθυ
Δ εηδήθςζδ ηδξ πμθθζηήξ θθεβιμκήξ
Δ επέηηαζδ ηδξ ηενδδυκαξ ιέπνζ ημκ πμθθζηυ εάθαιμ
Δ ζηαδζαηή εκαζαεζηίςζδ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ιε ηδκ πάνμδμ ηδξ δθζηίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

588.
Οζ βναιιέξ Owen είκαζ:
Έκημκεξ αολδηζηέξ βναιιέξ von Ebner
Γναιιέξ πμο δζαπςνίγμοκ ηδκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ βέκκδζδ μδμκηίκδ
Βκαζαεζηζςιέκεξ πενζμπέξ ηδξ μδμκηίκδξ
Κςκζηά ζηνχιαηα μδμκηίκδξ
Αζαπθεηυιεκεξ απμθοάδεξ ηςκ μδμκημκμαθαζηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

589.
Δ δζαθακήξ μδμκηίκδ είκαζ:
Οζ ηεκμί ζημηεζκμί ζςθδκίζημζ
«Νεηνμί αβςβμί»
Ώβςβμί βειάημζ ιε άθαηα θςζθμνζημφ αζαεζηίμο
Αζαπεναημί απυ ημ θςξ ζςθδκίζημζ
Οπηζηή ρεοδαίζεδζδ

590.
Χξ δφζημθμ μδμκηζκζηυ οπυζηνςια ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
ζοβημθθδηζηχκ παναβυκηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ, εεςνείηαζ:
A Δ ζηθδνςηζηή μδμκηίκδ
B Δ μδμκηίκδ ημο αοπεκζημφ ηνζηδιμνίμο ηδξ ιφθδξ ημο δμκηζμφ
Γ Δ μδμκηίκδ ηςκ κεμβζθχκ δμκηζχκ
Α Δ μδμκηίκδ ηδξ νίγαξ
Β θα ηα πνμδβμφιεκα
591.
Δ ημπηζηή άηνδ ηδξ θεπίδαξ, πμο είκαζ ημ θεζημονβζηυ ιένμξ ημο
ημπηζημφ ενβαθείμο, ζπδιαηίγεζ βςκία:
Ώ 60° ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ θεπίδαξ
ΐ 40° ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ θεπίδαξ
Γ 65° ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ θεπίδαξ
Α 45° ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ θεπίδαξ
Β 30° ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ θεπίδαξ
592.
ηυπμξ ημο ηεπκδημφ ημζπχιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ
απμηαηαζηάζεζξ δεκ απμηεθεί:
Ώ Δ απυδμζδ ηδξ ακαημιζηυηδηαξ ηδξ μιυνμο επζθάκεζαξ
ΐ Δ ζςζηή ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ απμηαηάζηαζδξ
Γ Δ απυδμζδ ηςκ ακαημιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Α Δ απυδμζδ θείαξ επζθάκεζαξ ζηζξ δοζπνυζζηεξ υιμνεξ πενζμπέξ
Β Δ απμθοβή δζαννμήξ πενίζζεζαξ οθζημφ ζημ ιεζμδυκηζμ πχνμ ηαζ ημοξ
πενζμδμκηζημφξ ζζημφξ
593.
Δ ηαηαβναθή ημο μδμκημβνάιιαημξ είκαζ απαναίηδηδ βζαηί:
Ώ Βπζηνέπεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ μιάδαξ ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο ημο αηυιμο
ΐ ε αοηυ ζηδνίγεηαζ, απμηθεζζηζηά, δ δζαιυνθςζδ ημο ζπεδίμο εεναπείαξ πμο
εα αημθμοεδεεί
Γ Βπζηνέπεζ ημκ οπμθμβζζιυ ημο δείηηδ DMFS ημο αηυιμο
Α Ώπμδίδεζ ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ μδμκηζηχκ ηαζ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ
Β θα ηα παναπάκς
594.
ε έκα μδμκηυβναιια ηαηαβνάθμκηαζ:
Ώ Σμ αάεμξ ηςκ οπανπυκηςκ πενζμδμκηζηχκ εοθάηςκ

ΐ
Γ
Α
Β

Ο πενζμπέξ ιε οπενπθαζίεξ μφθςκ
Σα δυκηζα πμο ζοκμδεφμκηαζ απυ οθίγδζδ ηςκ μφθςκ
Σα δυκηζα ιε αοπεκζηέξ απμηνζαέξ
θα ηα πνμδβμφιεκα

595.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ ζςζηυ ζηδκ παναζηεοή ιζαξ ηοπζηήξ
ημζθυηδηαξ Vδξ μιάδαξ βζα αιάθβαια:
Ώ Υνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά δ θνέγα Νμ 330 ή 331
ΐ Σμ αοπεκζηυ ηαζ ιαζδηζηυ ημίπςια απμηθίκμοκ εθαθνά πανεζαηά
Γ Οζ εζςηενζηέξ δίεδνεξ βςκίεξ είκαζ μλφαζπιεξ
Α Σμ αλμκζηυ ημίπςια πνέπεζ κα είκαζ θείμ
Β Σμ ελςηενζηυ πενίβναιια ηδξ ημζθυηδηαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ιμνθή ηδξ αθάαδξ
596.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ημζπχιαηα δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζε ιζα ηοπζηή
ημζθυηδηα ΕΕΕδξ μιάδαξ:
Ώ Ώλμκζηυ
ΐ Τπενπμθθζηυ
Γ Ώοπεκζηυ
Α Υεζθζηυ
Β Κμπηζηυ
597.
Καηά ηδκ παναζηεοή ηςκ ημζθμηήηςκ πμζμξ απυ ημοξ παναηάης
πανάβμκηεξ δεκ ηαεμνίγεζ ηδκ έηηαζδ ηδξ αθάαδξ πμο οθίζηακηαζ μζ απμθοάδεξ
ηςκ μδμκηζκμαθαζηχκ:
Ώ Σα ιδπακζηά ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ
ζζηχκ
ΐ Δ πνδζζιμπμίδζδ ή υπζ ακαζζεδζίαξ
Γ Ο ανζειυξ ηςκ απμημιιέκςκ μδμκημζςθδκανίςκ
Α Σμ αάεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
Β Ο ααειυξ εκαζαεζηίςζδξ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
598.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζοιπηχιαηα ηδξ πνυκζαξ ιμνθήξ οδνανβονζηήξ
δδθδηδνίαζδξ είκαζ θάεμξ:
Ώ ημιαηίηζδα
ΐ Σνέιμοθμ ηςκ πενζχκ
Γ Αφζπκμζα
Α ΐήπαξ
Β Καφζμξ μθεαθιχκ
599.
Σζ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ υζμκ αθμνά ζηδ ιείλδ αιαθβάιαημξ ιε
ιδπακζηυ δμκδηή:
Ώ Βλαζθαθίγεζ ζηαεενυηδηα πνυκμο ιείλδξ
100
ΐ Βλαζθαθίγεζ ηαθφηενεξ θοζζημιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ
Γ Βλαζθαθίγεζ ηδ ζηαεενυηδηα ηδξ αζημφιεκδξ πίεζδξ
Α Ώπθμοζηεφεζ ηδκ ηεπκζηή ιείλδξ ζε εθάπζζημ πνυκμ
Β Κακέκα απυ ηα πνμδβμφιεκα
600.
Βάκ δ ακηίζηαζδ ζηδκ απμηνζαή εκυξ ειθναηηζημφ οθζημφ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ ζε μπίζεζμ δυκηζ είκαζ ιζηνυηενδ απυ αοηή ηδξ αδαιακηίκδξ
ηυηε δ απμηαηάζηαζδ, ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, έπεζ πζεακυηδηα κα
ειθακίζεζ:
Ώ Ώπχθεζα ακαημιζηυηδηαξ
ΐ Κάηαβια ημο οθζημφ ζηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Γ Πενζειθναηηζηυ πχνμ
Α Αεοηενμβεκή ηενδδυκα
Β Σα Ώ & ΐ__

ΕΠΘΠΡΟΘΕΣΕ ΕΡΩΣΗΕΘ ΠΕΡΘΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ 2006 (351-450)
351. Πμζα απυ ηζξ παναηάης αοπεκζηέξ αθάαεξ μθείθεηαζ, πνχηζζηα, ζε παναθεζημονβζηή
ζφβηθεζζδ:
Ώ Δ απμηνζαή
ΐ Δ απυζπαζδ
Γ Δ ηενδδυκα νίγαξ
Α Δ δζάανςζδ
Β Δ λδνμζημιία
352. Πμζα είκαζ δ ζοκδεέζηενδ ηθζκζηή εζηυκα ζημκ μδμκηζηυ θναβιυ αηυιςκ πμο έπμοκ
πνυαθδια πνυκζαξ βαζηνμμζζμθαβζηήξ παθζκδνυκδζδξ ζοκμδεουιεκδξ ιε ειέημοξ:
Ώ Κμπηζηέξ επζθάκεζεξ ημιέςκ ηδξ άκς βκάεμο θείεξ ηαζ ιε απμηνζαή
ΐ Αζαανχζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς ημιέςκ
Γ Αζαανχζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ηάης ημιέςκ
Α Αζαανχζεζξ ζηζξ πανεζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ηάης μπζζείςκ δμκηζχκ
Β Αζαανχζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς μπζζείςκ δμκηζχκ
353. Πμζα απυ ηζξ παναηάης ηθζκζηέξ εηδδθχζεζξ δεκ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε δζάανςζδ απυ
μλέα:
Ώ Αζζημεζδείξ αθάαεξ ζημ αοπεκζηυ ηνζηδιυνζμ ηςκ πνμζείςκ ημιέςκ
ΐ Βηηεηαιέκδ απχθεζα αδαιακηίκδξ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ, πςνίξ
πανμοζία ηενδδυκαξ
Γ Έκημκα ζθδκμεζδείξ αθάαεξ ζημ αοπεκζηυ ηνζηδιυνζμ μπζζείςκ δμκηζχκ
Α Ώπχθεζα υθδξ ηδξ αδαιακηίκδξ απυ ηζξ πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς ημιέςκ
Β Βπζπμθείξ νςβιέξ εκημπζζιέκεξ ζηζξ ιφθεξ ανηεηχκ απυ ηά δυκηζα ημο μδμκηζημφ θναβιμφ
354. Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης μνζζιμφξ είκαζ μ ζςζηυξ ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ αοπεκζηή
απυζπαζδ:
Ώ Ώπχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς ανπυιεκδξ ηενδδυκαξ ηδξ πενζμπήξ
ΐ Ώπμιάηνοκζδ μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς πνήζδξ ζηθδνήξ μδμκηυαμονηζαξ ή ηαζ αδνυημηηδξ
μδμκηυηνειαξ
Γ Ώπχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς οθίγδζδξ μφθςκ ηαζ έηεεζδξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ νίγαξ
Α Ώπμιάηνοκζδ μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς παναθεζημονβζηήξ ζφβηθεζζδξ
Β Ώπχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς παιδθήξ νμήξ ζάθζμο
355. Δ απεθεοεένςζδ μνβακζηχκ ημλζηχκ μοζζχκ απυ ηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ δοκαηυκ κα
πενζμνζζηεί ιε:
Ώ Σδκ αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ιμκμιενχκ
ΐ Σμκ ηαηά ημ δοκαηυκ πθδνέζηενμ πμθοιενζζιυ ημο οθζημφ
Γ Σδκ πνήζδ άθθμο ηφπμο εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Α Σδκ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Β Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς
356. Δ ζοβηυθθδζδ εκυξ επέκεεημο ηαηαζηεοαζιέκμο απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ βίκεηαζ
ιε:
Ώ Κεναιμιεηαθθζηή ημκία
ΐ φκεεηδ νδηίκδ παιδθμφ ζλχδμοξ
Γ Ρδηζκχδδ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενή ημκία
Α Ρδηζκχδδ ημκία
Β Πμθοηαναμλοθζηή ημκία
357. Μζα υρδ απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ οθζηυ ζε ζπέζδ ιε ιζα ακηίζημζπδ απυ
ηεναιζηυ:
Ώ Έπεζ ηαθφηενδ αζζεδηζηή απυδμζδ
ΐ Έπεζ ζοβηνίζζιδ αζζεδηζηή απυδμζδ
Γ οβημθθάηαζ ιε άθθμο ηφπμο ημκία
Α Δ παναζηεοή ηδξ απαζηεί ιζηνυηενδ απμημπή μδμκηζηχκ ζζηχκ
Β Ώπαζηεί ηαθφηενδ ζημιαηζηή οβζεζκή

358. Γζα ηδ ζοβηυθθδζδ ιζαξ υρδξ απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ οθζηυ:
Ώ Αεκ απαζηείηαζ πνήζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
ΐ Ώπαζηείηαζ αιιμαμθή ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ υρδξ
Γ Ώπαζηείηαζ ζζθακμπμίδζδ ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ υρδξ
Α Ώπαζηείηαζ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Β Ώπαζηείηαζ ηαεανζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ ημο δμκηζμφ ιε αιιμαμθή
359. Σμ ζζθάκζμ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα:
Ώ Σδκ απμννυθδζδ ηςκ ηάζεςκ πμο δέπεηαζ ημ οθζηυ ηαηά ηζξ ζημιαηζηέξ θεζημονβίεξ
ΐ Σδκ ζφκδεζδ ηδξ μνβακζηήξ ιήηναξ ιε ηζξ εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Γ Σδκ εκίζποζδ ηδξ δζυδμο ημο θςηυξ ιέζα ζηδ ιάγα ημο οθζημφ ηαηά ημκ θςημπμθοιενζζιυ
Α Καθφηενδ θείακζδ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Β Σδκ πνμζηαζία ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ απυ ηδκ απμηνζαή
360. ε ιζα πνμθδπηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ (PRR):
Ώ Αεκ απαζηείηαζ παναζηεοή ημζθυηδηαξ
ΐ Υνδζζιμπμζμφκηαζ, απμηθεζζηζηά, ζφκεεηεξ παιδθμφ ζλχδμοξ
Γ οκδοάγεηαζ ζφκεεηδ νδηίκδ ηαζ οθζηυ ηάθορδξ μπχκ/ζπζζιχκ (sealant)
Α Σέημζεξ ειθνάλεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ηενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ
Β Βκαθθαηηζηά ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ αιάθβαια
361. Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ παναηηδνζζηζηυ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ πμο
ζπδιαηίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Ώ Έκα ζφιπθμημ ζηνχια νδηίκδξ ηαζ μδμκηίκδξ
ΐ Έκα ζηνχια νδηζκχδμοξ οθζημφ
Γ Σα ακμζηηά μδμκηζκμζςθδκάνζα
Α Οζ εηηεεεζιέκεξ ίκεξ ημθθαβυκμο
Β Οζ εκζζποηζηέξ μοζίεξ ιεβέεμοξ ηαη΄ εθάπζζημκ 1 ιm
362. Σζ απυ ηα παναηάης έπεζ πζεακυηδηα κα ζοιαεί υηακ ημ οανζδζηυ ζηνχια πμο
ζπδιαηίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ δεκ έπεζ ζπδιαηζζηεί ηαθά:
Ώ Σαπεία απμδυιδζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
ΐ Μεηειθναηηζηή εοαζζεδζία
Γ Γνήβμνδ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Α Βκγοιαηζηή απμδυιδζδ ημο ημθθαβυκμο
Β Σα ΐ ηαζ Α
363. Πμζμ/α απυ ηα παναηάης είκαζ παναηηδνζζηζηυ/α εκυξ ζδακζημφ οανζδζημφ ζηνχιαημξ
πμο ζπδιαηίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Ώ Δ νδηίκδ κα έπεζ ιενζηά δζεζζδφζεζ ιέζα ζηδκ ηνμπμπμζδιέκδ γχκδ ηδξ μδμκηίκδξ
ΐ Σα πάπμξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ κα θεάκεζ ηα 5 ιm
Γ Σμ πάπμξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ κα είκαζ μιμζυιμνθμ
Α Σμ πάπμξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ κα είκαζ ιεβαθφηενμ ζηζξ εζςηενζηέξ δίεδνεξ βςκίεξ
ιζαξ
μδμκηζκζηήξ ημζθυηδηδηαξ, πμο δέπεηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηάζεζξ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
364. ε ιζα απμηαηάζηαζδ ΕΕαξ μιάδαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, ημ ζοπκυηενμ αίηζμ απμηοπίαξ ηδξ
είκαζ:
Ώ Δ απχθεζα ηδξ ακαημιζηυηδηαξ ιαζδηζηά
ΐ Δ δεοηενμβεκήξ ηενδδυκα αοπεκζηά
Γ Σμ ηάηαβια ημο οθζημφ ζηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Α Δ απχθεζα ημο ζδιείμο επαθήξ
Β Σα μνζαηά ιζηνμζπαζίιαηα ζημ ιαζδηζηυ ηιήια ηδξ απμηαηάζηαζδξ
365. Οζ δοκάιεζξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ζε ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ πμο ημπμεεηείηαζ ζε
ημζθυηδηα ΕΕαξ μιάδαξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ:
Ώ Πενζειθναηηζηυ πχνμ ζημ αοπεκζηυ ημίπςια
ΐ Μζηνμνςβιέξ ζηδ ιάγα ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Γ Ώπυπηςζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ζε ζφκημιμ ιεηειθναηηζηυ πνυκμ

Α Μζηνμνςβιέξ ζηδκ αδαιακηίκδ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Β Φθεβιμκή ημο πμθθμφ
366. Σμ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ ηςκ οανζδζηχκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ είκαζ:
Ώ Πενίπμο ίζμ εκυξ ηεναιζημφ
ΐ διακηζηά ιζηνυηενμ ημο αιαθβάιαημξ
Γ διακηζηά ιεβαθφηενμ εκυξ αιαθβάιαημξ
Α Πενίπμο ίζμ ιε εηείκμ ημο αιαθβάιαημξ
Β Πενίπμο ίζμ ιζαξ υλζκδξ ηνμπμπμζδιέκδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
367. Δ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ επδνεάγεηαζ
απυ ημ ακ ημπμεεηείηαζ:
Ώ ε πνυζεζμ ή μπίζεζμ δυκηζ
ΐ ε κεμβζθυ ή ιυκζιμ δυκηζ
Γ ημ οπενπμθθζηυ ή ζημ αοπεκζηυ ημίπςια ιζαξ ημζθυηδηαξ
Α ηα ΐ ηαζ Γ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
368. Σα ζηνχια ηςκ μδμκηζηχκ λεζιάηςκ (smear layer):
Ώ Βίκαζ ζηαεενά ζοβημθθδιέκμ ιε ηδκ οπμηείιεκδ μδμκηίκδ
ΐ Θα πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ακελάνηδηα ημο ζοβημθθδηζημφ ζοζηήιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ
Γ Θα πνέπεζ κα αθαζνείηαζ ακελάνηδηα ημο ζοβημθθδηζημφ ζοζηήιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ
Α Μπμνεί εφημθα κα αθαζνεεεί ιε οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο
Β Βίκαζ παθανά ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ οπμηείιεκδ μδμκηίκδ
369. Οζ ζφκεεηεξ νδηίκεξ έπμοκ:
Ώ Κεναιζηή ιήηνα ηαζ ηυηημοξ πμθοιενμφξ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
ΐ Πμθοιενή ιήηνα ηαζ ηυηημοξ ηεναιζημφ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Γ Πμθοιενή ιήηνα ηαζ οάθμοξ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Α Κεναιζηή ιήηνα ηαζ ηυηημοξ ηεναιζημφ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Β Κεναιζηή ιήηνα ηαζ μλείδζα ιεηάθθςκ
370. Οζ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οανζδζηέξ, έπμοκ:
Ώ Μεβαθφηενδ ηαη’ υβημ ακαθμβία εκζζποηζηχκ μοζζχκ
ΐ Μζηνυηενδ ηαη’ υβημ ακαθμβία εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Γ Ίδζμ ηφπμ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Α Μεβαθφηενδ ηαηακμιή ιεβεεχκ
Β Μεβαθφηενμ ιέβεεμξ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
371. Οζ οανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ:
Ώ Σα ιμκμιενή Bis-GMA ηαζ HEMA
ΐ Σα ιμκμιενή Bis-GMA ηαζ PMMA
Γ Πμθοιενή ιήηνα ηαζ «μνβακζηέξ» εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Α Ώπυ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενμοξ ηφπμοξ δζαθμνεηζηχκ οάθςκ ςξ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
372. Πμζμ είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ιεζμκέηηδια εκυξ ηεναιζημφ οθζημφ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ
ζε έκεεηεξ/επέκεεηεξ απμηαηαζηάζεζξ:
Ώ Δ ιζηνή ακημπή ημο ζε εθίρδ
ΐ Δ ιζηνή ακηίζηαζδ ημο ζε απμηνζαή
Γ Δ ζοζημθή πμθοιενζζιμφ ημο
Α Δ ηαπεία απμδυιδζδ ημο υηακ ανεεεί ζε υλζκμ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Β Σμ ιζηνυ ιέηνμ εθαζηζηυηδηα ημο ζηδκ ηάιρδ
373. Σμ ειθναηηζηυ αζζεδηζηυ οθζηυ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πνςιαηζηή ζηαεενυηδηα ζημ
ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ είκαζ:
Ώ Οζ υλζκεξ ηνμπμπμζδιέκεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ
ΐ Οζ νδηζκχδεζξ ηνμπμπμζδιέκεξ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ
Γ Οζ ιζηνμτανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ
Α Σα ηεναιζηά

Β Σα ενβαζηδνζαηά πμθοιενή α! βεκζάξ
374. Δ φπανλδ νςβιχκ ηαζ πυνςκ ζηδ ιάγα ηδξ πμνζεθάκδξ επδνεάγεζ:
Ώ Σδκ ακηίζηαζδ ηδξ ζε απμηνζαή
ΐ Σδκ ακημπή ηδξ ζε εθζπηζηέξ δοκάιεζξ
Γ Σδ πνςιαηζηή ηδξ ζηαεενυηδηα
Α Σδκ ανπζηή πνςιαηζηή ηδξ απυδμζδ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
375. Γζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ δμκηζχκ, ιέεμδμξ πμο αημθμοεείηαζ βζα ηδ δζάβκςζδ ηενδδυκςκ
μιυνςκ επζθακεζχκ, ζοκζζηάηαζ ςξ ιέζμ:
Ώ Οδμκηζαηνζηυ κήια
ΐ Ξφθζκεξ ζθήκεξ
Γ Βζδζηυ ιεηαθθζηυ έθαζια
Α Βθαζηζημί μνεμδμκηζημί δαηηφθζμζ
Β Βζδζηυ ενβαθείμ πμο θέβεηαζ δζαπςνζζηήξ δμκηζχκ
376. Δ ημπζηή θεμνίςζδ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ αενκζηζχκ πνδζζιμπμζείηαζ:
Ώ ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ μπχκ/ζπζζιχκ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ
ΐ ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ νίγαξ
Γ ε ηαηαζηάζεζξ αοπεκζηήξ εοαζζεδζίαξ
Α ηα Ώ ηαζ Γ
Β ηα ΐ ηαζ Γ
377. ε ηενδδυκα ηδξ μιυνμο επζθάκεζαξ εκυξ άκς πνχημο βμιθίμο, δ μπμία ακηζιεηςπίγεηαζ
ιε απμηαηάζηαζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Ώ Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ζε υθδ ηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
ΐ Δ ημζθυηδηα πενζθαιαάκεζ ιαζδηζηά ιυκμ ηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Γ Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηδ θμλή αηνμθμθία ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Α Σμ υιμνμ ηζαςηίδζμ εα πνέπεζ κα επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηα ζδιεία αοημηαεανζζιμφ
Β Σμ αάεμξ ημο αλμκζημφ ημζπχιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 3 mm
378. ε πενίπηςζδ αδζαθακμφξ, ηζιςθζχδμοξ ειθάκζζδξ υιμνδξ αηνμθμθίαξ, πμο
αηηζκμβναθζηά δείπκεζ κα έπεζ πενάζεζ ημ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηυ υνζμ:
Ώ Βπζπεζνείηαζ ακαπαίηζζδ ηδξ αθάαδξ, ιε επάθεζρδ απυ θεμνζμφπμ αενκίηζ
ΐ Δ αθάαδ ιπαίκεζ ζε ηθζκζηή παναημθμφεδζδ ακά ελάιδκμ
Γ οκζζηάηαζ πνήζδ πθςνελζδίκδξ
Α Πναβιαημπμζείηαζ δζάκμζλδ ηαζ απμηαηάζηαζδ
Β οκδοαζιυξ ημο Ώ ιε ημ Γ
379. οζηεοέξ θεμνζζιμφ Laser πνδζζιμπμζμφκηα βζα:
Ώ Σμκ πμθοιενζζιυ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
ΐ Γζα πνυζεεημ ελςζημιαηζηυ πμθοιενζζιυ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ πμθοιενχκ
Γ Σδ δζάβκςζδ πνςημβεκχκ ηενδδυκςκ
Α Σδ δζάβκςζδ δεοηενμβεκχκ ηενδδυκςκ ζε απμηαηαζηάζεζξ αιαθβάιαημξ
Β Σα Ώ ηαζ Α
380. Με ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ ζηα ημζπχιαηα ιζαξ μδμκηζκζηήξ ημζθυηδηαξ
επζηοβπάκεηαζ:
Ώ Μζηνυηενδ απμημπή μδμκηζηχκ ζζηχκ
ΐ Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Γ Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο εκαπμιείκακημξ δμκηζμφ
Α Σα Ώ ηαζ Γ
Β Σα Ώ ηαζ ΐ
381. Δ απμοζία πενζειθναηηζηχκ πχνςκ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ ελαζθαθίγεζ:
Ώ Σδκ βνήβμνδ απμδυιδζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ απυ ηα ζημιαηζηά οβνά
ΐ Σδκ πνμζηαζία ημο πμθθμφ απυ ενεείζιαηα
Γ Σμκ ιδ επακαηενδδμκζζιυ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Α Σδκ πνμζηαζία ημο υιμνμο δμκηζμφ απυ πνςημβεκή ηενδδυκα

Β Σα Ώ ηαζ ΐ ηαζ Γ
382. Ο ενποζιυξ ημο αιαθβάιαημξ είκαζ:
Ώ Μζηνυηενμξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
ΐ Μζηνυηενμξ ηςκ ηεναιζηχκ οθζηχκ
Γ Μζηνυηενμξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ πμθοιενχκ α! βεκζάξ
Α Μζηνυηενμξ ηςκ υλζκςκ ηνμπμπμζδιέκςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
383. Άημια πμο έπμοκ δεπηεί αηηζκμαμθίεξ ηεθαθήξ- ηναπήθμο, ζοκδεέζηαηα, ειθακίγμοκ:
Ώ Ώπμηνζαέξ ζηζξ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
ΐ Ώπμηνζαέξ ζηζξ αοπεκζηέξ επζθάκεζεξ υθςκ ηςκ δμκηζχκ
Γ Καηάβιαηα δμκηζχκ πμο δεκ μθείθμκηαζ ζε φπανλδ ηενδδυκςκ
Α Πμθοηενδδμκζζιυ
Β Σα Ώ ηαζ ΐ
384. Χξ αηναοιαηζηή ηεπκζηή απμηαηάζηαζδξ μνίγεηαζ:
Ώ Δ αθαίνεζδ ηενδδυκαξ ιυκμ ιε ενβαθεία πεζνυξ
ΐ Δ παναζηεοή ημζθυηδηαξ πςνίξ κα πνεζαζηεί δ αθαίνεζδ ηαζ οβζχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Γ Δ ημπμεέηδζδ θεμνζμφπμο αενκζηζμφ ζηδ αθάαδ, απμθεφβμκηαξ ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ
Α Δ ακαπαίηζζδ ηδξ αθάαδξ πςνίξ κα πνεζαζηεί παναζηεοή ημζθυηδηαξ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
385. Οζ ζοζηεοέξ οπενήπςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα:
Ώ Σμκ ηαεανζζιυ ηςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
ΐ Σδ δζάκμζλδ ιζηνμημζθμηήηςκ
Γ Σδκ αθαίνεζδ ηενδδυκαξ ζηα υιμνα ηζαςηίδζα
Α Σδ ανπζηή δζάκμζλδ ηδξ ημζθυηδηαξ ζε δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ
Β Σα Ώ ηαζ ΐ
386. Καηά ηδ θεζημονβία ηδξ ζοζηεοήξ αενμαπμηνζαήξ βζα ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ:
Ώ Ώπαζηείηαζ δ απμιυκςζδ ηςκ παναηείιεκςκ ζζηχκ
ΐ Τπάνπεζ ηαθή μναηυηδηα ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο
Γ Αεκ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ πεζνμονβζηήξ ακαννυθδζδξ
Α Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ βίκεηαζ ηαηά εθεβπυιεκμ ηνυπμ
Β Αεκ απαζηείηαζ πνμζηαζία ηςκ οβζχκ ζζηχκ ημο οπυ παναζηεοή δμκηζμφ
387. ηακ μζ πεζνμθααέξ ορδθχκ ηαποηήηςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πςνίξ ηαηαζμκζζιυ κενμφ
ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ:
Ώ Μζηνμνςβιέξ ζηδκ αδαιακηίκδ πμο απμηυπηεηαζ
ΐ Μείςζδ ηδξ ημπηζηήξ ζηακυηδηα ηδξ εββθοθίδαξ ακελάνηδηα ημο οθζημφ ηαηαζηεοήξ ηδξ
Γ Αζάκμζλδ ιεβαθφηενμο ανζειμφ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Α Σα Ώ ηαζ ΐ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
388. Ο ανζειυξ ηςκ θεπίδςκ ζηζξ εββθοθίδεξ ημπήξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ζε ζπέζδ ιε
αοηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ θείακζδ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ είκαζ:
Ώ Πενζζζυηενεξ
ΐ Αεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ
Γ Αζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ εββθοθίδαξ θείακζδξ
Α Αζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηδξ εββθοθίδαξ ημπήξ
Β Μζηνυηενμξ
389. Σζ ζζπφεζ βζα ηδ ζηθδνυηδηα ηςκ εββθοθίδςκ ημπήξ μδμκηζηχκ ζζηχκ:
Ώ Σα δζαιάκηζα έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ πάθοαα
ΐ Σα δζαιάκηζα έπμοκ ιζηνυηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ πάθοαα
Γ Σα δζαιάκηζα έπμοκ ιζηνυηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ carbide
Α Οζ εββθοθίδεξ πάθοαα έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ carbide
Β Σα Ώ ηαζ Α

390. Σζ εηθνάγεζ ημ ηνζηήνζμ «πμζυηδηα επζθάκεζαξ» ζε ιζα απμηαηάζηαζδ:
Ώ Σδκ ζςζηή ακαημιζηή δζαιυνθςζδ ηδξ επζθάκεζαξ
ΐ Σδ ζοκέπεζα ιεηαλφ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Γ Σμ θείμ ηδξ επζθάκεζαξ
Α Σα Ώ ηαζ ΐ
Β Σα Ώ ηαζ Γ
391. Μεηαλφ ηςκ ηθζκζηχκ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ ιζαξ απμηαηάζηαζδ είκαζ:
Ώ Ο υβημξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ πμο έπμοκ αθαζνεεεί
ΐ Δ οπμμοθζηή ημπμεέηδζδ ημο αοπεκζημφ ημζπχιαημξ
Γ Δ πνδζζιμπμίδζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Α Δ πνδζζιμπμίδζδ οθζημφ πνμζηαζίαξ πμθθμφ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
392. Ο έθεβπμξ ηδξ ζφβηθεζζδξ πνζκ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ απμηαηάζηαζδξ βίκεηαζ:
Ώ Γζαηί είκαζ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ επζθμβή ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
ΐ Γζα ηδ ζςζηή ημπμεέηδζδ ηςκ ελςηενζηχκ μνίςκ ηάεε ηφπμο απμηαηάζηαζδξ
Γ Γζα ηδ ζςζηή ακαημιζηή δζαιυνθςζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Α Γζαηί είκαζ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ημκ ηφπμ ημο ζοβηναηδηζημφ ιέζμο πμο ηοπυκ εα
πνεζαζηεί
Β Σα Ώ ηαζ Γ
393. ε ηενδδυκα μιυνμο επζθάκεζαξ εκυξ πνχημο άκς βμιθίμο, δ μπμία ακηζιεηςπίγεηαζ ιε
απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ:
Ώ Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ζε υθδ ηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
ΐ Δ ημζθυηδηα πενζθαιαάκεζ ιαζδηζηά ιυκμ ηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Γ Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηδ θμλή αηνμθμθία ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Α Σμ υιμνμ ηζαςηίδζμ εα πνέπεζ κα επεηηείκεηαζ πένακ ηςκ ζδιείςκ αοημηαεανζζιμφ
Β Σμ αάεμξ ημο αλμκζημφ ημζπχιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 4 mm
394. Δ ημπζηή θεμνίςζδ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ αενκζηζχκ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ:
Ώ ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ μπχκ/ζπζζιχκ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ
ΐ ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ νίγαξ
Γ ε ηαηαζηάζεζξ αοπεκζηήξ εοαζζεδζίαξ
Α ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ
Β ηα Ώ ηαζ Γ
395. Σζ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ ζε ιζα πνμθδπηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ (PRR):
Ώ Αεκ απαζηείηαζ παναζηεοή ημζθυηδηαξ
ΐ Υνδζζιμπμζμφκηαζ, απμηθεζζηζηά, ζφκεεηεξ νδηίκεξ παιδθμφ ζλχδμοξ
Γ οκδοάγεηαζ ζφκεεηδ νδηίκδ ηαζ οθζηυ ηάθορδξ μπχκ/ζπζζιχκ (sealant)
Α Σέημζεξ ειθνάλεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
Β Σμπμεεημφκηαζ ζε άημια ηάεε δθζηίαξ
396. Σμ/α ζοκδεέζηενμ/α ιέζμ/α αθαίνεζδξ ηδξ ηενδδυκαξ ζε ιζα ημζθυηδηα είκαζ:
Ώ Σμ ημπθζάνζμ μδμκηίκδξ
ΐ Οζ ζηνυββοθεξ εββθοθίδεξ αδαιακηυζημκδξ
Γ Οζ ζηνυββοθεξ εββθοθίδεξ carbide
Α Δ εββθοθίδα carbide #330
Β Σα ΐ ηαζ Γ
397. Πμζμ/α απυ ηα παναηάης είκαζ ημ/α πνχημ οθζηυ/α επζθμβήξ βζα ηδκ ηάθορδ
οπμζηαθχκ ζε ιζα ημζθυηδηα πμο εα δεπηεί έκα έκεεημ απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ:
Ώ Δ πμθοηαναμλοθζηή ημκία
ΐ Δ νδηζκχδδξ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Γ Δ εοβεκμθμφπμξ ημκία
Α Δ μλοθςζθμνζηή ημκία
Β Σα Ώ ηαζ ΐ
398. Σα ηοπζηυ ζπήια πμο έπεζ ιζα ημζθυηδηα πμο εα οπμδεπεεί αιάθβαια ζηδκ πανεζαηή

επζθάκεζα εκυξ βμιθίμο είκαζ:
Ώ Σνζβςκζηυ
ΐ ηνμββοθυ
Γ Οαάθ
Α Παναθθδθυβναιιμ
Β Σναπεγμεζδέξ
399. Γζα ηδ ζοιπφηκςζδ ζθαζνζηχκ αιαθβαιάηςκ:
Ώ Ώπαζηείηαζ δ πνήζδ ζοιποηκςηήνςκ ιζηνήξ δζαιέηνμο
ΐ Ώπαζηείηαζ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ ιεβαθφηενδ άθθςκ ηφπςκ αιαθβαιάηςκ
Γ Ώπαζηείηαζ δ πνήζδ ζοιποηκςηήνςκ ιεβάθδξ δζαιέηνμο
Α Ώπαζηείηαζ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ ιζηνυηενδ άθθςκ ηφπςκ αιαθβαιάηςκ
Β Σα Ώ ηαζ Α
400. Καηά ηδ ζηάθζζδ ημο αιαθβάιαημξ απμθεφβεηαζ δ απυδμζδ έκημκςκ ιμνθμθμβζηχκ
ζημζπείςκ βζαηί:
Ώ Ώολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ ηαηάβιαημξ ημο οθζημφ ηαηά ηδ ζημιαηζηή θεζημονβία
ΐ Σμ αιάθβαια δέπεηαζ άζηδζδ έκημκδξ πίεζδξ ηαηά ηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ πήλδξ ημο
Γ Βοκμείηαζ δ ηαηαηνάηδζδ ηνμθχκ
Α Τπάνπεζ ηίκδοκμξ οπένιεηνδξ αθαίνεζδξ οθζημφ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
401. Δ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ιε μλφ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ δεκ πνμηαθεί:
Ώ Ώφλδζδ ηδξ επζθακεζαηήξ εκένβεζαξ ηδξ επζθάκεζαξ
ΐ Καθφηενδ πνυζθοζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζηδκ επζθάκεζα
Γ Ώφλδζδ ηδξ επζθάκεζαξ επαθήξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ-αδαιακηίκδξ
Α Μείςζδ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Β Σα ΐ ηαζ Α
402. Σα θεπηυημηηα ζε ζπέζδ ιε ηα αδνυημηηα αιαθβάιαηα πανμοζζάγμοκ:
Ώ Μζηνυηενδ πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ
ΐ Μεβαθφηενδ δζαζημθή
Γ Μεβαθφηενδ πμνυηδηα
Α Σα Ώ ηαζ Γ
Β Σα ΐ ηαζ Γ
403. Δ γχκδ ακαζημθήξ πμθοιενζζιμφ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ θυβς πανμοζίαξ ημο
αηιμζθαζνζημφ μλοβυκμο:
Ώ Αδιζμονβείηαζ ζε μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ ηζ ακ πναβιαημπμζδεεί μ πμθοιενζζιυξ
ΐ Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ ιυκμ ηςκ πδιζηά πμθοιενζγυιεκςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Γ Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ ιυκμ ηςκ νδηζκςδχκ ημκζχκ
Α Ώθαζνείηαζ ιε ηδ θείακζδ
Β Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ πνμθοθάζζεζ ηδ ζφκεεηδ νδηίκδ απυ ηδκ πνχζιδ απμηνζαή
404. Γζα ηδκ ηθζκζηή ελέηαζδ ανπυιεκςκ ηενδδυκςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ, ζζπφεζ υηζ:
Ώ Ώπαζηείηαζ φβνακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ιζηνή πμζυηδηα κενμφ
ΐ Ο θςηζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ ιε θοπκία θςημπμθοιενζζιμφ ηφπμο αθμβυκμο αμδεά ζηδ
δζάβκςζδ
Γ Δ ρδθζαηή αηηζκμβναθία αμδεά ζηδ δζάβκςζδ
Α Δ πνήζδ ημο ακζπκεοηήνα δεκ είκαζ απαναίηδηδ
Β Ο θςηζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ ιε θοπκία θςημπμθοιενζζιμφ ηφπμο LED αμδεά ζηδ δζάβκςζδ
405. ε απμηαηαζηάζεζξ ΕΕΕδξ μιάδαξ, ζζπφεζ υηζ:
Ώ Δ ημζθυηδηα ηαθφπηεζ ηδκ αοπεκζηή πενζμπή ημο δμκηζμφ
ΐ Δ ημζθυηδηα ζοιπενζθαιαάκεζ ιένμξ ηδξ ημπηζηήξ βςκίαξ
Γ Γζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ημοξ απαζηείηαζ δ πνήζδ δζαθακμφξ ηεπκδημφ ημζπχιαημξ
Α Γζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ημοξ απαζηείηαζ δ πνήζδ δζαθακμφξ ηαθφπηναξ
Β Σα ΐ ηαζ Α
406. Πμζμ απυ ηα παναηάης οθζηά πνμζηαζίαξ πμθθμφ ιπμνμφκ κα είκαζ ηυζμ ζε ζφζηαζδ

αάζδξ υζμ ηαζ επζπνίζιαημξ:
Ώ Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
ΐ Δ πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Γ Δ εκζζποιέκδ εοβεκμθμφπμξ ημκία
Α Δ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Β Σα ΐ ηαζ Α
407. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ ζε ιζα ημζθυηδηα ΕΕαξ μιάδαξ:
Ώ Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζοιποηκςηήναξ ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο βζα ηδ ζοιπφηκςζδ ηςκ
επζθακεζαηχκ ζηνςιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα εκ ης αάεεζ ημο αιαθβάιαημξ
ΐ Δ ζοιπφηκςζδ λεηζκά απυ ηδ ιαζδηζηυ ιένμξ ηδξ ημζθυηδηα ηαζ επεηηείκεηαζ ζηα ηζαςηίδζα
Γ ε ηάεε ζηνχια πμο ζοιποηκχκεηαζ αθαζνείηαζ μ πθεμκάγςκ οδνάνβονμξ πνζκ
ημπμεεηδεεί ημ
επυιεκμ
Α Θα πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ιζηνή πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ιεηαλφ ηςκ δζαδμπζηχκ πμζμηήηςκ
αιαθβάιαημξ πμο ζοιποηκχκμκηαζ
Β Σα Γ ηαζ Α
408. Μζα επέκεεηδ απμηαηάζηαζδ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί απυ:
Ώ φκεεηδ νδηίκδ
ΐ Κεναιζηυ
Γ Ώιάθβαια
Α Σα Ώ ηαζ ΐ
Β Σα Ώ, ΐ ηαζ Γ
409. Χξ επέηηαζδ πνμξ πνυθδρδ παναηηδνίγεηαζ:
Ώ Δ ηάθορδ ιε sealant υθδξ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ εκυξ μπζζείμο δμκηζμφ
ΐ Δ επέηηαζδ εκυξ ηζαςηζδίμο ιέπνζ ηδκ πνμζημιζαηή ηαζ ηδκ οπενχζα ή βθςζζζηή επζθάκεζα
Γ Δ επέηηαζδ ιζαξ ιαζδηζηήξ ημζθυηδηαξ ζε υθα ηα αμενία ηαζ ηζξ αφθαηεξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ
Α Δ ημπμεέηδζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ηαζ πένακ ηδξ θμλμημιδιέκδξ πενζμπήξ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
410. ε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ ιε οπενθεπηυημηημ αιάθβαια ζε ζπέζδ ιε
ακηίζημζπδ απυ θεπηυημηημ:
Ώ Σα μνζαηά ηαηάβιαηα είκαζ ζοπκυηενα
ΐ Σα μνζαηά ηαηάβιαηα είκαζ ζπακζυηενα
Γ Σα μνζαηά ηαηάβιαηα είκαζ ίζδξ ζοπκυηδηαξ
Α Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηζ υπζ απυ ημκ ηφπμ ημο αιαβθάιαημξ
Β Βλανηάηαζ απυ ηδ ζφβηθεζζδ ημο αζεεκή
411. Γζα ηδ δζάανςζδ ηςκ αιαθβαιάηςκ ζζπφεζ:
Ώ ηα ζοιααηζηά αιαθβάιαηα δ δζάανςζδ μθείθεηαζ ζηδκ δ! θάζδ
ΐ ηα ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ αιαθβάιαηα δ δζάανςζδ μθείθεηαζ ζηδ β2 θάζδ
Γ Δ δζαδζηαζία ηδξ δζάανςζδξ δεκ ανπίγεζ άιεζα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο αιαθβάιαημξ ζημ
ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Α Σα πνμσυκηα δζάανςζδξ ζηα ζοιααηζηά αιαθβάιαηα είκαζ μλείδζα ηαζ πθςνζμφπεξ εκχζεζξ
Β Σα Ώ ηαζ Α
412. Σενδδμκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ ιε αηηζκμβναθζηή εζηυκα D2, ζε αζεεκείξ ιε παιδθυ
ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε:
Ώ Έθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
ΐ Βιθναλδ ζοκεεηδξ νδηίκδξ
Γ Πνμθδπηζηή έιθναλδ
Α Ώκαπαίηζζδ ελέθζλδξ ηδξ αθάαδξ ιε θεμνζμφπμ αενκίηζ
Β Παναημθμφεδζδ
413. Δ αδαιακηίκδ είκαζ ζζηυξ:
Ώ Ώηφηηανμξ
ΐ Ίζμο πάπμοξ ζε υθδ ηδ ιφθδ ημο δμκηζμφ
Γ ημ εζςηενζηυ ηδξ ηζκείηαζ μδμκηζκζηυ οβνυ

Α Σα αδαιακηζκζηά πνίζιαηα ηδξ έπμοκ ηδκ ίδζα θμνά ζε υθδ ηδ ιφθδ ημο δμκηζμφ
Β Σα Ώ ηαζ Α
414. Ο οδνμλοαπαηίηδξ, ημ παναηηδνζζηζηυ ιυνζμ ηδξ αδαιακηίκδξ, απμηεθείηαζ απυ:
Ώ Ολείδζμ ημο πονζηίμο
ΐ Φεμνζμφπμ αζαέζηζμ
Γ Φςζθμνζηυ αζαέζηζμ
Α Υθςνζμφπμ κάηνζμ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
415. Δ εκαιεθίκδ είκαζ:
Ώ ΠνςηεΎκδ ηδξ μδμκηίκδξ
ΐ ΠνςηεΎκδ ηδξ μζηεΎκδξ
Γ ΠνςηεΎκδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Α ΠνςηεΎκδ ημο ζάθζμο
Β Σα Ώ ηαζ Γ
416. Δ άπνζζιδ αδαιακηίκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπυθμζπδ αδαιακηίκδ είκαζ:
Ώ Λζβυηενμ εκαζαεζηζςιέκδ
ΐ Πενζζζυηενμ εκαζαεζηζςιέκδ
Γ Σμ ίδζμ εκαζαεζηζςιέκδ
Α Λζβυηενμ ακεεηηζηή ζηδκ αδνμπμίδζδ
Β Σα Ώ ηαζ Α
417. Πμζμ απυ ηα παναηάης παναηηδνίγεζ ηδκ αδαιακηίκδ:
Ώ Βίκαζ δζαθακήξ ζζηυξ
ΐ Βίκαζ δζαπεναηυξ ζζηυξ
Γ Έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζηδ εθίρδ
Α Έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ ηάιρδ
Β Έπεζ ιεβάθμ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ
418. Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ ζςζηυ:
Ώ Δ πμνεία ηςκ αδαιακηζκζηχκ πνζζιάηςκ είκαζ θμλή ςξ πνμξ ηδκ αδαιακηζκμ-μδμκηζηή
έκςζδ
ΐ Κάεε αδαιακηζκζηυ πνίζια απμηεθείηαζ απυ έκα ηνφζηαθθμ οδνμλοαπαηίηδ
Γ Σα αδαιακηζκζηά πνίζιαηα έπμοκ ηοθζκδνζηυ ζπήια
Α Δ άπνζζιδ αδαιακηίκδ έπεζ πάπμξ 200-400ιm
Β Δ αδαιακηίκδ πενζέπεζ θευνζμ
419. Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ:
Ώ Δ μδμκηίκδ είκαζ ζζηυξ πμο ακαβεκκάηαζ
ΐ Δ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή έκςζδ είκαζ μδμκηςηή
Γ Οζ ιμνθέξ ηδξ μδμκηίκδξ είκαζ δ πνςημβεκήξ ηαζ δ δεοηενμβεκήξ μδμκηίκδ
Α Σμ ημθθαβυκμ είκαζ ημ ααζζηυ μνβακζηυ ζημζπείμ ηδξ μδμκηίκδξ
Β Σμ θςζθμνζηυ αζαέζηζμ είκαζ ημ ααζζηυ ακυνβακμ ζημζπείμ ηδξ μδμκηίκδξ
420. Πμζμ απυ ηα παναηάης ζημζπεία δεκ ακήηεζ ζηδκ αδαιακηίκδ:
Ώ Ώολδηζηή βναιιή Retzius
ΐ Τιέκεξ Naysmith
Γ Ώιφεθεξ κεονζηέξ ίκεξ
Α Πενζηφιαηα
Β Γναιιέξ Pickerill
421. Πμζα απυ ηζξ παναηάης θέλεζξ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα:
Ώ Κοηηανμπθαζιαηζηέξ απμθοάδεξ
ΐ Λέιθμξ
Γ Κμθθαβυκα ζκίδζα
Α Αζαπεναηυηδηα
Β Νεμβκζηή βναιιή

422. Δ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ, ιεηαλφ πμθθχκ άθθςκ ζημπεφε ηαζ:
Ώ ηδκ μιμζμβεκμπμίδζδ ημο ηνάιαημξ
ΐ ηδκ επίηεολδ ηδξ ηαηά ημ δοκαηυκ πζμ θείαξ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ
Γ ηδ ιείςζδ ημο εθεφεενμο οδνανβφνμο ηδξ ιάγαξ ημο
Α ηα Ώ ηαζ Γ
Β ε ηακέκα απυ ηα παναπάκς
423. Βπζιήηοκζδ ημο πνυκμο ιεηαλφ δυκδζδξ ημο αιαθβάιαημξ ηαζ ζοιπφηκςζήξ ημο
ζηδκ μδμκηζκζηή ημζθυηδηα πνμηαθεί:
Ώ Αοκαηυηδηα ηαθφηενδξ ζοιπφηκςζδξ
ΐ Καθφηενδ πνυζθοζδ ημο αιαθβάιαημξ ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Γ Ώφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ πυνςκ ηδξ ιάγαξ ημο
Α Αοκαηυηδηα αθαίνεζδξ ιεβαθφηενμο πμζμφ εθεφεενμο οδνανβφνμο ηαηά ηδ ζοιπφηκςζδ
Β Σα Ώ ηαζ Α
424. Μεζμζςθδκανζαηή μδμκηίκδ μκμιάγεηαζ:
Ώ Δ μδμκηίκδ ιεηαλφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
ΐ Δ μδμκηίκδ πμο πενζαάθθεζ ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα
Γ Δ μδμκηίκδ πμο ανίζηεηαζ πθδζίμκ ηδξ αδαιακηζκμ-μδμκηζηήξ ζφκαρδξ
Α Δ μδμκηίκδ πμο ανίζηεηαζ πθδζίμκ ημο πμθθμφ
Β Ο αοθυξ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
425. Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ βζα ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ:
Ώ Δ αδαιακηίκδ είκαζ θζβυηενμ εθαζηζηή ηδξ μδμκηίκδξ
ΐ Δ μδμκηίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα απυ ηδκ μζηεΎκδ
Γ Δ μδμκηίκδ έπεζ ιζηνυηενδ ακηίζηαζδ απμηνζαήξ έκακηζ ηδξ αδαιακηίκδξ
Α Δ μδμκηίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ ακηίζηαζδ απμηνζαήξ έκακηζ ηδξ μζηεσκδξ
Β Δ μδμκηίκδ είκαζ θζβυηενμ δζαθακήξ ηδξ αδαιακηίκδξ
426. Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ βζα ηδκ μζηεΎκδ:
Ώ οιιεηέπεζ ζηδ ζηήνζλδ ημο δμκηζμφ
ΐ Πνμζθένεζ επζθάκεζα πνυζθοζδξ ζηζξ ίκεξ ημο πενζννζγίμο
Γ ΐμδεά ζημ κα δζαηδνδεεί δ ηαηαηυνοθμξ δζάζηαζδ ημο πνμζχπμο
Α Αεκ πενζέπεζ ακυνβακα ζοζηαηζηά
Β Βίκαζ θζβυηενμ ζηθδνή απυ ηδκ μδμκηίκδ
427. Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ ημ ζςζηυ βζα ηδκ ακηζδναζηζηή μδμκηίκδ:
Ώ Πανάβεηαζ απυ ηδκ μδμκηίκδ
ΐ Βπάβεηαζ ιεηά απυ ήπζμ ηναφια
Γ Βπάβεηαζ ιεηά απυ ζζπονυ ηναφια
Α Βίκαζ ιζα ζοκεπήξ, θοζζμθμβζηή δζαδζηαζία
Β Αεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ εέια ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πμθθμφ
428. Σμ ιέβεεμξ ηςκ ηυηηςκ ημο ηνάιαημξ ζημ μδμκηζαηνζηυ αιάθβαια δεκ επδνεάγεζ:
Ώ Σδκ ηαπφηδηα πήλδξ ημο
ΐ Σδ δζαανμπή ηςκ ηυηηςκ ημο ηνάιαημξ
Γ Σμ θείμ ηδξ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ
Α Σδκ ζηακυηδηα απυδμζδξ ζςζημφ ζδιείμο επαθήξ ζηδκ απμηηάζηαζδ
Β Σδ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ
429. Γζα ηα ζθαζνζηά αιαθβάιαηα δεκ ζζπφεζ υηζ:
Ώ Έπμοκ ιεβάθδ πθαζηζηυηδηα
ΐ Γίκεηαζ εοημθυηενα δ ζοιπφηκςζδ ημοξ
Γ Έπμοκ ηαθφηενδ πνμζανιμβή ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Α Πανμοζζάγμοκ ιζηνυηενδ πνχζιδ ακημπή
Β Πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ακηίζηαζδ ζηδ δζάανςζδ
430. Σμ ακχηενμ υνζμ ημο ανβφνμο (Ag) πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ έκα αιάθβαια, πςνίξ κα
επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά ηα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ ημ:
Ώ 70%

ΐ 60%
Γ 55%
Α 50%
Β 45%
431. Ο νυθμξ ημο ηαζζίηενμο (Sn) ζε έκα ηνάια μδμκηζαηνζημφ αιαθβάιαημξ είκαζ:
Ώ Δ αφλδζδ ηδξ πθαζηζηυηδηάξ ημο
ΐ Δ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο ζε ηάιρδ
Γ Δ ιείςζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο αιαθβάιαημξ
Α Δ ιείςζδ ηδξ δζάανςζήξ ημο
Β Δ ηαπφηενδ πήλδ ημο
432. Ώιαθβάιαηα πμο πενζέπμοκ ρεοδάνβονμ (Zn), ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ:
Ώ Αζαανχκμκηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα
ΐ Έπμοκ ηαθφηενδ πνχζιδ ακημπή εθίρδξ
Γ Έπμοκ ιεβαθφηενδ πμνυηδηα
Α Πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ραεονυηδηα
Β Αίκμοκ πζμ ηαεανυ ηεθζηυ ηνάια
433. Δ δεοηενμβεκήξ ή ηαεοζηενδιέκδ δζαζημθή ημο αιαθβάιαημξ ζοιααίκεζ επί:
Ώ Πανμοζίαξ ρεοδανβθονμο (Zn)
ΐ Πμζμζημφ ανβφνμο (Ag) άκς ημο 70%
Γ Ώπμννυθδζδ οβναζίαξ ηαηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ
Α Πνχζιδξ θείακζδξ
Β Σα Ώ ηαζ Γ
434. Ώφλδζδ ηδξ ακαθμβίαξ οδνανβφνμο-ηνάιαημξ ζημ μδμκηζαηνζηυ αιάθβαια πνμηαθεί:
Ώ Ώφλδζδ ηδξ πμνυηδηαξ
ΐ Μείςζδ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ
Γ Μείςζδ ηδξ ηαπφηδηαξ πήλδξ
Α Μείςζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο
Β Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο
435. Οζ επζπηχζεζξ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ελανηχκηαζ απυ:
Ώ Σμ ιέβεεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
ΐ Σμ ζπήια ηδξ ημζθυηδηαξ
Γ Σδκ εθανιμβή μοδεηένςκ ζηνςιάηςκ
Α Σα Ώ ηαζ ΐ ηαζ Γ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
436. Δ πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ εκδμννζγζηχκ αλυκςκ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκςκ δμκηζχκ πνδζζιεφεζ βζα:
Ώ Σδκ εκίζποζδ ημο δμκηζμφ
ΐ Σδκ εκίζποζδ ηδξ νίγαξ
Γ Σδκ ζοβηνάηδζδ ημο οθζημφ ακαζφζηαζδξ ηδξ ιφθδξ
Α Σδκ εκίζποζδ ημο οθζημφ ακαζφζηαζδξ ηδξ ιφθδξ
Β θα ηα παναπάκς
437. Δ πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ εκδμννζγζηχκ αλυκςκ πνμηζιάηαζ ζε δυκηζα ιε
νζγζημφξ ζςθήκεξ:
Ώ ηεκμφξ
ΐ Βφνμξ ιεβαθφηενμο απυ ημ ιζζυ ηδξ δζαιέηνμο ηδξ νίγαξ
Γ Μήημξ ιζηνυηενμο απυ ημ ιζζυ ημο ιήημοξ ηδξ νίγαξ
Α πήιαημξ ηοηθζημφ ηαζ εφνμοξ πενίπμο 1/3 ηδξ δζαιέηνμο νίγαξ
Β Με ζπήια ςμεζδέξ ηαζ εφνμξ πενίπμο 2/3 ηδξ δζαιέηνμο ηδξ νίγαξ
Α Κακέκα απυ ηα παναπάκς
438. Δ ημπμεέηδζδ ηςκ ηανθίδςκ βίκεηαζ:
Ώ ε ιδ ηενδδμκζζιέκδ αδαιακηίκδ
ΐ ε θμλμημιδιέκδ αδαιακηίκδ

Γ ε αδαιακηίκδ 1 πζθζμζηυ ελςηενζηά απυ ηδκ αδαιακηζκμδμκηζκζηή έκςζδ
Α ε μδμκηίκδ 1 πζθζμζηυ εζςηενζηά απυ ηδκ αδαιακηζκμδμκηζκζηή έκςζδ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
439. Ώκηέκδεζλδ βζα ηδκ ηθζκζηή εθανιμβή ζφκεεηςκ νδηζκχκ ζε μπίζεζα δυκηζα δυκηζα είκαζ
δ:
A Όπανλδ εκδμδμκηζηήξ εεναπείαξ
B Όπανλδ οπμμοθζηήξ ηενδδυκαξ
Γ Όπανλδ πνμδβμφιεκδξ έιθναλδξ αιαθβάιαημξ ιε οαθμζκμιενή ημκία ςξ μοδέηενμ
ζηνχια
Α Όπανλδ πνμδβμφιεκδξ έιθναλδξ αιαθβάιαημξ ιε πνήζδ λοθςζθμνζηή ημκία ςξ μοδέηενμ
ζηνχια
Β θα ηα παναπάκς
440. Πμζμ απυ ηα παναηάης απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ πθεμκέηηδια ηςκ έιιεζςκ
απμηαηαζηάζεςκ ιε ηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Ώ Καθφηενδ ζοβηνάηδζδ ζηδκ ημζθυηδηα
ΐ Έθεβπμξ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ
Γ Καθφηενδ αζζεδηζηή
Α Μεβαθφηενδ ακημπή ζηδκ απμηνζαή
Β Μζηνυηενμξ ηίκδοκμξ επακαηενδδμκζζιμφ
441. Δ οδνμδοκαιζηή εεςνία ημο Brännstrom ελδβεί:
Ώ Σμ ιδπακζζιυ ελάπθςζδξ ηδξ ηενδδυκαξ
ΐ Σμκ μδμκηζηυ πυκμ
Γ Σμκ πμθθζηυ πυκμ
Α Σμκ πενζαηνμννζγζηυ πυκμ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
442. Δ αοπεκζηή μδμκηζκζηή εοαζζεδζία μθείθεηαζ:
Ώ ηδκ έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
ΐ ηδκ φπανλδ νςβιχκ ζηδκ αδαιακηίκδ
Γ ε αηεθέξ ηάηαβια ημο δμκηζμφ
Α ε οπάνπμοζα αοπεκζηή απμηαηάζηαζδ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
443. Δ ηφνζα δμιζηή ιμκάδα ηδξ αδαιακηίκδξ είκαζ:
Ώ Δ βναιιή Retzius
ΐ Δ κεμβκζηή βναιιή
Γ Σμ αδαιακηζκζηυ πέηαθμ
Α Σμ πνίζια
Β Ο εφζακμξ ηδξ αδαιακηίκδξ
444. Δ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή έκςζδ ζημ ιζηνμζηυπζμ ειθακίγεζ:
Ώ Αζάηεκμ ιεηαλφ αδαιακηίκδξ-μδμκηίκδξ
ΐ Βοεφβναιιδ βναιιή
Γ Κοιαημεζδή βναιιή
Α Αεκ έπεζ ζαθή δμιή
Β Κακέκα απυ ηα παναπάκς
445. Καηά ηδκ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ δ ηίκδζδ ηςκ εββθοθίδςκ είκαζ:
Ώ Πάκημηε δελζυζηνμθδ
ΐ Πάκημηε ανζζηενυζηνμθδ
Γ Παθζκδνμιζηή
Α Βίκαζ αδζάθμνμ ακ εα είκαζ δελζυζηνμθδ ή ανζζηενυζηνμθδ
Β Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηςκ πεζνμθααχκ
446. Μεβαθφηενμξ ημο πνμαθεπυιεκμο πνυκμξ δυκδζδξ ημο αιαθβάιαημξ πνμηαθεί ζημ
οθζηυ:
Ώ Μείςζδ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ ημο

ΐ Ώφλδζδ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ ημο
Γ Μείςζδ ηδξ πμνυηδηαξ ημο
Α Ώφλδζδ ημο πνυκμο πήλδξ ημο
Β Ώφλδζδ ηδξ πνχζιδξ ακημπήξ ημο
447. Σα ηεναιζηά οθζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή υρεςκ έπμοκ ηδκ/ζξ ελήξ θάζδ/εζξ:
Ώ Μυκμ οαθχδδ
ΐ Ταθχδδ ηαζ ηνοζηαθθζηή
Γ Μυκμ ηνοζηαθθζηή
Α Ρδηζκχδδ ηαζ ηνοζηαθθζηή
Β Ταθχδδ ηαζ νδηζκχδδ
448. Πμζα απυ ηζξ παναηάης δζαηοπχζεζξ είκαζ εζθαθιέκδ:
Ώ Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ιζαξ ηανθίδαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά πεζνμθααέξ παιδθχκ
ηαποηήηςκ
ΐ Καηά ηδ δζάκμζλδ ημο θνεαηίμο βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηανθίδαξ ημ ηνφπακμ εα πνέπεζ κα
πενζζηνέθεηαζ δελζυζηνμθα
Γ Οζ ηανθίδεξ δεκ ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ ζημ ηέκηνμ ηδξ πανεζαηήξ επζθάκεζαξ ηςκ άκς
βμιθίςκ
Α Οζ ηανθίδεξ πνμηαθμφκ ιεηααμθή ηδξ δμιήξ ημο αιαθβάιαημξ ιε ημ μπμίμ ένπμκηαζ ζε
επαθή
Β Δ ηανθίδα απμηυπηεηαζ απυ ημ ζηέθεπμξ ηδξ άιεζα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ
απμηαηάζηαζδξ
449. Δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηενδδμκζηχκ αθααχκ ηαηά Black βίκεηαζ ιε ηνζηήνζμ:
Ώ Σμκ εκημπζζιυ ηςκ αθααχκ
ΐ Σμκ ανζειυ ηςκ αθααχκ
Γ Σδκ έηηαζδ ηςκ αθααχκ
Α Σα Ώ ηαζ Γ
Β Σα ΐ ηαζ Γ
450. ε ιζα μδμκηζηή ζφκεεζδ δ επακάθδρδ ηςκ ακηζεέζεςκ δδιζμονβεί:
Ώ Οπηζηή ζφβποζδ
ΐ οιιεηνία
Γ Δνειία
Α Ώνιμκία
Β Ώζηάεεζα__
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Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

1. Σμ ιέζμ ιέβεεμξ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ ζηζξ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ:
8-10 ιm
1-5 ιm
0,05-0,1 ιm
10-15 ιm
30-80 ιm

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

2. Σμ ιέζμ ιέβεεμξ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ ζηζξ οανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ:
8-10 ιm
1-5 ιm
0,04 ιm
10-15 ιm
30-80 ιm

Ώ
ΐ

3. Πμζμξ μ νυθμξ ημο ζοκηαηαθφηδ, ςξ ζοζηαηζημφ ζφκεεζδξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
ηδ ζηαεενυηδηα ημο πνχιαημξ ιεηά ημ πμθοιενζζιυ ημο οθζημφ
οιιεηέπεζ ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ πμθοιενμφξ ιήηναξ

Γ
Α
Β

Βκενβμπμζεί ημο οπμθεζπυιεκμοξ δεζιμφξ άκεναηα ιεηά ημ πέναξ ημο πμθοιενζζιμφ
Βκενβμπμζεί ημκ ηαηαθφηδ
Βκενβμπμζεί ηζξ ιεεαηνοθζηέξ μιάδεξ ημο ιμκμιενμφξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

4. Πμζα απυ ηζξ παναηάης ζδζυηδηεξ δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηή ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Δ ζοζημθή πμθοιενζζιμφ
Δ πνμζνυθδζδ κενμφ
Δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα
Δ οδνμθοηζηή απμδυιδζδ
Δ εενιζηή αβςβζιυηδηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

5. Έκα οθζηυ πνμζηαζίαξ πμθθμφ εα πνέπεζ, απαναίηδηα, κα δζαεέηεζ έκα απυ ηα παναηάης
παναηηδνζζηζηά:
Ώηηζκμζηζενυηδηα
Υνςιαηζηή πνμζμιμίςζδ πνμξ ηδκ μδμκηίκδ
Ώκηζθθεβιμκχδδ δνάζδ
ΐζμζοιααηυηδηα
Ώκηζηενδδμκμβυκεξ ζδζυηδηεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

6. Δ απχθεζα ημο θοζζμθμβζημφ βηνζ πνχιαημξ απμηαηάζηαζδξ αιαθβάιαημξ, ιεηά απυ δφμ
πνυκζα ζημιαηζηήξ θεζημονβίαξ, οπμδδθχκεζ:
Πνμζνυθδζδ πνςζηζηχκ επζθακεζαηά
Ώιαφνςζδ ή δζάανςζδ
Αζάανςζδ
Ώιαφνςζδ
Όπανλδ υλζκμο ζημιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ημο αζεεκή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

7. Πμζμ απυ ηα παναηάης παναηηδνίγεηαζ ςξ πθεμκέηηδια ηδξ νδηίκδξ Bis-GMA:
Δ δδιζμονβία ζζπονμφ πμθοιενμφξ πθέβιαημξ
Δ ακαζημθή πμθοιενζζιμφ ηδξ ζηζξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ
Δ εφημθδ οδνυθοζδ
Δ πνςιαηζηή αζηάεεζα
Σμ ιζηνυ ιμνζαηυ αάνμξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

8. Ο νυθμξ ημο ζογεοηηζημφ πανάβμκηα ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ, είκαζ:
Δ απμιυκςζδ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ απυ ηδ ιήηνα
Δ απμννυθδζδ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ
Δ ζφκδεζδ ακυνβακμο ηαζ μνβακζημφ ιένμοξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Δ απμννυθδζδ κενμφ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ δ αηεναζυηδηα ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Δ αεθηίςζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

9. Ο ηαηαθφηδξ ζηζξ πδιζηά πμθοιενζγυιεκεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ ιζα απυ ηζξ παναηάης
πδιζηέξ μοζίεξ:
ΐεκγμσηυξ ιεεοθαζεέναξ
Μμνθή δζηεηυκδξ
Καιθμνμηζκυκδ
Τπενμλείδζμ ημο αεκγμθίμο
Πμθοαζεέναξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

10. Πμζμ/α απυ ηα παναηάης ηθζκζηά ηνζηήνζα βίκμκηαζ ιε ααειμκυιδζδ ζηδκ ηθίιαηα ημο 1, 2,
3, 4:
Δ φπανλδ ηαηάβιαημξ οθζημφ
Δ φπανλδ ηαηάβιαημξ δμκηζμφ
Δ μνζαηή αηεναζυηδηα
Δ ιεηειθναηηζηή εοαζζεδζία
Σα Γ & Α

Ώ

11. Δ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο,
ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ, μθείθεηαζ:
ηδ πδιζηή απμδυιδζδ ημο θςημηαηαθφηδ ημοξ

ζηζξ θςημπμθοιενζγυιεκεξ

ΐ
Γ
Α
Β

ημ ιέβεεμξ ηςκ εκζζποηζηχκ ημοξ μοζζχκ
ημκ ηφπμ ηςκ εκζζποηζηχκ ημοξ μοζζχκ
ηδκ αδνή ελςηενζηή επζθάκεζα πμο απμηημφκ ιε ημ πνυκμ
ημ ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ μνβακζηήξ ημοξ ιήηναξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

12. Οζ οβνέξ νδηίκεξ πενζέπμοκ:
Μζηνυ πμζμζηυ ακυνβακςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
ηαεενμπμζδηέξ πνχιαημξ
Μζηνυ πμζμζηυ ιεηαθθζηχκ μλεζδίςκ βζα ηδκ απυδμζδ πνχιαημξ
Μυκμ ιμκμιενή
Ώθημυθδ ςξ δζαθφηδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

13. Ο μνζαηυξ πνςιαηζζιυξ πμο ιπμνεί κα παναηδνδεεί ζε απμηαηαζηάζεζξ ΕΕΕδξ μιάδαξ
ζοκεέηςκ νδηζκχκ ιεηνίμο ιεβέεμοξ, είκαζ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζε:
Ώπμηνζαή ημο οθζημφ ζηα υνζα
Ώδνυηδηα ημο οθζημφ ζηα υνζα
Ώηεθή θείακζδ ημο οθζημφ
Ώπμννυθδζδ ζημιαηζηχκ οβνχκ
Ονζαηά ιζηνμζπαζίιαηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

14. ημ ηθζκζηυ ηνζηήνζμ «πμζυηδηα επζθάκεζαξ», ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ιζαξ απμηαηάζηαζδξ,
εηηζιχκηαζ ηα ζημζπεία:
Ώδνυηδηα
Υνχια
Ώκαηθαζηζηυηδηα
Ώκαημιζηυηδηα
Σα Ώ & ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

15. Δ ελςηενζηή επζθάκεζα ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ πμο επζδζμνεχκεηαζ εα πνέπεζ πνμδβμφιεκα
κα:
Σνμπμπμζείηαζ ιε μνεμθςζθμνζηυ μλφ
Σνμπμπμζείηαζ ιε οδνμθεμνζηυ μλφ
Καθφπηεηαζ πνμδβμφιεκα δ επζθάκεζά ηδξ ιε ζοβημθθδηζηυ πανάβμκηα
Ώθαζνείηαζ ιδπακζηά ημ επζθακεζαηυ ηδξ ζηνχια
Ώθαζνείηαζ ημ επζθακεζαηυ ζηνχια ηαζ κα αδνμπμζείηαζ δ κέα επζθάκεζα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

16. Με ημκ υνμ μνβακζηέξ εκζζποηζηέξ μοζίεξ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ πενζβνάθμκηαζ:
Οζ ηεναιζηέξ ίκεξ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζε ηάπμζα ζηεοάζιαηα
Μεηαθθζηά ζημζπεία πμο ηαθφπημκηαζ απυ ζογεοηηζηυ πανάβμκηα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα
εκίζποζδ ηδξ ακημπήξ
Βθαζηζηά ζθαζνίδζα πμο πνμζηίεεκηαζ βζα εκίζποζδ ηδξ εθαζηζηυηδηαξ
Ώηνοθζηέξ ίκεξ
οζζςιαηχιαηα ακυνβακςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ ηαθοιιέκα ιε μνβακζηή ιήηνα
17. Γζα ηδκ επζθμβή ημο πνχιαημξ ζε απμηαηάζηαζδ Vδξ μιάδαξ θςημπμθοιενζγυιεκδξ
ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζημκ άκς ηεκηνζηυ ημιέα:
Σμπμεεηείηαζ πάζηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ ιέζα ζηδκ ημζθυηδηα
Σμπμεεηείηαζ πάζηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ ιέζα ζηδκ ημζθυηδηα ηαζ θςημπμθοιενίγεηαζ
Σμπμεεηείηαζ πάζηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζημ παναηείιεκμ δυκηζ
Σμπμεεηείηαζ πάζηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζημ παναηείιεκμ δυκηζ ηαζ θςημπμθοιενίγεηαζ
Φςημπμθοιενίγεηαζ ηειαπίδζμ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ελςζημιαηζηά ηαζ ημπμεεηείηαζ ζημ
παναηείιεκμ δυκηζ
18. Πμζμ/α απυ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμοκ έκα πενζζηνμθζηυ
ημπηζηυ ενβαθείμ (εββθοθίδα):
Δ δζάιεηνμξ ηδξ ηεθαθήξ
Σμ είδμξ επίζηνςζδξ ηδξ ηεθαθήξ ημπήξ
Δ βςκία ημπήξ
Σα Ώ & ΐ
Δ ζηθδνυηδηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

19. ημκ ηαηά ζηνχιαηα πμθοιενζζιυ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, ιεηαλφ ηςκ ζηνςιάηςκ πνέπεζ
κα ημπμεεηείηαζ:
Τβνή νδηίκδ
οβημθθδηζηυξ πανάβμκηαξ
Σμ οβνυ-ηνμπμπμζδηήξ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Ώθημυθδ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

20. Δ ηαθφπηνα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηεπκδηυ ημίπςια ζε ΕVδξ μιάδαξ απμηαηαζηάζεζξ
ζφκεεηδξ νδηίκδξ εα πνέπεζ:
Να ζηαιαηά αηνζαχξ ζηα υνζα ηδξ ημζθυηδηαξ
Να οπενηαθφπηεζ ηα υνζα ημοθάπζζημκ ηαηά 2 πζθ.
Να οπενηαθφπηεζ ηα υνζα ημοθάπζζημκ ηαηά 3-4 πζθ.
Να ζηαιαηά 1-2 πζθ. ημπηζηυηενα απυ ημ αοπεκζηυ υνζμ ηδξ ημζθυηδηαξ
Να είκαζ 2-3 πζθ. πζμ πθαηζά απυ ηδ ιέβζζηδ δζάιεηνμ ημο δμκηζμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

21. Δ ηαθφπηνα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηεπκδηυ ημίπςια ζε απμηαηαζηάζεζξ ΕVδξ μιάδαξ
ζοκεέηςκ νδηζκχκ εα πνέπεζ:
Να θένεζ μπή δζαθοβήξ ζηδκ/ζξ βςκία/εξ ηδξ
Δ μπή δζαθοβήξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 3 πζθ.
Δ μπή δζαθοβήξ κα βίκεηαζ απυ έλς πνμξ ηα ιέζα
Να θένεζ μπέξ δζαθοβήξ ζε υθδ ηδκ πνμζημιζαηή ηδξ επζθάκεζα
Δ δδιζμονβία μπήξ δζαθοβήξ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

22. Καηά ηδκ ακάιεζλδ ηςκ δφμ παζηχκ ζηζξ πδιζηά πμθοιενζγυιεκεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ εα
πνέπεζ:
Να βίκεηαζ ζηαδζαηή εκζςιάηςζδ ηδξ ιζαξ ζηδκ άθθδ
Δ ακάιεζλδ κα βίκεηαζ ιε ηα ζοιααηζηά ιεηαθθζηά ενβαθεία
Δ ακάιεζλδ κα βίκεηαζ ιε επζπμθήξ, εθαθνέξ ηζκήζεζξ
Δ ακάιεζλδ κα βίκεηαζ βζα υζμ πνυκμ δίκεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ
Δ ακάιεζλδ κα βίκεζ ζημκ ηαπφηενμ δοκαηυ πνυκμ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

23. Μεηά ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ιε μνεμθςζθμνζηυ μλφ ηαζ ηδκ έηπθοζδ, δ
επζθάκεζα ειθακίγεηαζ ςξ:
Γηνζγςπή
Κζιςθζχδδξ
Γοαθζζηενή
Πμνχδδξ
Κζηνζκςπή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

24. Ο εβηθςαζζιυξ θοζαθίδςκ αένα ηαηά ηδκ ακάιεζλδ ηςκ δφμ παζηχκ ζηζξ πδιζηά
πμθοιενζγυιεκεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ πνμηαθεί:
Ώφλδζδ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ
Μείςζδ ηδξ απμηνζαήξ ημο οθζημφ
Μείςζδ ηδξ ακημπήξ ημο οθζημφ
Μζηνυηενδ απμννυθδζδ κενμφ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

25. Πμζμ/α απυ ηα παναηάης ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηενδδυκαξ:
Υδιμημιδπακζηή αθαίνεζδ ιε οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ
Πενζζηνμθζηά ενβαθεία ορδθχκ ηαποηήηςκ
Υδιζηή απμιάηνοκζδ ιε ηδ πνήζδ EDTA
οζηεοέξ laser
Σα A & Α

Ώ
ΐ
Γ

26. Οζ οανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ έπμοκ:
Καθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηζξ ιζηνυημηηεξ
Τπμδεέζηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηζξ ιζηνυημηηεξ
Καθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ημ αιάθβαια

Α
Β

Καθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηα ηεναιζηά
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ οανζδζηήξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

27. Ο ηαεανζζιυξ ηδξ αδαιακηίκδξ ιε εθαζηζηυ ηοπεθθμεζδέξ ηαζ πάζηα εα πνέπεζ κα:
Ώημθμοεεί ιεηά ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Πνμδβείηαζ ηδξ παναζηεοήξ ημζθυηδηαξ
Πνμδβείηαζ ηδξ αδνμπμίδζδξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Πνμδβείηαζ ημο ζηαδίμο ημπμεέηδζδξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Γίκεηαζ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ μοδεηένςκ ζηνςιάηςκ

Β

28. Γζα πμζμ θυβμ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηανθίδεξ ζε απμηαηαζηάζεζξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Αεκ πνμζθένμοκ ζοβηνάηδζδ ζηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Ώπμδοκαιχκμοκ ηδκ ακημπή ηδξ έιθναλδξ
Αδιζμονβμφκ αζζεδηζηυ πνυαθδια ζηδκ απμηαηάζηαζδ
Αεκ πνμζθένμοκ ιεβαθφηενδ ζοβηνάηδζδ απ΄ αοηή πμο ελαζθαθίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί
πανάβμκηεξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

29. Δ ζοβηνάηδζδ ιζαξ απμηαηάζηαζδξ αιαθβάιαημξ ιε ηανθίδεξ ελανηάηαζ απυ:
Σδ ζοβηνάηδζδ ηδξ ηανθίδαξ ζηδκ μδμκηίκδ
Σδ ζοβηνάηδζδ ηδξ ηανθίδαξ ζημ οθζηυ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σδκ ακημπή ηδξ ηανθίδαξ
θα ηα παναπάκς
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

30. Δ ζοβηνάηδζδ ιζαξ ηανθίδαξ ζηδκ μδμκηίκδ ελανηάηαζ απυ:
Σμ αάεμξ πμο εζζένπεηαζ δ ηανθίδα ιέζα ζηδκ μδμκηίκδ
Σδ δζάιεηνμ ηδξ ηανθίδαξ
Σδ ζπεδίαζδ ηδξ ηανθίδαξ
Σμ εφνμξ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ πενζμπή ημπμεέηδζδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

31. ε δζαβκςζιέκμ νςβιχδεξ ηάηαβια αδαιακηίκδξ άκς πθάβζμο ημιέα, δ εεναπεοηζηή
ακηζιεηχπζζδ ζοκίζηαηαζ:
ε ελάιδκδ ηθζκζηή παναημθμφεδζδ
ε ελάιδκμ αηηζκμβναθζηυ έθεβπμ
ε έθεβπμ γςηζηυηδηαξ ημο πμθθμφ ημοξ δφμ πνχημοξ ιήκεξ ιεηά ημ ηάηαβια
ε ακά ελάιδκμ έθεβπμ γςηζηυηδηαξ ημο πμθθμφ
ε ημπμεέηδζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ παιδθμφ ζλχδμοξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

32. Δ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ ηανθίδαξ ζε έκα βμιθίμ πμο εα δεπεεί απμηαηάζηαζδ
αιαθβάιαημξ ελανηάηαζ απυ:
Σδκ πμζυηδηα ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ πενζμπή ημπμεέηδζδξ
Σμ εφνμξ ηδξ μδμκηίκδξ
Σμ εφνμξ ημο πμθθζημφ εαθάιμο
Σδκ ηθίζδ ηδξ μδμκηίκδξ ςξ πνμξ ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο δμκηζμφ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

33. Δ ακάβηδ ημπμεέηδζδξ ηανθίδαξ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ πνμηφπηεζ απυ:
Σμ ιέβεεμξ ηδξ εθθείπμοζαξ μδμκηζηήξ μοζίαξ
Σδκ πμζυηδηα ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηζηήξ μοζίαξ
Σδκ πενζμπή ηδξ εθθείπμοζαξ μδμκηζηήξ μοζίαξ
Σα Ώ & ΐ & Γ
Σα Ώ & Γ

Ώ
ΐ
Γ

34. Καηά ηδ δζάκμζλδ ημο θνεαηίμο ζηδκ μδμκηίκδ βζα ημπμεέηδζδ ηανθίδαξ, πμζα απυ ηζξ
παναηάης ανπέξ αημθμοεείηαζ:
Δ πενζζηνμθή ημο ηνοπάκμο βίκεηαζ ζε ορδθέξ ζηνμθέξ
Δ δζεφεοκζδ ημο θνεαηίμο είκαζ ηάεεηδ ςξ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ημπμεέηδζδξ ηδξ ηανθίδαξ
Δ δζάκμζλδ βίκεηαζ ιε δζαημπηυιεκδ ηίκδζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α

Α
Β

Σμ ηνφπακμ πενζζηνέθεηαζ ηαζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ελυδμο ημο απυ ημ θνεάηζμ
Σμ θνεάηζμ έπεζ ηςκζηυ πνμξ ηα άκς ζπήια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

35. Πμζα ααζζηή ανπή δζέπεζ ημκ ανζειυ ηςκ ηανθίδςκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζε ιζα
απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ:
2 ηανθίδεξ ηαηά ιέβζζημ
3 ηανθίδεξ ηαηά ιέβζζημ
1 ηανθίδα ακά εθθείπμκ θφια
1 ηανθίδα ακά δφμ εθθείπμκηα θφιαηα
Ο ανζειυξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο πμθθζημφ εαθάιμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

36. Δ ζοβηνάηδζδ ημο εκδμννζγζημφ πνμηαηαζηεοαζιέκμο άλμκα επδνεάγεηαζ απυ ηδ:
Αζάιεηνμ ημο άλμκα
Πμζυηδηα ηδξ μδμκηίκδξ ημο εκδμννζγζημφ ζςθήκα
πεδίαζδ άλμκα
Μήημξ ημο άλμκα
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

37. Δ ακάβηδ πνήζδξ ηανθίδςκ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ ηαεμνίγεηαζ, ηφνζα, απυ:
Σμκ ηφπμ απμηαηάζηαζδξ ημο δμκηζμφ-ακηαβςκζζηή
Σδ ζφβηθεζζδ ημο αζεεκμφξ
Σμκ ηφπμ αιαθβάιαημξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί
Σδκ απχθεζα ή υπζ θοιάηςκ
Σμκ υβημ ηςκ πνμξ απμηαηάζηαζδ μδμκηζηχκ ζζηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

38. Γζα ηδκ ημπμεέηδζδ εκδμννζγζημφ πνμηαηαζηεοαζιέκμο άλμκα εα πνέπεζ:
H ακαθμβία νίγαξ/ιφθδξ κα είκαζ 3:1
Ο νζγζηυξ ζςθήκαξ κα έπεζ ηςκζηυηδηα
Να οπάνπεζ πθήνδξ απυθναλδ ημο αηνμννζγζημφ ηιήιαημξ ιε βμοηαπένηα
Δ μζηζηή οπμζηήνζλδ ηδξ νίγαξ κα θεάκεζ ιέπνζ ηαζ ημ 1/2
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

39. Πμζμ απυ ηα παναηάης ηνζηήνζα πνμζδζμνίγεζ ηδ ζςζηή ημπμεέηδζδ ημο εκδμννζγζημφ
πνμηαηαζηεοαζιέκμο άλμκα:
Σμ νζγζηυ άηνμ ημο άλμκα κα ζηαιαηά 6-7 πζθ απυ ημ αηνμννίγζμ
Ο άλμκαξ κα αημθμοεεί ηδ δζεφεοκζδ ημο νζγζημφ ζςθήκα πμο ημπμεεηείηαζ
Ο άλμκαξ κα πνμαάθεζ 6-7 πζθ ζημ ιοθζηυ ηιήια ημο δμκηζμφ
Ώκ μ άλμκαξ θένεζ ηεθαθή, αοηή κα είκαζ ζηναιιέκδ πνμξ ημ αηνμννίγζμ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

40. ε πενίπηςζδ θμλμφ ηαηάβιαημξ ιφθδξ ημο άκς ηεκηνζημφ ημιέα, πμο θηάκεζ ζε αάεμξ
πενίπμο ζηα 2/3 ηδξ μδμκηίκδξ, εα πνμπςνήζμοιε άιεζα ζε:
Έθεβπμ γςηζηυηδηαξ ημο πμθθμφ
Έηπθοζδ ηδξ πενζμπήξ ημο ηαηάβιαημξ ιε οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο
Σμπμεέηδζδ επί ηδξ απμηαθοιιέκδξ μδμκηίκδξ αενκζηζμφ
Σμπμεέηδζδ επί ηδξ απμηαθοιιέκδξ μδμκηίκδξ οδνμλεζδίμο ημο αζαεζηίμο
Σμπμεέηδζδ ιυκζιδξ απμηαηάζηαζδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

41. Οζ ηφπμζ ηςκ ηανθίδςκ, ιε ηνζηήνζμ ημκ ηνυπμ ημπμεέηδζήξ ημοξ ζημ νζγζηυ ζςθήκα, είκαζ:
Βκζθδκμφιεκμζ
Κμπθζμφιεκμζ
Αζα ηνμφζδξ
οβημθθμφιεκμζ
Σα Ώ & ΐ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α

42. ηζξ ημπθζμφιεκεξ ηανθίδεξ δ δζάιεηνμξ ημο θνεαηίμο είκαζ:
Ίζδ πνμξ ηδ δζάιεηνμ ηδξ ηανθίδαξ
Μεβαθφηενδ απυ ηδ δζάιεηνμ ηδξ ηανθίδαξ
Μζηνυηενδ απυ ηδ δζάιεηνμ ηδξ ηανθίδαξ
Βλανηάηαζ απυ ημ πάπμξ ηδξ μδμκηίκδξ πμο ημπμεεηείηαζ

Β

Βλανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο πμθθζημφ εαθάιμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

43. Δ ηανθίδα εα πνέπεζ κα πνμελέπεζ ζημ ειθναηηζηυ οθζηυ:
Σμ ιέβζζημ 2-3 πζθ.
Σμ ιέβζζημ 1 πζθ.
Να οπενααίκεζ ηα 3 πζθ.
Βλανηάηαζ απυ ηδκ έηηαζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ηανθίδαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

44. Δ πανμοζία ηανθίδςκ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ πνμηαθεί:
Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο αιαθβάιαημξ
Μείςζδ ηδξ ακημπήξ ημο αιαθβάιαημξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ηανθίδαξ
Αεκ επδνεάγεζ ηδκ ακημπή ημο αιαθβάιαημξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ υβημ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ πμο ημπμεεηείηαζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

45. Δ ημπθίςζδ ιζαξ ηανθίδαξ ζηδκ μδμκηίκδ πνμηαθεί:
Ώφλδζδ ημο ηζκδφκμο νςβιχκ ζημκ ζζηυ
Αζέβενζδ ημο πμθθμφ
Βκίζποζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ
Φθεβιμκή ζημοξ υιμνμοξ πενζμδμκηζημφξ ζζημφξ
Μείςζδ ηςκ ηάζεςκ πμο δέπεηαζ δ μδμκηίκδ ηαηά ηδ θεζημονβία ηδξ απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

46. Γζα ηδκ αζθαθή ημπμεέηδζδ ιζαξ ηανθίδαξ εα πνέπεζ:
Σμ εφνμξ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ πενζμπή ημπμεέηδζδξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 3,5 πζθ.
Σμ εφνμξ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ πενζμπή ημπμεέηδζδξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 2,5 πζθ.
Σμ θνεάηζμ κα απέπεζ ημοθάπζζημκ 2,5 πζθ. απυ ηδκ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή έκςζδ
Σμ θνεάηζμ κα απέπεζ ημοθάπζζημκ 1 πζθ. απυ ηδκ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή έκςζδ
Σα ΐ & Α

Α
Β

47. Δ δζεφεοκζδ ημπμεέηδζδξ ιζαξ ηανθίδαξ εα πνέπεζ κα είκαζ:
Κάεεηδ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ μδμκηίκδξ πμο ημπμεεηείηαζ
0
Με βςκία πενίπμο 45 πνμξ ημκ πμθθυ
Πανάθθδθδ πνμξ ηδκ εθαπημιέκδ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ πενζμπή
ημπμεέηδζδξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ηανθίδαξ
Βλανηάηαζ απυ ημ εφνμξ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ πενζμπή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

48. Δ ηάιρδ ιζαξ ηανθίδαξ είκαζ απαναίηδηδ υηακ:
Πνμελέπεζ ημο κμδημφ ιοθζημφ ηιήιαημξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
ΐνίζηεηαζ πμθφ πθδζίμκ ηδξ αδαιακημ-μδμκηζκζηήξ έκςζδξ
Βλέπεζ ημο κμδημφ πενζβνάιιαημξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σα Ώ & Γ
Βίκαζ ημπθζμφιεκμξ ηφπμξ ηανθίδαξ

Ώ
ΐ
Γ

Γ
Α
Β

49. ε απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ πμο θένεζ ηανθίδα, ημ αιάθβαια εα πνέπεζ κα
ζοιποηκχκεηαζ:
Πνχηα ζε υθδ ηδκ ημζθυηδηα ηαζ ηεθεοηαία βφνς απυ ηδκ ηανθίδα
Ο ηνυπμξ ζοιπφηκςζδξ ελανηάηαζ απυ ημ πχνμ πμο παναιέκεζ ιεηαλφ ηανθίδαξ ηαζ
ημζπςιάηςκ ημζθυηδηαξ
Πνχηα βφνς απυ ηδκ ηανθίδα ηαζ ιεηά ζηδκ οπυθμζπδ ημζθυηδηα
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ηανθίδαξ πμο εα ημπμεεηδεεί
Αεκ αημθμοεείηαζ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ζοιπφηκςζδξ

Ώ
ΐ
Γ

50. Δ ημπμεέηδζδ πάθηζκμο δαηηοθίμο, ςξ ηεπκζημφ ημζπχιαημξ, ζε ιζα απμηαηάζηαζδ
αιαθβάιαημξ, υπμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηανθίδα, βίκεηαζ:
Πνμ ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ μοδεηένςκ ζηνςιάηςκ
Πνμ ηδξ ημπμεέηδζδξ ηδξ ηανθίδαξ
Μεηά ηδ δζάκμζλδ ημο θνεαηίμο

Ώ
ΐ

Α
Β

Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ηανθίδαξ
Βλανηάηαζ απυ ημ ακ είκαζ πανεζαηή ή βθςζζζηή δ ημπμεέηδζδ ηδξ ηανθίδαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

51. Καηά ηδ δζαδζηαζία ημπμεέηδζδξ εκυξ ημπθζμφιεκμο εκδμννζγζημφ ιεηαθθζημφ άλμκα
πνδζζιμπμζείηαζ:
Ταθμσμκμιενήξ ημκία ζοβηυθθδζδξ
Σνφπακμ δζάκμζλδξ
Βνβαθείμ ηάιρδξ ιεηάθθςκ
Φνέγα αενυημν #330
Σα Ώ & ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

52. Γζα ηδ ζοβηνάηδζδ εκυξ ζοβημθθμφιεκμο ιεηαθθζημφ, πνμηαηαζηεοαζιέκμο άλμκα ιέζα
ζημ νζγζηυ ζςθήκα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ:
Βοβεκμθμφπμξ ημκία
Ολοθςζθμνζηή ημκία
Ρδηζκχδδξ ημκία
Ταθμσμκμιενήξ ημκία
Σα ΐ & Γ &Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

53. ε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ, υπμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί πνμηαηαζηεοαζιέκμξ
εκδμννζγζηυξ άλμκαξ, δ αθαίνεζδ ημο πάθηζκμο δαηηοθίμο είκαζ πνμηζιυηενμ κα βίκεηαζ:
Άιεζα ιεηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ
24 χνεξ ανβυηενα
7 διένεξ ανβυηενα
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο αιαθβάιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο άλμκα πμο πνδζζιμπμζείηαζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

54. Οζ παναθθδθυπθεονμζ θείμζ άλμκεξ αζημφκ ζηδ νίγα:
Μεβαθφηενεξ ηάζεζξ απυ ημοξ ηςκζημφξ θείμοξ
Μζηνυηενεξ ηάζεζξ απυ ημοξ ηςκζημφξ μδμκηςημφξ
Μζηνυηενεξ ηάζεζξ απυ ημοξ παναθθδθυπθεονμοξ μδμκηςημφξ
Σα ΐ & Γ
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

55. Δ ακημπή εκυξ άλμκα απυ πάθοαα είκαζ:
Μεβαθφηενδ ημο αιαθβάιαημξ
Μζηνυηενδ ημο αιαθβάιαημξ
Ίζδ ημο αιαθβάιαημξ
Μζηνυηενδ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Ίζδ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

56. Δ ημπμεέηδζδ εκυξ πνμηαηαζηεοαζιέκμο ιεηαθθζημφ εκδμννζγζημφ άλμκα:
Βκζζπφεζ ηδκ ακημπή ηδξ νίγαξ
Μεζχκεζ ηδκ ακημπή ηδξ νίγαξ
Αεκ πνμηαθεί δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ ακημπή ηδξ νίγαξ
Δ επίδναζδ ηδξ ζηδκ ακημπή ηδξ νίγαξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο άλμκα
Δ επίδναζδ ηδξ ζηδκ ακημπή ηδξ νίγαξ ελανηάηαζ απυ ημ δυκηζ ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

57. Με ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηανθίδςκ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ:
Βκζζπφεηαζ δ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Δ ακημπή ελανηάηαζ απυ ηδκ έηηαζδ ηδξ απχθεζαξ ηςκ ζζηχκ
Μεζχκεηαζ δ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Αεκ επδνεάγεηαζ δ ακημπή απυ ημκ ανζειυ ηςκ ηανθίδςκ
Δ ακημπή ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηανθίδαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ

Ώ
ΐ
Γ

58. ε πμζμ απυ ηα παναηάης δζαβκςζηζηά ζδιεία ζηδνζγυιαζηε βζα ηδ δζάβκςζδ αηεθμφξ
ηαηάβιαημξ ιφθδξ ηαζ νίγαξ:
ηδκ αηηζκμβναθζηή απεζηυκζζδ
ημκ έθεβπμ γςηζηυηδηα ημο πμθθμφ
ηδκ ακηίδναζδ ζε εενιυ/ηνφμ ενέεζζια

Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

ηδκ ειθάκζζδ πυκμο ηαηά ηδ ιάζδζδ
ηδκ μπηζηή παναηήνδζδ ηςκ ηαηεαβυηςκ ηιδιάηςκ
59. Γζα ιζα απμηαηάζηαζδ βμιθίμο, ιε ιεβάθδ απχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ, έπεζ επζθεβεί ςξ
οθζηυ έιθναλδξ δ ζφκεεηδ νδηίκδ. Πμζα είκαζ δ ζδιακηζηυηενδ δοζημθία πμο εα πνέπεζ κα
ακηζιεηςπζζηεί:
Δ ηαηαζηεοή ηαζ ημπμεέηδζδ ημο ηεπκδημφ ημζπχιαημξ
Δ ημπμεέηδζδ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα ζε ιζα ηυζμ ιεβάθδ έηηαζδ μδμκηζηήξ επζθάκεζαξ
Δ απυδμζδ ζδιείμο επαθήξ ιε ημ παναηείιεκμ δυκηζ
Δ απυδμζδ ακαημιζηυηδηαξ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
Δ απμθοβή εβηθςαζζιμφ θοζαθίδςκ αένα ζε έκα ηυζμ ιεβάθμ υβημ οθζημφ πμο εα
ημπμεεηδεεί
60. Πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ ζηδκ ηαηαζηεοή εκυξ επέκεεημο αιαθβάιαημξ:
Σα θεζημονβζηά θφιαηα κα ηαπεζκςεμφκ ηαηά 2 πζθ.
Δ ημζθυηδηα κα επεηηαεεί ηαζ ζηζξ δφμ υιμνεξ επζθάκεζεξ, ακελάνηδηα ηδξ έηηαζδξ ηδξ ανπζηήξ
αθάαδξ
Να πνδζζιμπμζδεεί ημοθάπζζημκ ιία ηανθίδα βζα ζοβηνάηδζδ
Να δδιζμονβδεμφκ ζοβηναηδηζηέξ αφθαηεξ ζηζξ αλμκμπανεζαηέξ ηαζ αλμκμβθςζζζηέξ δίεδνεξ
βςκίεξ
Σα Ώ & Γ

Β

61. Πμζμ απυ ηα παναηάης εα πνέπεζ κα ζζπφεζ βζα κα πνδζζιμπμζδεεί δ ηεπκζηή ηδξ
εκδμιοθζηήξ ζοβηνάηδζδξ ειθναηηζημφ οθζημφ (amalgampost):
Δ απχθεζα ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ημο δμκηζμφ κα πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ δφμ θφιαηα
Σα αάεμξ ημο πμθθζημφ εαθάιμο κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 2 πζθ
Σμ δυκηζ-ακηαβςκζζηήξ κα ιδκ θένεζ ζηεθάκδ απυ πμνζεθάκδ
Σμ πάπμξ ηδξ μδμκηίκδξ πμο πενζαάθθεζ ημκ πμθθζηυ εάθαιμ κα είκαζ ζηακυ κα ακηέλεζ ηζξ
δοκάιεζξ ζοιπφηκςζδξ ημο αιαθβάιαημξ
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

62. Δ πζεακυηενδ αζηία ηαηάβιαημξ νίγαξ ζηδκ μπμία έπεζ ημπμεεηδεεί εκδμννζγζηυξ
πνμηαηαζηεοαζιέκμξ άλμκαξ, είκαζ:
Δ ημπμεέηδζδ άλμκα ιζηνήξ δζαιέηνμο ζε ζπέζδ ιε ημκ νζγζηυ ζςθήκα ημο δμκηζμφ
Δ ημπμεέηδζδ ημο άλμκα ζε δυκηζ ιε ιζηνή δζάιεηνμ νίγαξ
Ο πενζμδμκηζηυξ ηναοιαηζζιυξ θυβς ζφβηθεζζδξ
Δ πνήζδ άλμκα ιε ιζηνή εθαζηζηυηδηα
Δ ιδ ηαθή πνυζθοζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ ζημ ιοθζηυ ηιήια ημο άλμκα

Ώ
ΐ
Γ
Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

63. Χξ έιιεζεξ απμηαηαζηάζεζξ παναηηδνίγμκηαζ:
Σα επέκεεηα αιαθβάιαημξ
Οζ υρεζξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ πμο έπμοκ βίκεζ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο εκδμζημιαηζημφ πμθοιενζζιμφ
Σα επέκεεηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Ώπμηαηαζηάζεζξ ιε εκδμιοθζηή ζοβηνάηδζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Ώπμηαηαζηάζεζξ ΕΕαξ μιάδαξ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ πμο αημθμοεείηαζ μ ηαηά ζηνχιαηα
πμθοιενζζιυξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

64. Πδβέξ ελςζημιαηζημφ πνυζεεημο πμθοιενζζιμφ ιζαξ απμηαηάζηαζδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
είκαζ:
Σμ μναηυ θςξ
Δ αηηζκμαμθία UV
Οζ αηηίκεξ laser
Δ πίεζδ
Σα Ώ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α

65. Σα ενβαζηδνζαηά πμθοιενή δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα:
Βπέκεεηα πμο πενζθαιαάκμοκ άκς ηςκ δφμ θοιάηςκ
Πνμζεεηζηέξ απμηαηαζηάζεζξ (βέθονεξ)
ηεθάκεξ
Βηηεηαιέκεξ απμηαηαζηάζεζξ ΕΕΕδξ μιάδαξ

Β

Γζα έκεεηα πμο ημπμεεημφκηαζ ζε πενζπηχζεζξ ιεβάθδξ έηηαζδξ απχθεζαξ ηςκ μδμκηζηχκ
ζζηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

66. Οζ πενζμπέξ ημο δμκηζμφ, ζηζξ μπμίεξ εκημπίγεηαζ ηενδδυκα μπχκ ηαζ ζπζζιχκ είκαζ μζ:
Τπενχζεξ επζθάκεζεξ ηςκ πθαβίςκ ημιέςκ
Πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ηάης πνμβμιθίςκ
Τπενχσεξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς βμιθίςκ
Τπενχσεξ επζθάκεζεξ ηςκ ηοκμδυκηςκ
Σα Ώ & Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

67. ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδαξ πμο εα ειθναπεεί ιε ζφκεεηδ νδηίκδ,
πενζθαιαάκμκηαζ:
Σα πθάβζα ημζπχιαηα ηδξ είκαζ εθαθνά απμηθίκμκηα πνμξ ηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Σα ημζπχιαηα ηδξ δεκ είκαζ απαναίηδηα επίπεδα
Δ ημζθυηδηα ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ακοπμζηήνζηηα αδαιακηζκζηά πνίζιαηα
Σα πθάβζα ημζπχιαηα ημο ηζαςηζδίμο πνέπεζ κα εδνάγμκηαζ ζε ζδιεία αοαημηαεανζζιμφ
Σα Γ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

68. Σμ πνχια ηςκ δμκηζχκ επδνεάγεηαζ απυ:
Σδκ αδνυηδηα ηδξ αδαιακηίκδξ
Σδκ ηονηυηδηα ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο δμκηζμφ
Σμ πάπμξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Σα ζδζαίηενα ακαημιζηά ζημζπεία πμο θένμοκ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

69. Δ διζδζαθάκεζα ηδξ αδαιακηίκδξ οπμθμβίγεηαζ ζημ:
40%
50%
60%
70%
80%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

70. Δ διζδζαθάκεζα ηδξ μδμκηίκδξ οπμθμβίγεηαζ ζημ:
30%
40%
50%
60%
70%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

71. Δ πενζμπή/έξ ημο δμκηζμφ πμο έπεζ/μοκ ηδ ιεβαθφηενδ διζδζαθάκεζα είκαζ:
Σμ αοπεκζηυ ηνζηδιυνζμ
Σμ ιέζμ ηνζηδιυνζμ
Σμ ημπηζηυ ηνζηδιυνζμ
Οζ υιμνεξ επζθάκεζεξ
Σα θφιαηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

72. Με ηδ βήνακζδ, μζ ζφκεεηεξ νδηίκεξ βίκμκηαζ:
Φςηεζκυηενεξ
Αζαθακέζηενεξ
Ώπμηημφκ ιεβαθφηενδ ακαηθαζηζηυηδηα
Ώδζαθακέζηενεξ
Σα Ώ & ΐ & Γ

Ώ
ΐ

73. ε αζεεκή ιε πμθοηενδδμκζζιυ πνμηζιάηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ αιαθβάιαημξ έκακηζ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ ημο, βζαηί:
Σμ αιάθβαια ηαεανίγεηαζ ιε ηδκ μδμκηυαμονηζα πζμ εφημθα απυ ηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Δ ζοβηνάηδζδ μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ είκαζ ιεβαθφηενδ ζε επζθάκεζεξ ζοκεέηςκ
νδηζκχκ έκακηζ ηςκ αιαθβαιάηςκ

Γ
Α
Β

Σμ αιάθβαια έπεζ ζζπονυηενδ ακηζηενδδμκμβυκμ δνάζδ έκακηζ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Σμ αιάθβαια έπεζ ιεβαθφηενδ αηηζκμζηζένμηδηα έκακηζ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ιε απμηέθεζια
βνδβμνυηενδ ακίπκεοζδ πζεακμφ επακαηενδδμκζζιμφ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

74. Ώπυ ημκ αηηζκμβναθζηυ έθεβπμ πνμηφπηεζ υηζ δ άπς επζθάκεζα ημο 26 έπεζ ηενδδμκζηή
αθάαδ πμο έπεζ πνμπςνήζεζ ζηα 2/3 ημο πάπμοξ ηδξ αδαιακηίκδξ. Δ εεναπεία πμο πνμηείκεηαζ
ζημκ αζεεκή είκαζ:
Έιθναλδ αιαθβάιαημξ
Έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Υνήζδ μδμκηζημφ κήιαημξ ηαζ θεμνζμφπμο μδμκηυηνειαξ
Έκεεημ ιε ιεηαθθζηυ ηνάια
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

75. Πυζεξ ζοκμθζηά απμπνχζεζξ δζαεέηεζ ημ Vita Lumin Vacuum πνςιαημθυβζμ:
4
8
12
16
22

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

76. Δ ηεπκζηή ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ζηζξ ειθνάλεζξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ζημπεφεζ, ηφνζα:
ηδκ απυδμζδ ιεβαθφηενμο αάεμοξ πμθοιενζζιμφ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ πμο ημπμεεηείηαζ
ζηδκ ημζθυηδηα
ηδ ιείςζδ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ ημο οθζημφ
ηδκ απυδμζδ ηαθφηενμο αζζεδηζημφ απμηεθέζιαημξ
ηδ δζεοηυθοκζδ απυδμζδξ ζςζημφ ζδιείμο επαθήξ ιε ηα παναηείιεκα δυκηζα
ηδκ ηαθφηενδ ιεζμθαζζηή ζφκδεζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ιε ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ ηδξ
ημζθυηδηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

77. Οζ αδζαθακείξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ (opaque) δζαεέημοκ αδζαθάκεζα:
30% - 40%
45% - 50%
50% - 60%
65% - 70%
80% - 85%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

78. Τρδθή αζζεδηζηή απυδμζδ ζε απμηαηαζηάζεζξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ελαζθαθίγμοκ:
Δ ζςζηή επζθμβή πνχιαημξ
Δ απυδμζδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ ζδιείςκ ηςκ ζζηχκ πμο απμηαείζηακηαζ
Δ ηαθή θείακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Σα Ώ & ΐ & Γ
Σα Ώ & Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

79. Σμ ζφκμθμ ηςκ ααζζηχκ πνςιάηςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ ζφζηδια Munsell είκαζ:
Σα ηυηηζκμ ηαζ ηίηνζκμ
Σα ηυηηζκμ, ιπθε ηαζ πνάζζκμ
Σα ηίηνζκμ ηαζ πνάζζκμ
Σα ιςα, ιπθε ηαζ ηίηνζκμ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

80. Ο ηυκμξ εκυξ πνχιαημξ ζημ ζφζηδια Munsell εηθνάγεζ:
Σδκ πμζυηδηα ημο ααζζημφ πνχιαημξ
Σδκ πανμοζία εκυξ ααζζημφ πνχιαημξ
Σδ θςηεζκυηδηα ημο ααζζημφ πνχιαημξ
Σα Ώ & ΐ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ

81. Καηά ηδκ επζθμβή ημο πνχιαημξ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ημ δυκηζ εα πνέπεζ:
Να είκαζ ηεθείςξ ζηεβκυ

ΐ
Γ
Α
Β

Να είκαζ ημ ίδζμ ζηεβκυ αθθά ηα δφμ υιμνα δυκηζα δζαανεβιέκα
Να ζηεβκςεεί εθαθνά ιε ιζα βάγα
Να είκαζ δζαανεβιέκμ ιε ζάθζμ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

82. Σμ πνχια ζημ ημπηζηυ ηνζηδιυνζμ ηςκ δμκηζχκ είκαζ ζοκήεςξ:
Ώκμζηηυ ηαθέ
Βθαθνά ηίηνζκμ
Γηνζ
Γηνζ πνμξ ημ ιπθε
Πμνημηαθίγμκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

83. Δ απυδμζδ ηςκ ακαημιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζε ιζα υρδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, ημπμεεηδιέκδ
ζηδ πεζθζηή επζθάκεζα εκυξ άκς ηεκηνζημφ ημιέα:
Βιπμδίγεζ ηδκ απυδμζδ ημο ζςζημφ πνχιαημξ
Αδιζμονβεί ζηεδάζεζξ
Αζεοημθφκεζ ηδκ απυδμζδ ημο θοζζημφ πνχιαημξ
Πνμηαθεί πανέηηθζζδ πνμξ ηζηνζκςπυ πνχια
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

84. Δ αδαιακηίκδ είκαζ:
Λζβυηενμ ηίηνζκδ απυ ηδκ μδμκηίκδ
Λζβυηενμ βηνζ απυ ηδκ μδμκηίκδ
Λζβυηενμ ηυηηζκδ απυ ηδκ μδμκηίκδ
Σα Ώ & Γ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Γ
Α
Β

85. Ο ζηυπμξ πνήζδξ ζοβημθθδηζηχκ παναβυκηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ:
Δ ιείςζδ ηδξ μβημιεηνζηήξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ
Δ ιείςζδ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ
ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Δ ελαζθάθζζδ ζηεκήξ ιεζμθαζζηήξ ζφκδεζδξ μδμκηζηχκ ζζηχκ ηαζ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Δ εκίζποζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Δ εκίζποζδ ηδξ ακημπήξ ηςκ παναιεκυκηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

86. Δ ημπμεέηδζδ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα ζηζξ ειθνάλεζξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
βίκεηαζ:
Μεηά ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Πνζκ ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Πνζκ ηδ ημπμεέηδζδ ηςκ οθζηχκ πνμζηαζίαξ πμθθμφ
οβπνυκςξ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο πνχημο ζηνχιαημξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

87. ηδ δζαδζηαζία ημπμεέηδζδξ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα, ημ οβνυ-ηνμπμπμζδηήξ (ΕVδξ
βεκζάξ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ) πνέπεζ:
Να εηπθοεεί ιε ζπνέζ κενμφ
Να απμιαηνοκεεί ιε ηάπμζμ μνβακζηυ δζαθφηδ
Να παναιείκεζ ςξ έπεζ ζηδκ ημζθυηδηα
Να ζηεβκςεεί ιε θφζδια αένα
Να απμιαηνοκεμφκ μζ πενίζζεζέξ ημο ιε ζθαζνίδζμ αάιααημξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

88. Ο ζοβημθθδηζηυξ πανάβμκηαξ πνέπεζ:
Να θςημπμθοιενζζηεί ιαγί ιε ηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Ο θςημπμθοιενζζιυξ ημο κα πνμδβδεεί εηείκμο ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Να ιδκ θςημπμθοιενζζηεί ηαευθμο
Να απμιαηνοκεεί ιε ζπνέο κενμφ ηαζ κα ημπμεεηδεεί ιεηά δ ζφκεεηδ νδηίκδ
Να ακαιεζπεεί ιε ηδ ζφκεεηδ νδηίκδ ηαζ κα ημπμεεηδεμφκ ιαγί ζηδκ ημζθυηδηα

Ώ

89. Με ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ πνμηαθείηαζ:
Ώπμιάηνοκζδ ηδξ μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ

Ώ
ΐ

ΐ
Γ
Α
Β

Ώπμιάηνοκζδ ημο ζζαθζημφ οιέκζμο
Ώπμιάηνοκζδ ζυκηςκ αζαεζηίμο
Σα Ώ & Γ
Σα Ώ & ΐ & Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

90. Ο ηφπμξ Ε αδνμπμζδιέκδξ ιε μνεμθςζθμνζηυ μλφ αδαιακηίκδξ απακηάηαζ ζοκήεςξ:
ηδκ αοπεκζηή πενζμπή ηδξ ιφθδξ
ηζξ υιμνεξ επζθάκεζεξ
ηζξ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ
ηζξ πανεζαηέξ αφθαηεξ
ηζξ Ώ & ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

91. Ο ηφπμξ ΕΕ αδνμπμζδιέκδξ ιε μνεμθςζθμνζηυ μλφ αδαιακηίκδξ απακηάηαζ ζοκήεςξ:
ηζξ θείεξ επζθάκεζεξ
ηδκ αοπεκζηή πενζμπή
ηα κεμβζθά δυκηζα
ηζξ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ
ηζξ πανεζαηέξ αφθαηεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

92. Ο ηφπμξ αδνμπμίδζδξ πμο εα πνμηθδεεί ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ μνεμθςζθμνζημφ μλέμξ
ζηδκ αοπεκζηή επζθάκεζα άκς πθάβζμο ημιέα, ζε εκήθζηεξ 30 εηχκ, είκαζ:
Πάκηα μ ίδζμξ
Αζαθένεζ απυ άημιμ ζε άημιμ
Βίκαζ ίδζμξ ζημοξ άκδνεξ
Βίκαζ ίδζμξ ζηζξ βοκαίηεξ
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

93. Ώκαθέναηε ημκ ανζειυ ηςκ πηενοβίςκ πμο δζαεέημοκ μζ εββθοθίδεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα ηδκ απμημπή ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ:
6-8
8-12
12-20
0-24
24-36

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

94. Σζ πνμζθένμοκ μζ εκζζποηζηέξ μοζίεξ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ζηδ εθίρδ
Μείςζδ ηδξ ακημπήξ ζημκ εθεθηοζιυ
Ώφλδζδ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ
Αζαθάκεζα
ΐεθηίςζδ ηδξ ζοβημθθδηζηήξ ζηακυηδηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

95. Δ ημπμεέηδζδ μθμηεναιζηχκ έκεεηςκ απμθεφβεηαζ ζε αζεεκείξ πμο:
Κάκμοκ ιεβάθδ διενήζζα ηαηακάθςζδ υλζκςκ ποιχκ
Έπμοκ ηαηή ζημιαηζηή οβζεζκή
Φένμοκ απμηαηαζηάζεζξ αιαθβάιαημξ ζηα δυκηζα-ακηαβςκζζηέξ
Υνδζζιμπμζμφκ κάνεδηα κοπηυξ
Βίκαζ θακαηζημί ηαπκζζηέξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

96. Δ ζοβηυθθδζδ ηεναιζηήξ υρδξ ζε άκς πθάβζμ ημιέα βίκεηαζ ιε:
Ταθμσμκμιενή ημκία
Φςημπμθοιενζγυιεκδ νδηζκχδδ ημκία
Αζπθμφ ζοζηήιαημξ πμθοιενζζιμφ ημκία
Πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Σα ΐ & Γ

Ώ
ΐ

97. Γζα ηδ ζοβηνάηδζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζε ζηθδνςηζηή αοπεκζηή μδμκηίκδ, μ ζζηυξ εα πνέπεζ
κα:
Ώδνμπμζδεεί ιε μνεμθςζθμνζηυ μλφ ημοθάπζζημκ βζα 90 δεοηενυθεπηα
Βπαθεζθεεί ιε οβνή νδηίκδ

Γ
Α
Β

Σναποκεεί ιε αδνυημηημ δζαιάκηζ
Σνμπμπμζδεεί ιε οδνμθεμνζηυ μλφ
Αεκ απαζηείηαζ ηάπμζα ζδζαίηενδ πνμεημζιαζία πένακ ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο ζοβημθθδηζημφ
πανάβμκηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

98. Πμζα απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηή υζμκ αθμνά ζηδκ απμηαηάζηαζδ πμο
παναηηδνίγεηαζ ςξ επέκεεημ αιαθβάιαημξ;
Θα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαηά ιέβζζημ, έκα θφια δμκηζμφ
Θα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαηά ιέβζζημ, δφμ θφιαηα δμκηζμφ
Έπεζ πανεζμβθςζζζηυ εφνμξ πμο δεκ οπενααίκεζ ημ 1/3 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Δ παναζηεοή απαζηεί ηαπείκςζδ ηςκ θοιάηςκ ημο δμκηζμφ
Σμ επέκεεημ αιαθβάιαημξ αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα ηαηάβιαημξ ημο δμκηζμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

99. Δ παναζηεοή αοθάηςκ ζημ υιμνμ ηζαςηίδζμ ιζαξ ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδμξ πμο εα οπμδεπηεί
αιάθβαια:
Βκζζπφεζ ηδκ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Ώολάκεζ ηδκ ακημπή ημο δμκηζμφ
Βπζηνέπεζ ηδ ιεηαθμνά ιεβαθφηενςκ δοκάιεςκ απυ ημ ειθναηηζηυ οθζηυ ζημ παναιέκμκ δυκηζ
Βκζζπφεζ ηδ ζοβηνάηδζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Ώπμδοκαιχκεζ ηδκ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

100.
διεζχζηε πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ:
Οζ ηανθίδεξ ημπμεεημφκηαζ ελςηενζηά ημο αδαιακηζκμ-μδμκηζκζημφ μνίμο
Οζ ηανθίδεξ εκζζπφμοκ ηδκ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Οζ ηανθίδεξ εκζζπφμοκ ηδ ζοβηνάηδζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Οζ ηανθίδεξ ημπμεεημφκηαζ ιε θμνά ηάεεηδ ςξ πνμξ ημ αοπεκζηυ ημίπςια ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμ θνεάηζμ ημπμεέηδζδξ ηςκ ηανθίδςκ δζακμίβεηαζ ιε θνέγα #330

Α
Β

101.
διεζχζηε πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ βζα ημ ζοβημθθμφιεκμ αιάθβαια:
Βθανιυγεηαζ ζε πενζπηχζεζξ ιεβάθμο ανζειμφ εθθεζπυκηςκ θοιάηςκ
Δ πνήζδ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα εκζζπφεζ ηδκ ακημπή ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Γζα ηδ ζοβηυθθδζδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί μπμζμζδήπμηε ζοβημθθδηζηυξ πανάβμκηαξ
ζοκεέηςκ νδηζκχκ
ημ ζοβημθθμφιεκμ αιάθβαια δεκ απαζηείηαζ πνμζηαζία πμθθμφ
Δ πνήζδ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα εκζζπφεζ ηδ ζοβηνάηδζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

102.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηή υζμκ αθμνά ζηδκ απμηαηάζηαζδ εκυξ
εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκμο δμκηζμφ:
Πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ πάκηα ηδκ ίδζα ιένα πμο ηεθεζχκεζ δ εκδμδμκηζηή εεναπεία
Βίκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ νίγαξ εκυξ δμκηζμφ
Ώπαζηεί πάκημηε ηδ πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκμο ή ποημφ εκδμννζγζημφ άλμκα
ηζξ πενζπηχζεζξ μπζζείςκ δμκηζχκ πναβιαημπμζείηαζ ιυκμ ιε αιάθβαια
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ

ΐ
Γ
Α
Β

103.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ βζα ηδκ εκδμννζγζηή επέηηαζδ αιαθβάιαημξ
(amalgampost);
Βηθνάγεζ ηδ ζοιπφηκςζδ/ημπμεέηδζδ αιαθβάιαημξ βφνς απυ πνμηαηαζηεοαζιέκμ
εκδμννζγζηυ άλμκα
Γίκεηαζ ιυκμ ζε πενζπηχζεζξ ιζηνμφ υβημο πμθθζημφ εαθάιμο
Βίκαζ ιζα έιιεζδ απμηαηάζηαζδ
Ώπμηεθεί θφζδ επζθμβήξ ζε δυκηζα ιε ημκηή νίγα
Σα ΐ & Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

104.
Έκδεζλδ βζα ηδ πνήζδ ποημφ άλμκα ακηί ημο πνμηαηαζηεοαζιέκμο είκαζ:
Ρζγζηυξ ζςθήκαξ ιε ηοθζκδνζηά ημζπχιαηα
Αυκηζα ιε εονφ νζγζηυ ζςθήκα
Δ ζπέζδ ιφθδξ πνμξ νίγα κα είκαζ 1:1
Να ζοκηνέπμοκ πνμαθήιαηα ζφβηθεζζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ δυκηζ
Σμ δυκηζ-ακηαβςκζζηήξ κα θένεζ πνμζεεηζηή απμηαηάζηαζδ

Ώ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

105.
Σα ζημζπεία πμο εα πνέπεζ κα πθδνμί ιζα μπμζαδήπμηε εκδμδμκηζηή εεναπεία βζα ηδκ
ημπμεέηδζδ πνμηαηαζηεοαζιέκμο εκδμννζγζημφ άλμκα είκαζ:
Δ πθήνδξ απυθναλδ ημο αηνμννίγζμο
Δ ηαηά ημ δοκαηυκ εονφηενδ δζεφνοκζδ ημο νζγζημφ ζςθήκα
Δ απμοζία ιζηνυηεκςκ ζηδκ έιθναλδ ημοθάπζζημκ ζηα άκς 2/3 ημο νζγζημφ ζςθήκα
Δ ηςκζηυηδηα ζηδ δζάκμζλδ ημο νζγζημφ ζςθήκα
Σα Γ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

106.
Έκα εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκμ δυκηζ ζε ζπέζδ ιε έκα γςκηακυ:
Πανμοζζάγεζ αολδιέκδ ακηίζηαζδ ηαηάβιαημξ
Δ μδμκηίκδ ημο ειθακίγεζ ιζηνυηενδ δοκαηυηδηα ζοβηυθθδζδξ
Δ αδαιακηίκδ ημο αδνμπμζείηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ
Βιθακίγεζ ηδκ ίδζα ακημπή ζε ηάηαβια
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα ακςηένς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

107.
ηδκ πενίπηςζδ ιζηνμφ ιήημοξ ηθζκζηήξ ιφθδξ ζε μπίζεζμ εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκμ
δυκηζ, πμο εα ειθναπεεί ιε αιάθβαια ηαζ θυβς ιεβάθδξ απχθεζαξ μδμκηζηχκ ζζηχκ απαζηείηαζ
πνυζεεηδ ζοβηνάηδζδ .....
Πνμηζιάηαζ δ ημπμεέηδζδ ζοβημθθμφιεκμο ακηί ημο ημπθζμφιεκμο άλμκα
Πνμηζιάηαζ δ ημπμεέηδζδ ηανθίδαξ
Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ ηεπκζηή ημο amalgampost
Δ πνήζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα απμδίδεζ απμηαηάζηαζδ ιε πανυιμζα ζοβηνάηδζδ
Δ ιυκδ θφζδ είκαζ μ ποηυξ άλμκαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

108.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης πανάβμκηεξ δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ
πνμηαηαζηεοαζιέκμο εκδμννζγζημφ άλμκα;
Σμ ιήημξ ημο νζγζημφ ζςθήκα
Δ ακαθμβία ηθζκζηήξ ιφθδξ-νίγαξ
Δ δζεφνοκζδ ημο νζγζημφ ζςθήκα
Δ ηςκζηυηδηα ημο νζγζημφ ζςθήκα
Δ ζφβηθεζζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

109.
Πμζμξ ηφπμξ πνμηαηαζηεοαζιέκμο εκδμννζγζημφ άλμκα απυ ημοξ παναηάης δεκ
οθίζηαηαζ;
Άλμκεξ ακεναημκδιάηςκ
Άλμκεξ απυ ίκεξ οάθμο
Άλμκεξ πμθοαηνοθζημφ
Άλμκεξ απυ αηεημθζηέξ νδηίκεξ
Άλμκεξ απυ εοβεκή ιέηαθθα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

110.
Λέβμκηαξ ακαπαίηζζδ ηδξ ηενδδυκαξ, ηζ εκκμμφιε:
Σμκ επακαζπδιαηζζιυ ηςκ απμθεζεέκηςκ, θυβς ηενδδυκαξ, μδμκηζηχκ ζζηχκ
Σδκ ακαζημθή ηδξ ελέθζλδξ ιζαξ ηενδδυκαξ ζε ζοβηεηνζιέκμ δυκηζ
Σδ ιείςζδ ημο ανζειμφ δμκηζχκ πμο ειθακίγμοκ ηενδδυκα
Σδ ιείςζδ ημο νοειμφ ελέθζλδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ
Σδ ιείςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ επακαηενδδμκζζιμφ ηςκ απμηαηαζηάζεςκ

Β

111.
Σζ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ ζε πενίπηςζδ ζοβηυθθδζδξ εκυξ ειθναηηζημφ οθζημφ ιε
ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ;
Μείςζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Ώφλδζδ ηδξ ιεηειθναηηζηήξ εοαζζεδζίαξ
Ώπμδυιδζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ζηα υνζα, θυβς ηαπείαξ οπμαάειζζδξ ημο ζοβημθθδηζημφ
δεζιμφ
Ώφλδζδ ηςκ ηάζεςκ πμο δέπμκηαζ μζ μδμκηζημί ζζημί ημο δμκηζμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ζημιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Μείςζδ ημο πενζειθναηηζημφ πχνμο

Ώ

112.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ηεπκζηέξ δζάβκςζδξ ηδξ ηενδδυκαξ ααζίγεηαζ ζηδκ άιεζδ
μπηζηή παναηήνδζδ;
Φςημβναθζηή απεζηυκζζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α

ΐ
Γ
Α
Β

ηέδαζδ θςηεζκχκ αηηίκςκ
Φδθζαηή αηηζκμβναθία
Υνήζδ εθαζηζηχκ δαηηοθίςκ δζαπςνζζιμφ δμκηζχκ
Φεμνζζιυξ αηηίκςκ Laser

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

113.
Δ ζοιααηζηή αηηζκμβνάθδζδ ηςκ δμκηζχκ δεκ δζεοημθφκεζ ηδ δζάβκςζδ ανπυιεκςκ
ηενδδμκζηχκ αθααχκ ζηζξ …
Πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
ιμνεξ επζθάκεζεξ ηςκ πνυζεζςκ δμκηζχκ
Μαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
ε ηαιζά απυ ηζξ πενζπηχζεζξ
ιμνεξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

114.
ηακ μζ ιδ ηενδδμκζηέξ αοπεκζηέξ αθάαεξ επεηηείκμκηαζ 2 πζθ. ιέζα ζηδκ μδμκηίκδ, ηυηε
απαζηείηαζ απμηαηάζηαζδ;
πζ, βζαηί μζ αθάαεξ ελεθίζζμκηαζ πμθφ ανβά
Ώπαζηείηαζ ιυκμ παναημθμφεδζδ ηάεε 6 ιήκεξ
Ώπαζηείηαζ ιυκμ ημπζηή εθανιμβή θεμνίμο
Ναζ, απαζηείηαζ
Ώπαζηείηαζ ιυκμ ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ζοβημθθδηζηυ πανάβμκηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

115.
Πχξ μ νοειυξ έηηνζζδξ ημο ζάθζμο επδνεάγεζ ηδκ ειθάκζζδ ιδ ηενδδμκζηχκ αοπεκζηχκ
αθααχκ;
Σμ ζάθζμ λεπθέκεζ ηζξ αοπεκζηέξ πενζμπέξ ηςκ δμκηζχκ
Σμ ζάθζμ δζαανχκεζ ηδκ αοπεκζηή πενζμπή
Ώολδιέκδ νμή ζάθζμο ζδιαίκεζ υλζκμ pH
Βθαηηςιέκδ νμή ζάθζμο ζδιαίκεζ αφλδζδ ημο pH ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ
Ώολδιέκδ νμή ζάθζμο αναζχκεζ ηαζ απμιαηνφκεζ, ιε ηδκ ηαηάπμζδ, ημ δζαανςηζηυ πανάβμκηα
(μλέα)

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

116.
Σμ πνςηυημθθμ δζαπείνζζδξ ημο ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο, ζε άημια ιέζμο ηενδδμκζημφ
ηζκδφκμο, δεκ πενζθαιαάκεζ:
Φεμνίςζδ ζημ ζαηνείμ
οιαμοθέξ δίαζηαξ
Φεμνζμφπα ζημιαημπθφιαηα
Κάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Λήρδ ακηζιζηνμαζαηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

117.
ε άημιμ ιε ορδθή ηενδδμκζηή δναζηδνζυηδηα, ιεηά ηδκ πνχηδ επίζηερδ ζημ ζαηνείμ,
ζοκζζηάηαζ:
Βπακελέηαζδ ιεηά απυ 6 ιήκεξ
Βπακελέηαζδ ιεηά απυ πενίπμο 1 ιήκα
Λήρδ ζπήιαημξ ακηζιζηνμαζαηχκ
Παναημθμφεδζδ ηαζ ημπζηή εθανιμβή θεμνίμο ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα βζα δζάζηδια 2 ιδκχκ
Καηά πνμκζηή ζεζνά ηα Α ηαζ α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

118.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ηεπκζηέξ δεκ ακήηεζ ζημ πχνμ ηδξ ημπήξ ηαζ αθαίνεζδξ
ζηθδνχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ;
Ώενμαπμηνζαή
Τπενζχδδξ αηηζκμαμθία
Υδιζημιδπακζηή ηεπκζηή
Τπένδπμζ
Ώηηζκμαμθία Laser

Ώ
ΐ
Γ

119.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης δζαηοπχζεζξ είκαζ ζςζηή:
Καηά ηδκ παναζηεοή ημζθμηήηςκ ιε πεζνμθααή ορδθχκ ηαποηήηςκ δεκ δζαπζζηχκεηαζ
αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ ζζηχκ
Δ πνδζζιμπμίδζδ νεφιαημξ αένα απυ ηδκ αενμζφνζββα είκαζ ζηακή κα ρφπεζ ημοξ ζζημφξ
ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ημπήξ
Καηά ηδκ αθαίνεζδ ζζηχκ ζε εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκα δυκηζα, δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ

Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

ρφλδ ημοξ ιε ηαηαζμκζζιυ κενμφ
Καηά ηδ δζάνηεζα απμημπήξ ζηθδνχκ ζζηχκ ιε ορδθέξ ηαπφηδηεξ, πςνίξ ηαηαζμκζζιυ
μ
κενμφ δ ακαπηοζζυιεκδ εενιυηδηα δεκ λεπενκά ημοξ 45 Κεθζίμο
Καηά ηδκ απμημπή ηςκ ζζηχκ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ πνυκμζα βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ
ακάπηολδξ ιδπακζηχκ ηάζεςκ ηαζ εενιζηχκ ενεεζζιάηςκ
120.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ ζηδκ ηεπκζηή ηδξ εκδμννζγζηήξ ημπμεέηδζδξ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ (compopost):
Σμπμεεηείηαζ ζφκεεηδ νδηίκδ ιυκμ ζημκ πμθθζηυ εάθαιμ ημο δμκηζμφ
Σμπμεεηείηαζ ηεναιζηυξ άλμκαξ
Σμπμεεηείηαζ άλμκαξ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ενβαζηδνζαηή ζφκεεηδ νδηίκδ
Βηηυξ απυ ηδκ παναζηεοαζιέκδ ημζθυηδηα ημπμεεηείηαζ ζφκεεηδ νδηίκδ ζημ δδιζμονβδεέκ
θνεάηζμ ιέζα ζημκ εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκμ νζγζηυ ζςθήκα
Έκαξ ηοθζκδνίζημξ πνμπμθοιενζζιέκδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ημπμεεηείηαζ ιέζα ζημ ηζαςηίδζμ ηδξ
απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

121.
Γζα ηδ ζοβηυθθδζδ εκυξ ηεναιζημφ άλμκα, ζοκδεέζηενα, πνδζζιμπμζείηαζ:
Ταθμσμκμιενήξ ημκία
Πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Ρδηζκχδδξ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Ρδηζκχδδξ ημκία
Κμκία θςζθμνζημφ ρεοδανβφνμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

122.
Σμ πάπμξ ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ ιζαξ ημζθυηδηαξ ίδζμο αάεμοξ, ζε έκα
ανοβιμιακή αζεεκή ζε ζπέζδ ιε έκακ άθθμ ιε θοζζμθμβζηή ζφβηθεζζδ, είκαζ:
Μεβαθφηενμ
Μζηνυηενμ
Σμ ίδζμ
Βλανηάηαζ, ηάεε θμνά, απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ δυκηζ
Βλανηάηαζ απυ ημ ααειυ ημο ανοβιμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

123.
Ο ιζηνμαζαηυξ έθεβπμξ ημο ζάθζμο είκαζ
ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο ζε:
Κάεε αζεεκή
δξ
Ώζεεκείξ ηφνζα ηδξ 3 δθζηίαξ
Έθδαμοξ
Κάεε πενίπηςζδ πμθοηενδδμκζζιμφ
Κάεε παζδί δθζηίαξ 2-10 εηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

απαναίηδημξ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο

124.
Δ πνοζή ακαθμβία (πνοζμφξ ηακχκ) μνίγεηαζ ςξ:
Δ ζπέζδ ημο ιζηνυηενμο πνμξ ημ ιεβαθφηενμ κα είκαζ ίζδ ιε ημ ½ ημο ιεβαθφηενμο
Δ ζπέζδ ημο ιζηνυηενμο πνμξ ημ ιεβαθφηενμ κα είκαζ ίζδ ιε ημ ½ ημο ιζηνυηενμο
Δ ζπέζδ ημο ιζηνυηενμο πνμξ ημ ιεβαθφηενμ κα είκαζ ίζδ ιε ηδ ζπέζδ ημο ιεβαθφηενμο πνμξ
ημ υθμ
Δ ζπέζδ ημο ιεβαθφηενμο πνμξ ημ ιζηνυηενμ κα είκαζ ίζδ ιε ηα 2/3 ημο ιεβαθφηενμο
Δ ζπέζδ ημο ιεβαθφηενμο πνμξ ημ ιζηνυηενμ κα είκαζ ίζδ ιε ηα 3/4 ημο ιεβαθφηενμο

Β

125.
Δ μνζζηζηή απμηαηάζηαζδ εκυξ ηαηάβιαημξ αδαιακηίκδξ-μδμκηίκδξ πςνίξ απμηάθορδ
πμθθμφ ζημπεφεζ:
ημ ηθείζζιμ ηςκ απμηαθοιιέκςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ, ζηδκ αζζεδηζηή ηαζ θεζημονβζηή
απμηαηάζηαζδ
ηδκ αζζεδηζηή, θεζημονβζηή απμηαηάζηαζδ ημο δμκηζμφ αθθά ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ημο πμθθμφ
ηδ θεζημονβζηή απμηαηάζηαζδ ηαζ ζημ ηθείζζιμ ηςκ απμηαθοιιέκςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
ημ ηθείζζιμ ηςκ απμηαθοιιέκςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ, ζηδ πνμζηαζία ημο πμθθμφ, αθθά ηαζ
ζηδκ αζζεδηζηή ηαζ θεζημονβζηή απμηαηάζηαζδ
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ

126.
Σζ μνίγεηαζ ςξ εηηεκηνυηδηα ηδξ εββθοθίδαξ:
Δ απυζηαζδ ιεηαλφ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ εββθοθίδαξ ηαζ ημζπςιάηςκ ηδξ ημζθυηδηαξ
Δ αηηίκα ηδξ έθθεζρδξ πμο δζαβνάθεζ δ ηεθαθή ηδξ εββθοθίδαξ ιε ηέκηνμ ημ ζηέθεπμξ

Ώ
ΐ
Γ
Α

Γ
Α
Β

Δ αηηίκα ηδξ ηεθαθήξ ηδξ εββθοθίδαξ ιε ηδκ επζθάκεζα πμο απμηυπηεηαζ
Δ δζαθμνά ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ημνοθήξ ηαζ αάζδξ ηςκ πηενοβίςκ
Δ ιδ πενζζηνμθή ηδξ ηεθαθήξ ηδξ εββθοθίδαξ πενί ημκ επζιήηδ άλμκα ημο ζηεθέπμοξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

127.
Οζ ζφβπνμκμζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ αδαιακηίκδξ/μδμκηίκδξ πενζέπμοκ:
Αζάθμνεξ εκχζεζξ πμο επακαζαεζηζχκμοκ ημοξ ζζημφξ
Πμθοαηνοθζηυ μλφ
Τδνυθζθα ηαζ οδνυθμαα ιμκμιενή, δζαθοιέκα ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ ή κενυ
Νζηνζηυ άνβονμ
Βκζζποηζηέξ οάθμοξ ιεβέεμοξ ηαηά ιέζμ υνμ 1 ιζηνμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

128.
Καηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ιζαξ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ ιζηνήξ ή ιέηνζαξ έηηαζδξ ζε μπίζεζμ
δυκηζ:
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ έπεηαζ ηδξ απυδμζδξ ζπήιαημξ ζοβηνάηδζδξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ έπεηαζ ηδξ επζθμβήξ ημο οθζημφ απμηαηάζηαζδξ
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ πνμδβείηαζ ηδξ επζθμβήξ ημο οθζημφ απμηαηάζηαζδξ
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ έπεηαζ ηδξ απυδμζδξ ζπήιαημξ ακημπήξ ημο δμκηζμφ
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ πνμδβείηαζ ηδξ απυδμζδξ ζπήιαημξ εοημθίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

129.
Δ επζθμβή ημο αιαθβάιαημξ έκακηζ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζε ιζα ημζθυηδηα ΕΕδξ μιάδαξ
βίκεηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, εηηζιχκηαξ:
Σζξ αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ ημο αζεεκή
Σζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ δφμ οθζηχκ
Σμ ηυζημξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σδκ ημπμεέηδζδ ημο αοπεκζημφ μνίμο ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμ αάεμξ ημο οπενπμθθζημφ ημζπχιαημξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

130.
Tενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ ιε αηηζκμβναθζηή εζηυκα D2, ζε αζεεκείξ ιε ορδθυ
ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ, ακηζιεηςπίγμκηαζ:
Με έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Με ακαπαίηζζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ηενδδυκαξ
Υςνίξ εεναπεία
Με έιθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
Με έιθναλδ αιαθβάιαημξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

131.
Δ επζθμβή ημο πνχιαημξ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζςζηυ είκαζ κα
βίκεηαζ:
Μεηά ηδκ αδνμπμίδζδ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Πνζκ ηδ θμλμηυιδζδ ηςκ μνίςκ ηδξ ημζθυηδηαξ
Μεηά ηδκ απμιυκςζδ ιε εθαζηζηυ απμιμκςηήνα
Μεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ πνςζηζηχκ ηαζ ηδξ ηενδδυκαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

132.
Δ επζθμβή ημο ιεβέεμοξ ηδξ ηαθφπηναξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηεπκδηυ ημίπςια ζε
IVδξ μιάδαξ απμηαηαζηάζεζξ βίκεηαζ ιε αάζδ:
Σμ ιήημξ ηδξ ιφθδξ ημο δμκηζμφ
Σμ εφνμξ ημο ημπηζημφ πείθμοξ ημο δμκηζμφ
Σμ ιέβεεμξ ηδξ απχθεζαξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Σδ ιέβζζηδ δζάιεηνμ ημο δμκηζμφ
Αεκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ μ μπμίμξ κα αημθμοεείηαζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

133.
Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ηεπκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ ΕΕαξ μιάδαξ
ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Σμ πνχημ ζηνχια ημπμεεηείηαζ ζημ ιαζδηζηυ ηιήια ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμ πνχημ ζηνχια ηαθφπηεζ ζοβπνυκςξ οπενπμθθζηυ ηαζ αλμκζηυ ημίπςια
Σμ πνχημ ζηνχια ημπμεεηείηαζ ζημ ηζαςηίδζμ
Αεκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά ημπμεέηδζδξ
Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηάεε επυιεκμο ζηνχιαημξ, αδνμπμζείηαζ δ επζθάκεζα ημο
πνμδβμφιεκμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

134.
Οζ πανάιεηνμζ πμο αλζμθμβμφκηαζ βζα κα απμθαζζζηεί δ ημπμεέηδζδ ή υπζ οθζημφ
πνμζηαζίαξ πμθθμφ ζε ιζα έιθναλδ είκαζ:
Δ ζφβηθεζζδ
Σμ ακ είκαζ δ απμηαηάζηαζδ βίκεηαζ θυβς πνςημβεκμφξ ή δεοηενμβεκμφξ ηενδδυκαξ
Δ ιμνθμθμβία ημο πμθθζημφ εαθάιμο ημο δμκηζμφ πμο δέπεηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ
Δ δθζηία ημο αζεεκμφξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

135.
Οζ εββθοθίδεξ απυ αδαιακηυημκδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιεηά πηενοβίμο:
Βιθακίγμοκ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα απμημπήξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Βιθακίγμοκ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα απμημπήξ ηδξ μδμκηίκδξ
Αεκ πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνά ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα ημπήξ
Έπμοκ ιζηνυηενδ δζάνηεζα γςήξ
Αεκ πανμοζζάγμοκ δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδ δζάνηεζα γςήξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

136.
Με ηδκ άζηδζδ ίδζαξ πίεζδξ ζε ιζα εββθοθίδα ιεηά πηενοβίμο:
Ώδαιακηίκδ ηαζ μδμκηίκδ απμηυπημκηαζ ιε ημκ ίδζμ νοειυ
Δ ηαπφηδηα απμημπήξ ηδξ αδαιακηίκδξ είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ μδμκηίκδξ
Δ ηαπφηδηα απμημπήξ ηδξ αδαιακηίκδξ είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ μδμκηίκδξ
Σμ ακ οπάνπεζ δζαθμνά ζημ νοειυ απμημπήξ ιεηαλφ αδαιακηίκδξ ηαζ μδμκηίκδξ ηαεμνίγεηαζ
απυ ημκ ηφπμ ημο δμκηζμφ
Σμ ακ οπάνπεζ δζαθμνά ζημ νοειυ απμημπήξ ιεηαλφ αδαιακηίκδξ ηαζ μδμκηίκδξ ηαεμνίγεηαζ
απυ ηδ εέζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ζημ δυκηζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

137.
Δ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ζηζξ ορδθέξ ηαπφηδηεξ βίκεηαζ οπυ ζοκεπή
ηαηαζμκζζιυ κενμφ, επεζδή:
Βπζδζχηεηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ ηαηά ημ δοκαηυκ θεπηυηενδξ γχκδξ μδμκηζηχκ λεζιάηςκ
Ώπμθεφβεηαζ δ ιεηαθμνά ζζπονχκ ηναδαζιχκ ζημοξ ζζημφξ
Πνμθοθάζζεηαζ μ πμθθυξ απυ αφλδζδ εενιμηναζίαξ
Ώπμθεφβεηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ιζηνμνςβιχκ ζηδκ αδαιακηίκδ
Σα Γ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

138.
διεζχζηε πμζμ απυ ηα παναηάης ζπήιαηα δεκ απακηάηαζ ζηζξ εββθοθίδεξ:
Ώπζμεζδέξ
Σεηνάβςκμ
Ώκεζηναιιέκμο ηχκμο
θαζνζηυ
Σναπεγμεζδέξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

139.
Ο ανζειυξ ηςκ θεπίδςκ ζε ιζα εββθοθίδα θείακζδξ:
ζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ ηυζμ πζμ θεία επζθάκεζα ειθναηηζημφ οθζημφ ηαηαθείπεηαζ
ζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ ηυζμ θζβυηενμ θεία επζθάκεζα ειθναηηζημφ οθζημφ ηαηαθείπεηαζ
Αεκ είκαζ πανάβμκηαξ πμο ηαεμνίγεζ ηδ θεζακηζηή ζηακυηδηα ηδξ εββθοθίδαξ
Βπδνεάγεζ ηδκ επζθάκεζα ημο ειθναηηζημφ οθζημφ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο οθζημφ
Σα Γ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

140.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ υζμκ αθμνά ζηα παναηηδνζζηζηά πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηοπμπμίδζδ ηςκ εββθοθίδςκ:
Αζάιεηνμξ ηδξ ηεθαθήξ
Τθζηυ επίζηνςζδξ ηδξ ηεθαθήξ
Μήημξ ημο ζηεθέπμοξ
Οθζηυ ιήημξ
πήια ηδξ ηεθαθήξ

Ώ
ΐ
Γ
Α

141.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ αενμαπμηνζαή:
Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αθαίνεζδ πνςζηζηχκ ζε μπέξ/ζπζζιέξ
Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αθαίνεζδ ιζηνήξ έηηαζδξ ηενδδυκςκ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ
Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ επζθάκεζαξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ sealants
Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή μιυνμο ηζαςηζδίμο ζηζξ ειθνάλεζξ ΕΕδξ μιάδαξ ζοκεέηςκ
νδηζκχκ

Β

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αθαίνεζδ ιζηνχκ αοπεκζηχκ ηενδδυκςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

142.
Δ παναζηεοή αοθάηςκ ζηα αλμκζηά ημζπχιαηα ηςκ ηζαςηζδίςκ ζε απμηαηαζηάζεζξ
ΕΕδξ μιάδαξ ιε αιάθβαια πνμηείκμκηαζ βζα:
Ώφλδζδ ηδξ ζοβηνάηδζδξ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Ώφλδζδ ηδξ επζθάκεζαξ επαθήξ οθζημφ-μδμκηζημφ ζζημφ
Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο οθζημφ ζηδκ παναιυνθςζδ
Σα Ώ ηαζ ΐ
Σα Ώ, ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

143.
Δ πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκμο εκδμννζγζημφ άλμκα είκαζ ζοκήεςξ απαναίηδηδ:
ηακ απμιέκμοκ ηνία μδμκηζηά ημζπχιαηα
ηακ απμιέκμοκ δφμ μδμκηζηά ημζπχιαηα
ηακ απμιέκεζ έκα μδμκηζηυ ημίπςια
θα ηα παναπάκς
Σα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

144.
ημκ/ζηδκ αζεεκή ζαξ έπεζ ιυθζξ πναβιαημπμζδεεί έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ Εδξ
μιάδαξ ζημ #15. αξ παναπμκζέηαζ ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ έιθναλδ βζα εοαζζεδζία ζηδκ
πίεζδ ηαζ ζε εενιά ενεείζιαηα ηαηά δζαζηήιαηα. Δ αζηία ιπμνεί κα είκαζ:
Πνυςνδ επαθή
Μδ ημπμεέηδζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Φθεβιμκή ημο πμθθμφ
Σα Ώ ηαζ ΐ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α

Β

145.
Ώζεεκήξ πανμοζζάγεηαζ ιε πνμτπάνπμοζα έιθναλδ αιαθβάιαημξ ΕΕδξ μιάδαξ ιε
εββφξ ηαζ άπς ηζαςηίδζα ζημ #18. Δ έιθναλδ ημπμεεηήεδηε πνζκ απυ πενίπμο 6 ιήκεξ. Σμ
δυκηζ είκαζ ηχνα εοαίζεδημ ζηδκ επίηνμοζδ ηαζ ζε εενιμηναζζαηά ενεείζιαηα ηονίςξ ζημ
ηνφμ. Σα αηηζκμβναθζηά εονήιαηα είκαζ ανκδηζηά εκχ μ πυκμξ ελαθακίγεηαζ υηακ μ αζεεκήξ
δαβηχζεζ ιία ελεηαζηζηή ζπάημοθα.
Οζ εκένβεζεξ ζαξ εα είκαζ:
Ώθαίνεζδ ηδξ οπάνπμοζαξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ημπμεέηδζδ πνμζςνζκήξ έιθναλδξ ιε
οαθμσμκμιενή ημκία
Ώθαίνεζδ ηδξ οπάνπμοζαξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ημπμεέηδζδ έιθναλδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Έθεβπμξ ηςκ ζοβηθεζζζαηχκ επαθχκ ηαζ επακελέηαζδ ημο αζεεκή ακ ηα ζοιπηχιαηα
επζιέκμοκ ή αολδεεί δ έκηαζή ημοξ
Βλαβςβή ημο δμκηζμφ
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς
146.
Ο αζεεκήξ ζαξ έπεζ ιζηνήξ έηηαζδξ ηενδδμκζηή αθάαδ άπς ημο #12 . Δ ηθζκζηή
ελέηαζδ δείπκεζ υηζ δ ηενδδυκα ανίζηεηαζ ιυκμ βφνς απυ ημ ζδιείμ επαθήξ ηαζ δεκ
επεηηείκεηαζ πνμζημιζαηά. Με πμζμκ ηνυπμ εα ηάκεηε ηδκ επζθμβή ηδξ απυπνςζδξ βζα ηδ
ζφκεεηδ νδηίκδ πμο εα πνδζζιμπμζήζεηε;
Μυκμ ιε ηδ πνήζδ ημο πνςιαηζημφ μδδβμφ ζοβηνζηζηά ιε ημ ιέζμ ηνζηδιυνζμο ημο δμκηζμφ
πνζκ απυ ηδκ παναζηεοή ηδξ ημζθυηδηαξ
Μεηά ηδκ παναζηεοή ηδξ ημζθυηδηαξ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ εθαζηζημφ απμιμκςηήνα
ημπμεεηείηαζ δμηζιαζηζηά πμζυηδηα νδηίκδξ πάκς ζηδκ πνμζημιζαηή επζθάκεζα ημο δμκηζμφ
ηαζ θςημπμθοιενίγεηαζ
Μεηά ηδκ παναζηεοή ηδξ ημζθυηδηαξ ηαζ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο εθαζηζημφ απμιμκςηήνα
ημπμεεηείηαζ δμηζιαζηζηά πμζυηδηα νδηίκδξ πάκς ζηδκ πνμζημιζαηή επζθάκεζα ημο δμκηζμφ
ηαζ θςημπμθοιενίγεηαζ
Μεηά ηδκ παναζηεοή ηδξ ημζθυηδηαξ ηαζ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο εθαζηζημφ απμιμκςηήνα
ημπμεεηείηαζ δμηζιαζηζηά πμζυηδηα νδηίκδξ πάκς ζηδκ πνμζημιζαηή επζθάκεζα ημο δμκηζμφ
αθθά δεκ θςημπμθοιενίγεηαζ ηαεχξ είκαζ δφζημθδ δ αθαίνεζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ υηακ
πμθοιενζζηεί
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς

Α
Β

147.
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ απμηαηάζηαζδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ IVδξ μιάδαξ δζαπζζηχκεηαζ
υηζ ημ ημπηζηυ άηνμ είκαζ ημκηυ ηαζ αζζεδηζηά ιδ απμδεηηυ. Πμζα απυ ηζξ αηυθμοεεξ
δζαδζηαζίεξ πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ βζα ηδκ επζδζυνεςζδ ημο πνμαθήιαημξ;
Ώθαίνεζδ μθυηθδνδξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ επακέιθναλδ
Σνμπμπμίδζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ιε έκα δζαιάκηζ, αδνμπμίδζδ εη κέμο,
ημπμεέηδζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα ηαζ πνμζεήηδ κέμο οθζημφ
Πνμζεήηδ κέαξ πμζυηδηαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, πςνίξ πνμδβμφιεκδ πνμεημζιαζία ηδξ
επζθάκεζαξ αθμφ οπάνπμοκ ανηεημί δζπθμί δεζιμί βζα ακηίδναζδ, θυβς ηδξ γχκδξ ακαζημθήξ
πμθοιενζζιμφ απυ ημ αηιμζθαζνζηυ μλοβυκμ
Μείςζδ ημο ιήημοξ ηςκ παναηείιεκςκ δμκηζχκ
Παναιμκή ζημ ζηυια ςξ έπεζ ακ μ αζεεκήξ δεκ παναηδνήζεζ ηδκ δζαθμνά

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

148.
Καηά ηδκ αθαίνεζδ ημο εθαζηζημφ απμιμκςηήνα ιεηά απυ έιθναλδ ΕVδξ μιάδαξ ημ
πνχημ αήια είκαζ:
Δ αθαίνεζδ ηδξ ανπάβδξ
Δ αθαίνεζδ ημο πθαζηζημφ πθαζζίμο
Σμ ηυρζιμ ιε ραθίδζ ηςκ ιεζμδυκηζςκ δζαζηδιάηςκ ημο εθαζηζημφ
Δ ιάθαλδ ηςκ μοθζηχκ ζζηχκ βφνς απυ ηδκ ανπάβδ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

149.
Ώζεεκήξ ζαξ παναπμκζέηαζ βζα εοαζζεδζία ζημ #45. ημ δυκηζ αοηυ είπε ημπμεεηδεεί
πνζκ απυ 5 ιήκεξ ιία πμθφ ηαθή απμηαηάζηαζδ Vδξ μιάδαξ ιε αιάθβαια πςνίξ ακαθμνά
πνμαθήιαημξ ημοξ 4 πνχημοξ ιήκεξ. Σμ πνυαθδια ζπεηίγεηαζ ιε :
Ονζαηή ιζηνμδζείζδοζδ
Ώπμηνζαή θυβς αμονηζίζιαημξ
Μδ ακηζζηνεπηή πμθθζηή αθάαδ
Κάηαβια ζηδκ απμηαηάζηαζδ
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

150.
Δ πζμ ημζκή αζηία ηαηάβιαημξ ζημκ ζζειυ απμηαηάζηαζδξ ΕΕδξ μιάδαξ ιε αιάθβαια
είκαζ:
Μεηειθναηηζηή δζαζημθή ημο οθζημφ
Ώκεπανηέξ εφνμξ ημζθυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ ημο ζζειμφ
Ώκεπανηέξ αάεμξ ημζθυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ ημο ζζειμφ
Βπζιυθοκζδ ηδξ πενζμπήξ ιε ζάθζμ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ έιθναλδξ
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

151.
Σμ πενίβναιια ηδξ μδμκηζηήξ ημζθυηδηαξ είκαζ:
Σμ ζπήια ηδξ ημζθυηδηαξ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ
Σμ ζπήια ηδξ ημζθυηδηαξ ζηδκ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Σμ ζπήια ηδξ ημζθυηδηαξ ιεηά ηδκ απυδμζδ ζπήιαημξ ζοβηνάηδζδξ
Βλανηάηαζ απυ ημ οθζηυ απμηαηάζηαζδξ
Σα Ώ, Γ, Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

152.
Πμζα απυ ηζξ αηυθμοεεξ πνμηάζεζξ πενζβνάθεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ μνζαηήξ
ιζηνμδζείζδοζδξ ιίαξ απμηαηάζηαζδξ αιαθβάιαημξ ηαζ ηδξ ιαηνμαζυηδηάξ ηδξ:
Δ μνζαηή ιζηνμδζείζδοζδ αολάκεζ ηδκ ιαηνμαζυηδηα ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Δ μνζαηή ιζηνμδζείζδοζδ αολάκεζ υζμ αολάκεζ δ δθζηία ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Αεκ ειθακίγεηαζ μνζαηή ιζηνμδζείζδοζδ ζε ηακέκα ζηάδζμ ηδξ δθζηίαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Δ μνζαηή ιζηνμδζείζδοζδ είκαζ ζηαεενά ιεβάθδ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

153.
Πμζμξ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ πανάβμκηεξ εεςνείηαζ πνςηανπζηυξ ηαηά ηδ δδιζμονβία
πενζβνάιιαημξ ζε ημζθυηδηεξ Vδξ μιάδαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Δ ακαημιία ημο δμκηζμφ
Σμ φρμξ ηςκ εθεφεενςκ μφθςκ
Δ έηηαζδ ηδξ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ
Ο ηφπμξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ

154.
Δ εηηίιδζδ πμζςκ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ πανάβμκηεξ είκαζ ζδιακηζηή ηαηά ηδ
πνςιαηζηή επζθμβή βζα απμηαηαζηάζεζξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ;
Ώπυπνςζδ
Φςηεζκυηδηα
Έκηαζδ
Μέβεεμξ ημζθυηδηαξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

ΐ
Γ
Α
Β

155.
Με πμζμκ ηνυπμ δ απυδμζδ επζθακεζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ
IVδξ μιάδαξ επδνεάγεζ ημ μπηζηυ απμηέθεζια ηδξ απμηαηάζηαζδξ:
Μία επζθάκεζα πενζζζυηενμ θεία απυ ημ θοζζμθμβζηυ δίκεζ ηδκ εηηίιδζδ ιεβαθφηενμο
ιεβέεμοξ
Ώφλδζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηάκεζ ημ δυκηζ κα θαίκεηαζ ιζηνυηενμ
Ώπυδμζδ μνζγυκηζςκ αοθάηςκ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ αολδιέκμο πθάημοξ δμκηζμφ
Ώπυδμζδ ηαηαηυνοθςκ αοθάηςκ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ ιεζςιέκμο ιήημοξ δμκηζμφ
Σα ΐ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

156.
Ώκ ιία ανπυιεκδ ηενδδμκζηή αθάαδ ηαθοπηυηακ ιε απμθναηηζηυ οθζηυ μπχκ ηαζ
ζπζζιχκ ημ πζμ πζεακυ εα ήηακ:
Βλέθζλδ ηενδδυκαξ ιε αναδφηενμ νοειυ
Βλέθζλδ ηενδδυκαξ ιε ηαπφηενμ νοειυ
Παφζδ ελέθζλδξ ηενδδυκαξ
Φθεβιμκή ημο πμθθμφ ιέζα ηα επυιεκα ηνία πνυκζα
Σα ΐ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

157.
Πμζμ ιεηαθθζηυ ζημζπείμ πνμζηίεεηαζ ζημ αιάθβαια βζα ηδκ απμθοβή ημο θαζκμιέκμο
ηδξ δζαζημθήξ;
Υνχιζμ
Νζηέθζμ
Φεοδάνβονμξ
Κμαάθηζμ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

158.
Σα οπμθείιιαηα αιαθβάιαημξ πνέπεζ κα θοθάζζμκηαζ ζε ηθεζζηυ δμπείμ ιε ηαθή
απυθναλδ ηαζ κα ηαθφπημκηαζ ιε:
Ώπζμκζζιέκμ κενυ
Γθοηενίκδ
Θεζμφπμ δζάθοια
Αζάθοια οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς

Ώ

A
ΐ
Γ
Α
Β

159.
Πμζμξ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ πανάβμκηεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ μδμκηίκδ
ςξ ακηζζδπηζηυ οθζηυ;
Oζκυπκεοια
Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
10% οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο
Τπμπθςνζχδεξ Νάηνζμ
Ώπζμκζζιέκμ κενυ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

160.
Δ πδιζημιδπακζηή αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ ζοκίζηαηαζ:
ηδ δζαθοημπμίδζή ηδξ ιε μνεμθςζθμνζηυ μλφ ηαζ εκ ζοκεπεία απμιάηνοκζδ ιε πενζζηνμθζηά
ιέζα
ηδ δζαθοημπμίδζή ηδξ ιε οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ ηαζ έκγοια ηαζ εκ ζοκεπεία απμιάηνοκζή ηδξ
ιε εζδζηά ημπθζάνζα
ηδ δζαθοημπμίδζή ηδξ ιε ιονιδβηζηυ μλφ ηαζ εκ ζοκεπεία απμιάηνοκζδ ιε πενζζηνμθζηά ιέζα
ηδ δζαθοημπμίδζδ/αθαίνεζή ηδξ ιε οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ
ηδ δζαθοημπμίδζή ηδξ ιε οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ ηαζ απμιάηνοκζή ηδξ ιε πενζζηνμθζηά ιέζα
161.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ηεπκζηέξ δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζε αοηέξ ηδξ μπηζηήξ
παναηήνδζδξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηενδδυκαξ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Δ ρδθζαηή θςημβναθία
Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ δμκηζχκ ιε εθαζηζημφξ δαηηοθίμοξ
Δ πνήζδ ακζπκεοηήνα
Δ πνήζδ ιεβεεοκηζηχκ θαηχκ
Δ απεζηυκζζδ ιε εκδμζημιαηζηή ηάιενα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

162.
Δ ιέεμδμξ ημο δζενπυιεκμο θςηυξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ εκημπζζιυ ηενδδυκςκ:
Οιυνςκ επζθακεζχκ
Ώνπυιεκςκ ηενδδυκςκ μπχκ/ζπζζιχκ
Σενδδυκςκ μπχκ/ζπζζιχκ πμο θαίκεηαζ κα έπμοκ πενάζεζ ημ υνζμ αδαιακηίκδξ-μδμκηίκδξ
Ώκαπαζηζζιέκςκ ηενδδυκςκ θείςκ επζθακεζχκ
Σενδδυκςκ νίγαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

163.
Ο θεμνζζιυξ αηηίκςκ laser είκαζ ιζα ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα:
Σδκ αθαίνεζδ ηενδδυκαξ
Σμ θςημπμθοιενζζιυ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Σδ δζάβκςζδ δεοηενμβεκχκ ηενδδυκςκ
Σδ δζάβκςζδ ηαηαβιάηςκ ιφθδξ
Σδ δζάβκςζδ πνςημβεκχκ ηενδδυκςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

164.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης πανάβμκηεξ επδνεάγεζ ημ αάεμξ πμθοιενζζιμφ ζε ιζα
ζφκεεηδ νδηίκδ:
Σμ πμζμζηυ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Δ έκηαζδ ηδξ θοπκίαξ θςημπμθοιενζζιμφ
Ο πνυκμξ θςημαηηζκμαυθδζδξ
Δ απυζηαζδ απυ οθζημφ-πδβήξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

165.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ ςξ πνμξ ημ νυθμ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ ζηζξ
ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Βπδνεάγμοκ ημ ιέβεεμξ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ
Βκζζπφμοκ ηδκ ακημπή ημο πμθοιενμφξ πθέβιαημξ
οιιεηέπμοκ ζηδκ ακηίδναζδ πμθοιενζζιμφ
Μεζχκμοκ ημ ζλχδεξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Ώολάκμοκ ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ απμηνζαή ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

166.
Οζ οανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ:
Γζα απμηαηαζηάζεζξ πνμζείςκ ηαζ μπζζείςκ δμκηζχκ
Χξ νδηζκχδδξ ημκία βζα ηδ ζοβηυθθδζδ έιιεζςκ απμηαν\ηαζηάζεςκ
Χξ οθζηυ ηάθορδξ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Γζα απμηαηαζηάζεζξ Vδξ μιάδαξ ζε ηενδδυκεξ νίγαξ
Σμ ΐ ηαζ ημ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

167.
Οζ παιδθμφ ζλχδμοξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ:
Γζα απμηαηαζηάζεζξ Εδξ μιάδαξ κεμβζθχκ δμκηζχκ
Γζα απμηαηαζηάζεζξ Vδξ μιάδαξ, ιέζμο ιεβέεμοξ, ιμκίιςκ δμκηζχκ
Γζα ηάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Χξ ηεθεοηαίμ ζηνχια ζε άιεζεξ υρεζξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Γζα έιθναλδ ιζηνχκ ημζθμηήηςκ ΕΕΕδξ μιάδαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

168.
Οζ ορδθμφ ζλχδμοξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ ιπμνμφκ:
Να ζοιποηκςεμφκ υπςξ ηαζ ημ αιάθβαια
Να θεζακεμφκ ημ ίδζμ ηαθά υπςξ ηαζ μζ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ
Να πνδζζιμπμζδεμφκ ηυζμ ζε πνυζεζεξ υζμ ηαζ ζε μπίζεζεξ απμηαηαζηάζεζξ
Να πμθοιενζζημφκ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιζηνυημηηεξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ

169.
Δ ακηίζηαζδ ζηδκ απμηνζαή ιζαξ ζφβπνμκδξ οανζδζηήξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ είκαζ:
Πενίπμο ίζδ ιε εηείκδ ημο αιαθβάιαημξ
διακηζηά ιζηνυηενδ ημο αιαθβάιαημξ

Γ
Α
Β

Μεβαθφηενδ εκυξ αιαθβάιαημξ
Πενίπμο ίζδ εκυξ ηεναιζημφ
Ίζδ ιε εηείκδ ιζαξ υλζκδξ ηνμπμπμζδιέκδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

170.
ε ιζα απμηαηάζηαζδ ΕΕδξ μιάδαξ ζε πνμβυιθζμ ηδξ άκς βκάεμο ιε ιζηνυημηηδ
ζφκεεηδ νδηίκδ δ πζεακυηδηα ηαηάβιαημξ ζε ζπέζδ ιε ιζα πακμιμζυηοπδ ιε ιζηνμτανζδζηή:
Βίκαζ ιεβαθφηενδ
Βίκαζ ιζηνυηενδ
Βίκαζ ημ ίδζμ
Βλανηάηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ζφβηθεζζδξ ημο αζεεκή
Βλανηάηαζ απυ ηδκ εοαζζεδζία ημο ζηδκ ηενδδυκα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

171.
ε ζπέζδ ιε ημ ανπζηυ ηδξ πνχια, μ θςημπμθοιενζζιυξ ηδξ πάζηαξ ηδξ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ:
Πνμηαθεί ιεηααμθή πνχιαημξ
Αεκ πνμηαθεί ηαιζά ιεηααμθή
Σμ ακ εα ζοιαεί αθθαβή ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ζοζηεοήξ θςημπμθοιενζζιμφ
Σμ ακ εα οπάνλεζ ιεηααμθή ελανηάηαζ απυ ημ ζηεφαζια ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Σμ ακ εα οπάνλεζ ιεηααμθή ελανηάηαζ απυ ηζξ μζημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ ζηυια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

172.
Οζ δοκάιεζξ ζοζημθήξ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζε ημζθυηδηα Εδξ μιάδαξ ζε ζπέζδ ιζαξ
ίδζμο υβημο ΕVδξ μιάδαξ είκαζ:
Μζηνυηενεξ
Μεβαθφηενεξ
Ίζεξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Βλανηάηαζ απυ ημ ακ εα πνδζζιμπμζδεεί ή υπζ οαθμσμκμιενήξ ημκία βζα μοδέηενμ ζηνχια

ΐ
Γ
Α
Β

173.
Με ημκ υνμ «παιεθεμκηζζιυ» πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ πενζβνάθεηαζ:
Δ αδοκαιία δζάηνζζδξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ απυ ηα ημζπχιαηα ιζαξ ημζθυηδηαξ ηαηά ηδ
δζαδζηαζία αθαίνεζήξ ηδξ
Δ ιεηααμθή πνχιαημξ πμο οθίζηαηαζ δ νδηίκδ ιε ηδκ παναιμκή ηδξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Δ δοκαηυηδηα πνςιαηζηήξ πνμζμιμίςζδξ ηδξ νδηίκδξ ζημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ
Δ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ ηδξ πάζηαξ ηδξ νδηίκδξ ιε ημ θςημπμθοιενζζιυ ηδξ
Δ πνμζανιμβή ηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζε αοηή ηδξ αδαιακηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

174.
ε ιζα απμηαηάζηαζδ, ηα ελςηενζηά ενεείζιαηα θεάκμοκ ζημκ πμθθυ:
Μέζς ηςκ αδαιακηζκζηχκ πνζζιάηςκ
Μέζς ηδξ πενζζςθδκανζαηήξ μδμκηίκδξ
Μέζς ημο οβνμφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Μέζς ηδξ ιεζμζςθδκανζαηήξ μδμκηίκδξ
Μέζς ημο ειθναηηζημφ οθζημφ ηδξ απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

175.
Πμζμ απυ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά δεκ ζζπφεζ βζα ημ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο;
Τδνυθζθμ
Τδαημδζαθοηυ
Αζαθοηυ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ
Ώκεεηηζηυ ζε εθζπηζηέξ δοκάιεζξ
Σαπφπδηημ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

176.
Πμζμ απυ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά δεκ ζζπφεζ βζα ηζξ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ, ςξ
οθζηά πνμζηαζίαξ πμθθμφ;
Ώκηζθθεβιμκχδδξ δνάζδ
οβημθθδηζηή ζηακυηδηα
Πνμζθένμοκ πνμζηαζία ζε εενιζηά ενεείζιαηα
Ώπεθεοεενχκμοκ θευνζμ
Αζαεέημοκ ζηακμπμζδηζηέξ θοζζημιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ

Ώ

177.
Πμζμ απυ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά δεκ ζζπφεζ βζα ηζξ εκζζποιέκεξ εοβεκμθμφπεξ
ημκίεξ;

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώκηζιζηνμαζαηή δνάζδ
Ώκηζθθεβιμκχδδξ δνάζδ
Υδιζηή ζοβηυθθδζδ ιε ηδκ μδμκηίκδ
Πνμζθένμοκ πνμζηαζία ζε δθεηηνζηά ενεείζιαηα
Ώκαζηέθθμοκ ηδκ ακηίδναζδ πμθοιενζζιμφ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

178.
ε πενίπηςζδ ζδιεζαηήξ απμηάθορδξ ημο πμθθμφ, ημ οθζηυ πνμζηαζίαξ πμο εα
πνδζζιμπμζδεεί, μπςζδήπμηε, είκαζ:
οβημθθδηζηυξ πανάβμκηαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ή αιαθβάιαημξ
Βκζζποιέκδ εοβεκμθμφπμξ ημκία
Πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Ταθμσμκμιενήξ ημκία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

179.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ επδνεάγεζ ηδ δζαπεναηυηδηα ηδξ μδμκηίκδξ, ζε ιζα
απμηαηάζηαζδ;
Σμ αάεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμ ειθναηηζηυ οθζηυ
Δ δθζηία ημο αηυιμο
Δ φπανλδ πνμδβμφιεκδξ έιθναλδξ ζημ ίδζμ δυκηζ
Δ φπανλδ αοπεκζηχκ δζαανχζεςκ ζημ ίδζμ δυκηζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

180.
Έκα αηεθέξ ηάηαβια δμκηζμφ δζαβζβκχζηεηαζ:
Ώηηζκμβναθζηά
Με δζαπςνζζιυ ηςκ δμκηζχκ ιε εθαζηζημφξ δαηηοθίμοξ
Με θεμνζζιυ αηηίκςκ laser
Με ακζπκεοηήνα
Με δζενπυιεκμ θςξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

181.
ε πμζα απυ ηζξ παναηάης ηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ θφζδ επζθμβήξ δ
ζοβηυθθδζδ ημο ηαηεαβυημξ ηιήιαημξ δμκηζμφ:
ηακ δ βναιιή ημο ηαηάβιαημξ ανίζηεηαζ πμθφ ημκηά ζημκ πμθθυ
ηακ δ ζοβηυθθδζδ επζπεζνείηαζ 48h ιεηά ημ ζοιαάκ ημο ηαηάβιαημξ
ηακ δ βναιιή ημο ηαηάβιαημξ ζοιπίπηεζ ιε αοηή ημο ηαηεαβυημξ ηιήιαημξ
ηακ δ δθζηία ημο αζεεκμφξ δεκ οπενααίκεζ ηα 12-14 πνυκζα
ηακ ημ δυκηζ είκαζ εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκμ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

182.
ε πενίπηςζδ ηαηάβιαημξ δμκηζμφ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ αηζκδημπμίδζδ ημο, υηακ:
Αζαπζζηςεεί αηηζκμβναθζηά πενζαηνμννζγζηή αθθμίςζδ
Ο αζεεκήξ έπεζ βεκζηεοιέκδ πενζμδμκηίηζδα
ηακ ζημ δυκηζ αοηυ δ ακαθμβία ιφθδξ-νίγαξ είκαζ πενίπμο 1
Έπμοκ οπμζηεί ηναοιαηζζιυ, πςνίξ υιςξ κα πανμοζζάγμοκ ηάηαβια ηαζ παναηείιεκα δυκηζα
οκοπάνπεζ ηαζ πενζμδμκηζηυξ ηναοιαηζζιυξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

183.
ε πμζα απυ ηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ δεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί δ άιεζδ ηάθορδ
πμθθμφ ζε ηάηαβια δμκηζμφ ιε απμηάθορδ πμθθμφ:
ε ιέβεεμξ απμηάθορδξ 0,4-0,8mm
ε δυκηζ ιε αδζάπθαζημ αηνμννίγζμ
ε αζεεκείξ δθζηίαξ άκς ηςκ 18 εηχκ
ε θθεβιαίκμκηα πμθθυ
Αεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε ηαιζά πενίπηςζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

184.
Γζα ηδ δζαιυνθςζδ ημζθυηδηαξ ΕΕδξ μιάδαξ βζα ζφκεεηδ νδηίκδ, πμζμ απυ ηα παναηάης
ζζπφεζ:
Δ υιμνδ αηνμθμθία αθαζνείηαζ υηακ ημ πάπμξ ηδξ είκαζ >2mm
Γίκεηαζ, πάκημηε, θμλμηυιδζδ υθςκ ηςκ ελςηενζηχκ μνίςκ ηδξ ημζθυηδηαξ
Οζ εζςηενζηέξ βςκίεξ ιπμνεί κα είκαζ μλφαζπιεξ
Βθανιυγεηαζ δ επέηηαζδ πνμξ πνυθδρδ
Ώθαζνμφκηαζ πάκημηε ηα ακοπμζηήνζηηα αδαιακηζκζηά πνίζιαηα

Α
Β

185.
ηακ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα ζε ιζα έιθναλδ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ οπάνλεζ επζιυθοκζδ ιε ζάθζμ:
Ξεπθέκμοιε ιε ζπνέο αένα-κενμφ ηαζ επακαημπμεεημφιε ημ ζοβημθθδηζηυ πανάβμκηα
Βπακαδνμπμζμφιε ηαζ επακαημπμεεημφιε ημ ζοβημθθδηζηυ πανάβμκηα
Νεανμπμζμφιε ηα ημζπχιαηα ηαζ επακαθαιαάκμοιε ηδκ αδνμπμίδζδ ηαζ ημπμεέηδζδ ημο
ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Καεανίγμοιε ιε αηεηυκδ ηαζ επακαθαιαάκμοιε ηδ δζαδζηαζία ζοβηυθθδζδξ
Πνμπςνάιε ζηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

186.
Πενίπηςζδ ακηέκδεζλδξ πνήζδξ αιαθβάιαημξ ζε ιζα ημζθυηδηα ΕΕδξ μιάδαξ είκαζ:
Δ ημπμεέηδζδ ημο αοπεκζημφ ημζπχιαημξ 2-3mm οπμμοθζηά
Δ ηαηή ζημιαηζηή οβζεζκή ημο αζεεκή
Σμ πανεζμβθςζζζηυ εφνμξ ημζθυηδηαξ, ιαζδηζηά, κα είκαζ ημ 1/3 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Ώθθενβία ημο αζεεκμφξ ζημκ Zn
Ώθθενβία ημο αζεεκμφξ ζημκ Hg

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

187.
Πενίπηςζδ ακηέκδεζλδξ πνήζδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζε ιζα ημζθυηδηα ΕΕαξ μιάδαξ είκαζ:
Σμ πανεζμβθςζζζηυ εφνμξ ημζθυηδηαξ, ιαζδηζηά, κα είκαζ ημ ½ ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Σμ δυκηζ-ακηαβςκζζηήξ κα θένεζ έιθναλδ αιαθβάιαημξ
Δ ημπμεέηδζδ ημο αοπεκζημφ ημζπχιαημξ κα είκαζ 1mm οπμμοθζηά
Ο αζεεκήξ κα θένεζ εηηεηαιέκεξ αοπεκζηέξ δζαανχζεζξ ζε πμθθά δυκηζα
Ο αζεεκήξ κα είκαζ ιέζμο ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο

Ώ
ΐ
Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

188.
ε ιζα ημζθυηδηα ΕΕδξ μιάδαξ βζα αιάθβαια:
Βίκαζ απαναίηδηδ δ αθαίνεζδ ηςκ οπμζηαιιέκςκ ηιδιάηςκ ηδξ αδαιακηίκδξ
Βίκαζ απαναίηδηδ δ ημπμεέηδζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα αιαθβάιαημξ
Σα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ εα πνέπεζ κα είκαζ απμηθίκμκηα
Σμ εφνμξ ηδξ ημζθυηδηαξ δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ ½ ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Σα πθάβζα ημζπχιαηα ημο ηζαςηζδίμο δεκ είκαζ απαναίηδημ κα θεάκμοκ ιέπνζ ηα ζδιεία
αοημηαεανζζιμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ αιαθβάιαημξ, μ οδνάνβονμξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ
επζθάκεζα ηάεε πμζυηδηαξ πμο ζοιποηκχκεηαζ:
Ώθαζνείηαζ ιε ηδκ αενμζφνζββα
Πνέπεζ κα παναιέκεζ
Ώθαζνείηαζ ιε ζθαζνίδζμ αάιααημξ
Ώθαζνείηαζ ιε ιεηαθθζηυ ενβαθείμ πνζκ ηδκ ζοιπφηκςζδ ηδξ επυιεκδξ πμζυηδηαξ
Ώθαζνείηαζ ιυκμ απυ ημ ηεθεοηαίμ ζηνχια ζοιπφηκςζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

190.
Οζ ηοπζηέξ ημζθυηδηεξ αιαθβάιαημξ ζηδκ αοπεκζηή πενζμπή ημο δμκηζμφ έπμοκ ζπήια:
Νεθνμεζδέξ
Παναθθδθυβναιιμο
Σναπεγίμο
Κοηθμηενέξ
Αεκ αημθμοεμφκ ηάπμζμ ηοπμπμζδιέκμ ζπήια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

191.
ε πυζεξ επζθάκεζεξ δμκηζμφ επεηηείκεηαζ ιζα ημζθυηδηα IVδξ μιάδαξ ηαηά Black:
Σνεζξ
Αφμ
Σέζζενεζξ
Πέκηε
Βλανηάηαζ απυ ημ δυκηζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

192.
Ο ενποζιυξ είκαζ ιζα ζδζυηδηα ημο αιαθβάιαημξ ζηδκ μπμία μθείθεηαζ ηονίςξ:
Δ αιαφνςζδ ηςκ απμηαηαζηάζεςκ
Δ δζάανςζδ
Δ απχθεζα ακαημιζηυηδηαξ
Σμ ηάηαβια ζημκ ζζειυ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σα μνζαηά ιζηνμζπαζίιαηα

189.

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

193.
ηακ ημ ζπήια ιζαξ αοπεκζηήξ ιδ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ είκαζ έκημκα ζθδκμεζδέξ, ιε
μλφαζπια, μιαθά ελςηενζηά υνζα, ηυηε ημ πζεακυηενμ αίηζμ δδιζμονβίαξ ηδξ είκαζ:
Δ ζηθδνή μδμκηυαμονηζα
Δ ηαηακάθςζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ υλζκςκ ηνμθχκ
Δ ιεζςιέκδ νμή ζάθζμο
Ο ηνυπμξ ζφβηθεζζδξ
Δ οπμπθαζία αδαιακηίκδξ ζηδκ πενζμπή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

194.
Οζ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ πέκηε θεπηχκ ηδξ πήλδξ ημοξ,
δεκ εα πνέπεζ κα:
Βηηίεεκηαζ ζε θςξ
Να ηαθφπημκηαζ ιε ηεπκδηυ ημίπςια
Να αθαζνμφκηαζ μζ πενίζζζεξ ημοξ ιε ενβαθείμ πεζνυξ
Να ένεμοκ ζε επαθή ιε οβναζία
Εζπφμοκ υθα ηα πνμακαθενυιεκα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

195.
Tενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ, ιε αηηζκμβναθζηή εζηυκα D1, ζε αζεεκείξ ιε ιέζμ
ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ, ακηζιεηςπίγμκηαζ:
Υςνίξ εεναπεία
Με έιθναλδ αιαθβάιαημξ
Μυκμ ιε πνμθδπηζηά ιέηνα ακαπαίηζζδξ ελέθζλδξ ηδξ ηενδδυκαξ
Με έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Με έιθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

196.
Δ ηεθζηή ιήηνα ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ πενζέπεζ:
Βθεφεενμ θςζθμνζηυ μλφ
Κυηημοξ μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο
Πμθοηαναμλοθζηά άθαηα
Μεηαθθζηά ζυκηα, υπςξ, Ca, Na, P
Βθεφεενμοξ δζπθμφξ δεζιμφξ άκεναηα (C=C)

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

197.
Μαζδηζηέξ επζθάκεζεξ μπζζείςκ δμκηζχκ, ζε αζεεκή δθζηίαξ 42 εηχκ παιδθμφ
ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο, πμο θένμοκ ααεζέξ ζπζζιέξ ηαζ αφθαηεξ, ιε έκδεζλδ ανπυιεκδξ
ηενδδυκαξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ:
Με ιζηνμζοκηδνδηζηή απμηαηάζηαζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Με επάθεζρδ θεμνζμφπμο αενκζηζμφ
Με ηάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ ιε νδηζκχδεξ οθζηυ
Με παναημθμφεδζδ
Με πνμθδπηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β
Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

198.
Σμ ζπήια ζοβηνάηδζδξ ηδξ ημζθυηδηαξ Εδξ μιάδαξ βζα ζφκεεηδ νδηίκδ, εα πνέπεζ κα
έπεζ απαναίηδηα ημ ελήξ παναηηδνζζηζηυ:
ΐάεμξ ημζθυηδηαξ ημοθάπζζημκ 1,5 πζθ.
Βφνμξ ημζθυηδηαξ ιεβαθφηενμ ημο 1/3 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Βπζπεδςιέκα ημζπχιαηα
μ
Βλςηενζηά υνζα ημζθυηδηαξ ιε βςκία ιζηνυηενδ ηςκ 90 ςξ πνμξ ηα πνίζιαηα ηδξ
αδαιακηίκδξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς
199.
ημκ ηαηά ζηνχιαηα θςημπμθοιενζζιυ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, ζζπφεζ:
Ο πνυκμξ θςημπμθοιενζζιμφ είκαζ ιζηνυηενμξ ζημ πνχημ ζε ζπέζδ ιε ημ ηεθεοηαίμ ζηνχια
ημπμεέηδζδξ
Σμ ηάεε ζηνχια θςημπμθοιενίγεηαζ βζα 60-80 δεοηενυθεπηα
Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηάεε ζηνχιαημξ, ημ πνμδβμφιεκμ εα πνέπεζ, μπςζδήπμηε, κα
κεανμπμζείηαζ ιε θνεγα
Σμ ηάεε ζηνχια ημπμεεηείηαζ μνζγυκηζα ςξ πνμξ ημ πνμδβμφιεκμ
Σμ ηάεε ζηνχια θένεζ επζθάκεζα γχκδξ ακαζημθήξ πμθοιενζζιμφ απυ μλοβυκμ

200.
Δ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ιε μλφ ζημπεφεζ ζε:
Ώ Πενζμνζζιυ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ

ΐ
Γ
Α
Β

Ώφλδζδ ηδξ επζθακεζαηήξ εκένβεζαξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Μείςζδ ηδξ επζθακεζαηήξ εκένβεζαξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Μείςζδ ηδξ δζαανμπήξ ημο ζζημφ απυ ηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Καθφηενδ πνςιαηζηή ιεηάααζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ πνμξ ημ δυκηζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

201.
Δ απυπηςζδ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ΕΕΕδξ μιάδαξ, άιεζα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζή ηδξ ζε
ηεκηνζηυ άκς ημιέα, ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε:
Έθθεζρδ αδαιακηζκζηχκ μνίςκ
Μεβάθμ πνυκμ (> 60 δεοη.) αδνμπμίδζδξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Βπζιυθοκζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε οβναζία ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ
Πνμαθήιαηα ζφβηθεζζδξ ημο αζεεκή
Ώηεθή πμθοιενζζιυ ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

202.
Οζ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Βίκαζ ζπεηζηά αδζαθακή οθζηά
Αζαεέημοκ ιζηνυηενεξ θοζζημ-ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ έκακηζ ηςκ οανζδζηχκ
Έπμοκ ιζηνυηενδ εθαζηζηυηδηα έκακηζ ηςκ οανζδζηχκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Δ η.μ. πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε εκζζποηζημφξ ηυηημοξ οπενααίκεζ ημ 55%
Πενζέπμοκ ιμκμιενή, ζε ηαη΄ υβημ ακαθμβία, ιζηνυηενδ ημο 30%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

203.
Σμ αδνμπμζδηζηυ μνεμθςζθμνζηυ μλφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ ιε
ζφκεεηδ νδηίκδ πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ:
Μυκμ ζηδκ αδαιακηίκδ ηςκ μνίςκ ηαζ ηςκ ημζπςιάηςκ ηδξ ημζθυηδηαξ
Μυκμ ζηδκ μδμκηίκδ ηςκ πθαβίςκ ημζπςιάηςκ αθθά υπζ ζημ οπενπμθθζηυ ή αλμκζηυ
Μυκμ ζηδκ θμλμημιδιέκδ πενζμπή ηδξ ημζθυηδηαξ
Μυκμ ζηα πθάβζα ηζ υπζ ζημ οπενπμθθζηυ ημίπςια ηδξ ημζθυηδηαξ
ε υθδ ηδκ ημζθυηδηα ηαζ ζηα υνζά ηδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

204.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζζπφεζ βζα ημζθυηδηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ Εδξ μιάδαξ:
Σα πθάβζα ημζπχιαηα κα είκαζ απμηθίκμκηα πνμξ ημκ άλμκα ημο δμκηζμφ
Σμ πενίβναιια ηδξ ημζθυηδηαξ δεκ αημθμοεεί ηάπμζμ ηοπζηυ ζπήια
Σα αδαιακηζκζηά υνζα ιπμνμφκ κα παναιείκμοκ οπμζηαιιέκα
Δ θμλμημιή κα έπεζ εφνμξ ημοθάπζζημκ 1.5 πζθ.
Σμ οπενπμθθζηυ ημίπςια κα ιδκ θένεζ οπμζηαθέξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

205.
Σμ ηεπκδηυ ημίπςια ζε ιζα ημζθυηδηα Vδξ μιάδαξ θςημπμθοιενζγυιεκδξ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ εα πνέπεζ κα είκαζ:
Διζδζαπεναηή ιειανάκδ
Σαζκία ηεθθμοθμσηδ
Ώθμοιίκζμ ζπήιαημξ θαηήξ
Αζαθακέξ πθαζηζηυ ζπήιαημξ θαηήξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

206.
Δ ηθζκζηή ελέηαζδ ανπυιεκςκ ηενδδυκςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ απαζηεί:
Ώηηζκμβναθζηή ελέηαζδ
Υνήζδ ακζπκεοηήνα
Καεανέξ ηαζ ζηεβκέξ επζθάκεζεξ
Βλέηαζδ ιε δζενπυιεκμ θςηζζιυ
Σμπμεέηδζδ πνςζηζηήξ εκημπζζιμφ ηενδδυκαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

207.
Δ ακηζιεηχπζζδ αοπεκζηήξ ιδ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ πμο ειθακίγεζ απχθεζα ιυκμ
αδαιακηίκδξ ηαθυ είκαζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ιε:
Σμπζηή θεμνίςζδ
Παναημθμφεδζδ ηαζ άνζδ ηςκ αζηζμθμβζηχκ παναβυκηςκ
Κάθορδ ιε sealant
Κάθορδ ιε ζοβημθθδηζηυ πανάβμκηα
Κάθορδ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ παιδθμφ ζλχδμοξ

Ώ

208.
ηδ ζφκεεζδ ηάεε ζφκεεηδξ νδηίκδξ πενζθαιαάκμκηαζ:
Ονβακζημί δζαθφηεξ

ΐ
Γ
Α
Β

λζκα ιμκμιενή
Φεμνζμφπεξ εκχζεζξ
Μμκμιενή ιεβάθμο Μ.ΐ
Κυηημζ δζμλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

209.
ε ηάεε απμηαηάζηαζδ ΕΕΕδξ μιάδαξ είκαζ απαναίηδημ, κα:
Γίκεζ θμλμημιή ηςκ αδαιακηζκζηχκ μνίςκ
Σμπμεεηδεεί οαθμσμκμιενήξ ημκία, ςξ μοδέηενμ ζηνχια
Να πνδζζιμπμζδεεί κήια απχεδζδξ μφθςκ
Σμπμεεηδεεί πνχια αδζαθάκεζαξ (opaque)
Υνδζζιμπμζδεεί ηαζκία θείακζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

210.
Ο έθεβπμξ ηδξ απυδμζδξ ζςζημφ ζδιείμο επαθήξ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ βίκεηαζ ιε:
Σαζκία θεζάκζεςξ μιυνμο
Οδμκηζηυ κήια
Ώκζπκεοηήνα
Μεηαθθζηυ έθαζια
Οπηζηή παναηήνδζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

211.
Οζ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ έπμοκ:
Καθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηζξ ιζηνμτανζδζηέξ
Καθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηα ηεναιζηά
οβηνίζζιεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ςξ πνμξ ημ αιάθβαια
Τπμδεέζηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηζξ οανζδζηέξ
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ιζηνυημηηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

212.
Σζ πνμζθένμοκ μζ εκζζποηζηέξ μοζίεξ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Ώφλδζδ ηδξ ακηίζηαζδξ ζε απμηνζαή
Ώφλδζδ ηδξ απμννυθδζδξ κενμφ
Μείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ πνυζθοζδξ ζημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ
Καθφηενδ δζείζδοζδ ζηδκ αδνμπμζδιέκδ αδαιακηίκδ
Μείςζδ ακημπήξ ζημκ εθεθηοζιυ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

213.
ΐαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηενδδυκαξ ηδξ νίγαξ είκαζ:
Δ πανμοζία ηενδδυκαξ ηδξ ιφθδξ ζημ ίδζμ δυκηζ
Δ δθζηία ημο αζεεκμφξ κα λεπενκά ηα 55 ιε 60 έηδ
Δ έηεεζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ νίγαξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Δ θήρδ θανιάηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδ νμή ημο ζάθζμο
Δ ηαηακάθςζδ ανηεηχκ υλζκςκ ηνμθχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

214.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης αοπεκζηέξ αθάαεξ μθείθεηαζ, πνχηζζηα, ζε παναθεζημονβζηή
ζφβηθεζζδ:
Δ απμηνζαή
Δ απυζπαζδ
Δ ηενδδυκα νίγαξ
Δ δζάανςζδ
Δ λδνμζημιία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

215.
Πμζα είκαζ δ ζοκδεέζηενδ ηθζκζηή εζηυκα ζημκ μδμκηζηυ θναβιυ αηυιςκ πμο έπμοκ
πνυαθδια πνυκζαξ βαζηνμμζζμθαβζηήξ παθζκδνυκδζδξ ζοκμδεουιεκδξ ιε ειεημφξ:
Κμπηζηέξ επζθάκεζεξ ημιέςκ ηδξ άκς βκάεμο θείεξ ηαζ ιε απμηνζαή
Αζαανχζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς ημιέςκ
Αζαανχζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ηάης ημιέςκ
Αζαανχζεζξ ζηζξ πανεζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ηάης μπζζείςκ δμκηζχκ
Αζαανχζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς μπζζείςκ δμκηζχκ

Ώ

216.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ηθζκζηέξ εηδδθχζεζξ δεκ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε δζάανςζδ απυ
μλέα:
Αζζημεζδείξ αθάαεξ ζημ αοπεκζηυ ηνζηδιυνζμ ηςκ πνμζείςκ ημιέςκ

ΐ
Γ
Α
Β

Βηηεηαιέκδ απχθεζα αδαιακηίκδξ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ, πςνίξ
πανμοζία ηενδδυκαξ
Έκημκα ζθδκμεζδείξ αθάαεξ ζημ αοπεκζηυ ηνζηδιυνζμ μπζζείςκ δμκηζχκ
Ώπχθεζα υθδξ ηδξ αδαιακηίκδξ απυ ηζξ πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ άκς ημιέςκ
Βπζπμθείξ νςβιέξ εκημπζζιέκεξ ζηζξ ιφθεξ ανηεηχκ απυ ηα δυκηζα ημο μδμκηζημφ θναβιμφ

Γ
Α
Β

217.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης μνζζιμφξ είκαζ μ ζςζηυξ ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ αοπεκζηή
απυζπαζδ:
Ώπχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς ανπυιεκδξ ηενδδυκαξ ηδξ πενζμπήξ
Ώπμιάηνοκζδ μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς πνήζδξ ζηθδνήξ μδμκηυαμονηζαξ ή ηαζ αδνυημηηδξ
μδμκηυηνειαξ
Ώπχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς οθίγδζδξ μφθςκ ηαζ έηεεζδξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ νίγαξ
Ώπμιάηνοκζδ μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς παναθεζημονβζηήξ ζφβηθεζζδξ
Ώπχθεζα μδμκηζηχκ ζζηχκ θυβς παιδθήξ νμήξ ζάθζμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

218.
Δ απεθεοεένςζδ μνβακζηχκ ημλζηχκ μοζζχκ απυ ηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ δοκαηυκ κα
πενζμνζζηεί ιε:
Σδκ αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ιμκμιενχκ
Σμκ ηαηά ημ δοκαηυκ πθδνέζηενμ πμθοιενζζιυ ημο οθζημφ
Σδκ πνήζδ άθθμο ηφπμο εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Σδκ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Αεκ ζζπφεζ ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

219.
Δ ζοβηυθθδζδ εκυξ επέκεεημο ηαηαζηεοαζιέκμο απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ βίκεηαζ
ιε:
Κεναιμιεηαθθζηή ημκία
φκεεηδ νδηίκδ παιδθμφ ζλχδμοξ
Ρδηζκχδδ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενή ημκία
Ρδηζκχδδ ημκία
Πμθοηαναμλοθζηή ημκία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

220.
Μζα υρδ απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ οθζηυ ζε ζπέζδ ιε ιζα ακηίζημζπδ απυ
ηεναιζηυ:
Έπεζ πεζνυηενδ αζζεδηζηή απυδμζδ
Έπεζ ζοβηνίζζιδ αζζεδηζηή απυδμζδ
οβημθθάηαζ ιε άθθμο ηφπμο ημκία
Δ παναζηεοή ηδξ απαζηεί ιζηνυηενδ απμημπή μδμκηζηχκ ζζηχκ
Ώπαζηεί ηαθφηενδ ζημιαηζηή οβζεζκή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

221.
Γζα ηδ ζοβηυθθδζδ ιζαξ υρδξ απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ οθζηυ:
Αεκ απαζηείηαζ πνήζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Ώπαζηείηαζ αιιμαμθή ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ υρδξ
Ώπαζηείηαζ ζζθακμπμίδζδ ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ υρδξ
Ώπαζηείηαζ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
Ώπαζηείηαζ ηαεανζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ ημο δμκηζμφ ιε αιιμαμθή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

222.
Σμ ζζθάκζμ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα:
Σδκ απμννυθδζδ ηςκ ηάζεςκ πμο δέπεηαζ ημ οθζηυ ηαηά ηζξ ζημιαηζηέξ θεζημονβίεξ
Σδκ ζφκδεζδ ηδξ μνβακζηήξ ιήηναξ ιε ηζξ εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Σδκ εκίζποζδ ηδξ δζυδμο ημο θςηυξ ιέζα ζηδ ιάγα ημο οθζημφ ηαηά ημκ θςημπμθοιενζζιυ
Καθφηενδ θείακζδ ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Σδκ πνμζηαζία ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ απυ ηδκ απμηνζαή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

223.
ε ιζα πνμθδπηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ (PRR):
Αεκ απαζηείηαζ παναζηεοή ημζθυηδηαξ
Υνδζζιμπμζμφκηαζ, απμηθεζζηζηά, ζφκεεηεξ παιδθμφ ζλχδμοξ
οκδοάγεηαζ ζφκεεηδ νδηίκδ ηαζ οθζηυ ηάθορδξ μπχκ/ζπζζιχκ (sealant)
Σέημζεξ ειθνάλεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ηενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ
Βκαθθαηηζηά ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί οαθμσμκμιενήξ ημκία

Ώ
ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

224.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ παναηηδνζζηζηυ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ πμο
ζπδιαηίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Έκα ζφιπθμημ ζηνχια νδηίκδξ ηαζ μδμκηίκδξ
Έκα ζηνχια νδηζκχδμοξ οθζημφ
Σα ακμζηηά μδμκηζκμζςθδκάνζα
Οζ εηηεεεζιέκεξ ίκεξ ημθθαβυκμο
Οζ εκζζποηζηέξ μοζίεξ ιεβέεμοξ ηαη΄ εθάπζζημκ 1 ιm

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

225.
Σζ απυ ηα παναηάης έπεζ πζεακυηδηα κα ζοιαεί υηακ ημ οανζδζηυ ζηνχια πμο
ζπδιαηίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ δεκ έπεζ ζπδιαηζζηεί ηαθά:
Σαπεία απμδυιδζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Μεηειθναηηζηή εοαζζεδζία
Γνήβμνδ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Βκγοιαηζηή απμδυιδζδ ημο ημθθαβυκμο
Σα ΐ ηαζ Α

Β

226.
Πμζμ/α απυ ηα παναηάης είκαζ παναηηδνζζηζηυ/α εκυξ ζδακζημφ οανζδζημφ ζηνχιαημξ
πμο ζπδιαηίγμοκ μζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Δ νδηίκδ κα έπεζ ιενζηά δζεζζδφζεζ ιέζα ζηδκ ηνμπμπμζδιέκδ γχκδ ηδξ μδμκηίκδξ
Σα πάπμξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ κα θεάκεζ ημοθάπζζημκ ηα 5 ιm
Σμ πάπμξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ κα είκαζ μιμζυιμνθμ
Σμ πάπμξ ημο οανζδζημφ ζηνχιαημξ κα είκαζ ιεβαθφηενμ ζηζξ εζςηενζηέξ δίεδνεξ βςκίεξ ιζαξ
μδμκηζκζηήξ ημζθυηδηαξ, πμο δέπεηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηάζεζξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

227.
ε ιζα απμηαηάζηαζδ ΕΕδξ μιάδαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, ημ ζοπκυηενμ αίηζμ απμηοπίαξ ηδξ
είκαζ:
Δ απχθεζα ηδξ ακαημιζηυηδηαξ ιαζδηζηά
Δ δεοηενμβεκήξ ηενδδυκα αοπεκζηά
Σμ ηάηαβια ημο οθζημφ ζηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Δ απχθεζα ημο ζδιείμο επαθήξ
Σα μνζαηά ιζηνμζπαζίιαηα ζημ ιαζδηζηυ ηιήια ηδξ απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

228.
Οζ δοκάιεζξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ζε ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ πμο ημπμεεηείηαζ ζε
ημζθυηδηα ΕΕδξ μιάδαξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ:
Πενζειθναηηζηυ πχνμ ζημ αοπεκζηυ ημίπςια
Μζηνμνςβιέξ ζηδ ιάγα ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Ώπυπηςζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ζε ζφκημιμ ιεηειθναηηζηυ πνυκμ
Μζηνμνςβιέξ ζηδκ αδαιακηίκδ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Φθεβιμκή ημο πμθθμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

229.
Σμ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ ηςκ οανζδζηχκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ είκαζ:
Πενίπμο ίζμ εκυξ ηεναιζημφ
διακηζηά ιζηνυηενμ ημο αιαθβάιαημξ
διακηζηά ιεβαθφηενμ εκυξ αιαθβάιαημξ
Πενίπμο ίζμ ιε εηείκμ ημο αιαθβάιαημξ
Πενίπμο ίζμ ιζαξ υλζκδξ ηνμπμπμζδιέκδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

230.
Δ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ επδνεάγεηαζ
απυ ημ ακ ημπμεεηείηαζ:
ε πνυζεζμ ή μπίζεζμ δυκηζ
ε κεμβζθυ ή ιυκζιμ δυκηζ
ημ οπενπμθθζηυ ή ζημ αοπεκζηυ ημίπςια ιζαξ ημζθυηδηαξ
ηα ΐ ηαζ Γ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ

231.
Σα ζηνχια ηςκ μδμκηζηχκ λεζιάηςκ (smear layer):
Βίκαζ ζηαεενά ζοβημθθδιέκμ ιε ηδκ οπμηείιεκδ μδμκηίκδ
Θα πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ακελάνηδηα ημο ζοβημθθδηζημφ ζοζηήιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ
Θα πνέπεζ κα αθαζνείηαζ ακελάνηδηα ημο ζοβημθθδηζημφ ζοζηήιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ

Ώ
ΐ
Γ
Α

Α
Β

Μπμνεί εφημθα κα αθαζνεεεί ιε οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο
Βίκαζ παθανά ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ οπμηείιεκδ μδμκηίκδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

232.
Οζ ζφκεεηεξ νδηίκεξ έπμοκ:
Κεναιζηή ιήηνα ηαζ ηυηημοξ πμθοιενμφξ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Πμθοιενή ιήηνα ηαζ ηυηημοξ ηεναιζημφ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Πμθοιενή ιήηνα ηαζ οάθμοξ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Κεναιζηή ιήηνα ηαζ ηυηημοξ ηεναιζημφ βζα εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Κεναιζηή ιήηνα ηαζ μλείδζα ιεηάθθςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

233.
Οζ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οανζδζηέξ, έπμοκ:
Μεβαθφηενδ ηαη’ υβημ ακαθμβία εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Μζηνυηενδ ηαη’ υβημ ακαθμβία εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Ίδζμ ηφπμ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Μεβαθφηενδ ηαηακμιή ιεβεεχκ
Μεβαθφηενμ ιέβεεμξ εκζζποηζηχκ μοζζχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

234.
Οζ οανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ:
Σα ιμκμιενή Bis-GMA ηαζ HEMA
Σα ιμκμιενή Bis-GMA ηαζ PMMA
Πμθοιενή ιήηνα ηαζ «μνβακζηέξ» εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Ώπυ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενμοξ ηφπμοξ δζαθμνεηζηχκ οάθςκ ςξ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

235.
Πμζμ είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ιεζμκέηηδια εκυξ ηεναιζημφ οθζημφ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ
ζε έκεεηεξ/επέκεεηεξ απμηαηαζηάζεζξ:
Δ ιζηνή ακημπή ημο ζε εθίρδ
Δ ιζηνή ακηίζηαζδ ημο ζε απμηνζαή
Δ ζοζημθή πμθοιενζζιμφ ημο
Δ ηαπεία απμδυιδζδ ημο υηακ ανεεεί ζε υλζκμ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Σμ ιζηνυ ιέηνμ εθαζηζηυηδηα ημο ζηδκ ηάιρδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

236.
Σμ ειθναηηζηυ αζζεδηζηυ οθζηυ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πνςιαηζηή ζηαεενυηδηα ζημ
ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ είκαζ:
Οζ υλζκεξ ηνμπμπμζδιέκεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ
Οζ νδηζκχδεζξ ηνμπμπμζδιέκεξ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ
Οζ ιζηνμτανζδζηέξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ
Σα ηεναιζηά
Σα ενβαζηδνζαηά πμθοιενή α! βεκζάξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

237.
Δ φπανλδ νςβιχκ ηαζ πυνςκ ζηδ ιάγα ηδξ πμνζεθάκδξ επδνεάγεζ:
Σδκ ακηίζηαζδ ηδξ ζε απμηνζαή
Σδκ ακημπή ηδξ ζε εθζπηζηέξ δοκάιεζξ
Σδ πνςιαηζηή ηδξ ζηαεενυηδηα
Σδκ ανπζηή πνςιαηζηή ηδξ απυδμζδ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

238.
Γζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ δμκηζχκ, ιζα ιέεμδμ πμο αημθμοεείηαζ βζα ηδ δζάβκςζδ
ηενδδυκςκ μιυνςκ επζθακεζχκ, ζοκζζηάηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ:
Οδμκηζαηνζηυ κήια
Ξφθζκεξ ζθήκεξ
Βζδζηυ ιεηαθθζηυ έθαζια
Βθαζηζημί μνεμδμκηζημί δαηηφθζμζ
Βζδζηυ ενβαθείμ πμο θέβεηαζ δζαπςνζζηήξ δμκηζχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α

239.
Δ ημπζηή θεμνίςζδ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ αενκζηζχκ πνδζζιμπμζείηαζ:
ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ μπχκ/ζπζζιχκ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ
ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ νίγαξ
ε ηαηαζηάζεζξ αοπεκζηήξ εοαζζεδζίαξ
ηα Ώ ηαζ Γ

Β

ηα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

240.
ε ηενδδυκα ηδξ μιυνμο επζθάκεζαξ εκυξ άκς πνχημο βμιθίμο, δ μπμία
ακηζιεηςπίγεηαζ ιε απμηαηάζηαζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ζε υθδ ηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Δ ημζθυηδηα πενζθαιαάκεζ ιαζδηζηά ιυκμ ηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηδ θμλή αηνμθμθία ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Σμ υιμνμ ηζαςηίδζμ εα πνέπεζ κα επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηα ζδιεία αοημηαεανζζιμφ
Σμ αάεμξ ημο αλμκζημφ ημζπχιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 3 mm

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

241.
ε πενίπηςζδ αδζαθακμφξ, ηζιςθζχδμοξ ειθάκζζδξ υιμνδξ αηνμθμθίαξ, πμο
αηηζκμβναθζηά δείπκεζ κα έπεζ πενάζεζ ημ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηυ υνζμ:
Βπζπεζνείηαζ ακαπαίηζζδ ηδξ αθάαδξ, ιε επάθεζρδ απυ θεμνζμφπμ αενκίηζ
Δ αθάαδ ιπαίκεζ ζε ηθζκζηή παναημθμφεδζδ ακά ελάιδκμ
οκζζηάηαζ πνήζδ πθςνελζδίκδξ
Πναβιαημπμζείηαζ δζάκμζλδ ηαζ απμηαηάζηαζδ
οκδοαζιυξ ημο Ώ ιε ημ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

242.
οζηεοέξ θεμνζζιμφ Laser πνδζζιμπμζμφκηα βζα:
Σμκ πμθοιενζζιυ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Γζα πνυζεεημ ελςζημιαηζηυ πμθοιενζζιυ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ πμθοιενχκ
Σδ δζάβκςζδ πνςημβεκχκ ηενδδυκςκ
Σδ δζάβκςζδ δεοηενμβεκχκ ηενδδυκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε απμηαηαζηάζεζξ αιαθβάιαημξ
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

243.
Με ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ ζηα ημζπχιαηα ιζαξ μδμκηζκζηήξ ημζθυηδηαξ
επζηοβπάκεηαζ:
Μζηνυηενδ απμημπή μδμκηζηχκ ζζηχκ
Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ
Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο εκαπμιείκακημξ δμκηζμφ
Σα Ώ ηαζ Γ
Σα Ώ ηαζ ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

244.
Δ απμοζία πενζειθναηηζηχκ πχνςκ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ ελαζθαθίγεζ:
Σδκ βνήβμνδ απμδυιδζδ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ απυ ηα ζημιαηζηά οβνά
Σδκ πνμζηαζία ημο πμθθμφ απυ ενεείζιαηα
Σμκ ιδ επακαηενδδμκζζιυ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σδκ πνμζηαζία ημο υιμνμο δμκηζμφ απυ πνςημβεκή ηενδδυκα
Σα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

245.
Ο ενποζιυξ ημο αιαθβάιαημξ είκαζ:
Μζηνυηενμξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Μζηνυηενμξ ηςκ ηεναιζηχκ οθζηχκ
Μζηνυηενμξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ πμθοιενχκ 2δξ βεκζάξ
Μζηνυηενμξ ηςκ υλζκςκ ηνμπμπμζδιέκςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

246.
Άημια πμο έπμοκ δεπηεί αηηζκμαμθίεξ ηεθαθήξ ηναπήθμο, ζοκδεέζηαηα, ειθακίγμοκ:
Ώπμηνζαέξ ζηζξ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
Ώπμηνζαέξ ζηζξ αοπεκζηέξ επζθάκεζεξ υθςκ ηςκ δμκηζχκ
Καηάβιαηα δμκηζχκ πμο δεκ μθείθμκηαζ ζε φπανλδ ηενδδυκςκ
Πμθθέξ ηενδδυκεξ
Σα Ώ ηαζ ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

247.
Χξ αηναοιαηζηή ηεπκζηή απμηαηάζηαζδξ μνίγεηαζ:
Δ αθαίνεζδ ηενδδυκαξ ιυκμ ιε ενβαθεία πεζνυξ
Δ παναζηεοή ημζθυηδηαξ πςνίξ κα πνεζαζηεί δ αθαίνεζδ ηαζ οβζχκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Δ ημπμεέηδζδ θεμνζμφπμο αενκζηζμφ ζηδ αθάαδ, απμθεφβμκηαξ ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ
Δ ακαπαίηζζδ ηδξ αθάαδξ πςνίξ κα πνεζαζηεί παναζηεοή ημζθυηδηαξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

248.
Οζ ζοζηεοέξ οπενήπςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα:
Σμκ ηαεανζζιυ ηςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Σδ δζάκμζλδ ιζηνμζοκηδνδηζηχκ ημζθμηήηςκ
Σδκ αθαίνεζδ ηενδδυκαξ ζηα υιμνα ηζαςηίδζα
Σδ ανπζηή δζάκμζλδ ηδξ ημζθυηδηαξ ζε δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ
Σα Ώ ηαζ ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

249.
Καηά ηδ θεζημονβία ηδξ ζοζηεοήξ αενμαπμηνζαήξ βζα ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ:
Ώπαζηείηαζ δ απμιυκςζδ ηςκ παναηείιεκςκ ζζηχκ
Τπάνπεζ ηαθή μναηυηδηα ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο
Αεκ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ πεζνμονβζηήξ ακαννυθδζδξ
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ βίκεηαζ ηαηά εθεβπυιεκμ ηνυπμ
Αεκ απαζηείηαζ πνμζηαζία ηςκ οβζχκ ζζηχκ ημο οπυ παναζηεοή δμκηζμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

250.
ηακ μζ πεζνμθααέξ ορδθχκ ηαποηήηςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πςνίξ ηαηαζμκζζιυ κενμφ
ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ:
Μζηνμνςβιέξ ζηδκ αδαιακηίκδ πμο απμηυπηεηαζ
Μείςζδ ηδξ ημπηζηήξ ζηακυηδηα ηδξ εββθοθίδαξ ακελάνηδηα ημο οθζημφ ηαηαζηεοήξ ηδξ
Αζάκμζλδ ιεβαθφηενμο ανζειμφ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Σα Ώ ηαζ ΐ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

251.
Ο ανζειυξ ηςκ θεπίδςκ ζηζξ εββθοθίδεξ ημπήξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ζε ζπέζδ ιε
αοηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ θείακζδ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ είκαζ:
Πενζζζυηενεξ
Αεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ
Αζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ εββθοθίδαξ θείακζδξ
Αζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηδξ εββθοθίδαξ ημπήξ
Μζηνυηενμξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

252.
Σζ ζζπφεζ βζα ηδ ζηθδνυηδηα ηςκ εββθοθίδςκ ημπήξ μδμκηζηχκ ζζηχκ:
Σα δζαιάκηζα έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ πάθοαα
Σα δζαιάκηζα έπμοκ ιζηνυηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ πάθοαα
Σα δζαιάκηζα έπμοκ ιζηνυηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ carbide
Οζ εββθοθίδεξ πάθοαα έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ εββθοθίδεξ carbide
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

253.
Σζ εηθνάγεζ ημ ηνζηήνζμ «πμζυηδηα επζθάκεζαξ» ζε ιζα απμηαηάζηαζδ:
Σδκ ζςζηή ακαημιζηή δζαιυνθςζδ ηδξ επζθάκεζαξ
Σδ ζοκέπεζα ιεηαλφ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Σμ θείμ ηδξ επζθάκεζαξ
Σα Ώ ηαζ ΐ
Σα Ώ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

254.
Μεηαλφ ηςκ ηθζκζηχκ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ ιζαξ απμηαηάζηαζδξ είκαζ:
Ο υβημξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ πμο έπμοκ αθαζνεεεί
Δ ημπμεέηδζδ ημο αοπεκζημφ ημζπχιαημξ
Δ πνδζζιμπμίδζδ ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Δ πνδζζιμπμίδζδ οθζημφ πνμζηαζίαξ πμθθμφ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

255.
Πμζμ απυ ηα παναηάης οθζηά δεκ εκδείηκοηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ημπηζημφ πείθμοξ
εκυξ ημιέα:
Μζηνμτανζδζηή ζφκεεηδ νδηίκδ
Ώδννυημηηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
φκεεηδ νδηίκδ παιδθμφ ζλχδμοξ
Μζηνυημηηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Σα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

256.
ε ηενδδυκα μιυνμο επζθάκεζαξ εκυξ πνχημο άκς βμιθίμο, δ μπμία ακηζιεηςπίγεηαζ
ιε απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ:
Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ζε υθδ ηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Δ ημζθυηδηα πενζθαιαάκεζ ιαζδηζηά ιυκμ ηδκ υιμνδ αηνμθμθία
Δ ημζθυηδηα επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηδ θμλή αηνμθμθία ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ
Σμ υιμνμ ηζαςηίδζμ εα πνέπεζ κα επεηηείκεηαζ πένακ ηςκ ζδιείςκ αοημηαεανζζιμφ
Σμ αάεμξ ημο αλμκζημφ ημζπχιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 4 mm

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

257.
Δ ημπζηή θεμνίςζδ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ αενκζηζχκ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ:
ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ μπχκ/ζπζζιχκ ηςκ ιαζδηζηχκ επζθακεζχκ
ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ νίγαξ
ε ηαηαζηάζεζξ αοπεκζηήξ εοαζζεδζίαξ
ε ανπυιεκεξ ηενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ
ηα Ώ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

258.
Σζ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ ζε ιζα πνμθδπηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ (PRR):
Αεκ απαζηείηαζ παναζηεοή ημζθυηδηαξ
Υνδζζιμπμζμφκηαζ, απμηθεζζηζηά, ζφκεεηεξ νδηίκεξ παιδθμφ ζλχδμοξ
οκδοάγεηαζ ζφκεεηδ νδηίκδ ηαζ οθζηυ ηάθορδξ μπχκ/ζπζζιχκ (sealant)
Σέημζεξ ειθνάλεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ ιαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
Σμπμεεημφκηαζ ζε άημια ηάεε δθζηίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

259.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ζφκεεηεξ νδηίκεξ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα ζηίθαςζδξ
Δ οανζδζηή ζφκεεηδ νδηίκδ
Δ αδνυημηηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Δ ιζηνυημηηδ ζφκεεηδ νδηίκδ
Δ ιζηνμτανζδζηή ζφκεεηδ νδηίκδ
Δ Ώ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

260.
Πμζμ/α απυ ηα παναηάης είκαζ ημ/α πνχημ οθζηυ/α επζθμβήξ βζα ηδκ ηάθορδ
οπμζηαθχκ ζε ιζα ημζθυηδηα πμο εα δεπηεί έκα έκεεημ απυ ενβαζηδνζαηυ πμθοιενέξ:
Δ πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Δ νδηζκχδδξ ηνμπμπμζδιέκδ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Δ εοβεκμθμφπμξ ημκία
Δ μλοθςζθμνζηή ημκία
Σα Ώ ηαζ ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

261.
Σα ηοπζηυ ζπήια πμο έπεζ ιζα ημζθυηδηα πμο εα οπμδεπεεί αιάθβαια ζηδκ πανεζαηή
επζθάκεζα εκυξ βμιθίμο είκαζ:
Σνζβςκζηυ
ηνμββοθυ
Οαάθ
Παναθθδθυβναιιμ
Σναπεγμεζδέξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

262.
Γζα ηδ ζοιπφηκςζδ ζθαζνζηχκ αιαθβαιάηςκ:
Ώπαζηείηαζ δ πνήζδ ζοιποηκςηήνςκ ιζηνήξ δζαιέηνμο
Ώπαζηείηαζ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ ιεβαθφηενδ άθθςκ ηφπςκ αιαθβαιάηςκ
Ώπαζηείηαζ δ πνήζδ ζοιποηκςηήνςκ ιεβάθδξ δζαιέηνμο
Ώπαζηείηαζ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ ιζηνυηενδ άθθςκ ηφπςκ αιαθβαιάηςκ
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

263.
Καηά ηδ ζηάθζζδ ημο αιαθβάιαημξ απμθεφβεηαζ δ απυδμζδ έκημκςκ ιμνθμθμβζηχκ
ζημζπείςκ βζαηί:
Ώολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ ηαηάβιαημξ ημο οθζημφ ηαηά ηδ ζημιαηζηή θεζημονβία
Σμ αιάθβαια δέπεηαζ άζηδζδ έκημκδξ πίεζδξ ηαηά ηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ πήλδξ ημο
Βοκμείηαζ δ ηαηαηνάηδζδ ηνμθχκ
Τπάνπεζ ηίκδοκμξ οπένιεηνδξ αθαίνεζδξ οθζημφ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

264.
Δ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ιε μλφ ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ δεκ πνμηαθεί:
Ώφλδζδ ηδξ επζθακεζαηήξ εκένβεζαξ ηδξ επζθάκεζαξ
Καθφηενδ πνυζθοζδ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζηδκ επζθάκεζα
Ώφλδζδ ηδξ επζθάκεζαξ επαθήξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ-αδαιακηίκδξ
Μείςζδ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Σα ΐ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

265.
Σα θεπηυημηηα ζε ζπέζδ ιε ηα αδνυημηηα αιαθβάιαηα πανμοζζάγμοκ:
Μζηνυηενδ πνχζιδ ακημπή ζηδ εθίρδ
Μεβαθφηενδ δζαζημθή
Μεβαθφηενδ πμνυηδηα
Σα Ώ ηαζ Γ
Σα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

266.
Δ γχκδ ακαζημθήξ πμθοιενζζιμφ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ θυβς πανμοζίαξ ημο
αηιμζθαζνζημφ μλοβυκμο:
Αδιζμονβείηαζ ζε μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ ηζ ακ πναβιαημπμζδεεί μ πμθοιενζζιυξ
Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ ιυκμ ηςκ πδιζηά πμθοιενζγυιεκςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ ιυκμ ηςκ νδηζκςδχκ ημκζχκ
Ώθαζνείηαζ ιε ηδ θείακζδ
Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ πνμθοθάζζεζ ηδ ζφκεεηδ νδηίκδ απυ ηδκ πνχζιδ απμηνζαή

Γ
Α
Β

267.
Γζα ηδκ ηθζκζηή ελέηαζδ ανπυιεκςκ ηενδδυκςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ, ζζπφεζ υηζ:
Ώπαζηείηαζ φβνακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ιζηνή πμζυηδηα κενμφ
Ο θςηζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ ιε θοπκία θςημπμθοιενζζιμφ ηφπμο αθμβυκμο αμδεά ζηδ
δζάβκςζδ
Δ ρδθζαηή αηηζκμβναθία αμδεά ζηδ δζάβκςζδ
Δ πνήζδ ημο ακζπκεοηήνα εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ
Ο θςηζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ ιε θοπκία θςημπμθοιενζζιμφ ηφπμο LED αμδεά ζηδ δζάβκςζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

268.
ε απμηαηαζηάζεζξ ΕΕΕδξ μιάδαξ, ζζπφεζ υηζ:
Δ ημζθυηδηα ηαθφπηεζ ηδκ αοπεκζηή πενζμπή ημο δμκηζμφ
Δ ημζθυηδηα ζοιπενζθαιαάκεζ ιένμξ ηδξ ημπηζηήξ βςκίαξ
Γζα ηδκ απμηαηάζηαζή ημοξ απαζηείηαζ δ πνήζδ δζαθακμφξ ηεπκδημφ ημζπχιαημξ
Γζα ηδκ απμηαηάζηαζή ημοξ απαζηείηαζ δ πνήζδ δζαθακμφξ ηαθφπηναξ
Σα ΐ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

269.
Πμζμ απυ ηα παναηάης οθζηά πνμζηαζίαξ πμθθμφ ιπμνμφκ κα είκαζ ηυζμ ζε ζφζηαζδ
αάζδξ υζμ ηαζ επζπνίζιαημξ:
Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Δ πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Δ εκζζποιέκδ εοβεκμθμφπμξ ημκία
Δ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Σα ΐ ηαζ Α

Ώ
ΐ

Β

270.
Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ ζε ιζα ημζθυηδηα ΕΕδξ μιάδαξ:
Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζοιποηκςηήναξ ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο πνμξ ηα επζθακεζαηά
ζηνχιαηα
Δ ζοιπφηκςζδ λεηζκά απυ ημ ιαζδηζηυ ιένμξ ηδξ ημζθυηδηα ηαζ επεηηείκεηαζ ζηα ηζαςηίδζα
ε ηάεε ζηνχια πμο ζοιποηκχκεηαζ αθαζνείηαζ μ πθεμκάγμκ οδνάνβονμξ πνζκ ημπμεεηδεεί ημ
επυιεκμ
Θα πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ιζηνή πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ιεηαλφ ηςκ δζαδμπζηχκ πμζμηήηςκ
αιαθβάιαημξ πμο ζοιποηκχκμκηαζ
Σα Γ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α

271.
Μζα επέκεεηδ απμηαηάζηαζδ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί απυ:
φκεεηδ νδηίκδ
Κεναιζηυ
Ώιάθβαια
Σα Ώ ηαζ ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α

Β

Σα Ώ, ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

272.
Χξ επέηηαζδ πνμξ πνυθδρδ παναηηδνίγεηαζ:
Δ ηάθορδ ιε sealant υθδξ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ εκυξ μπζζείμο δμκηζμφ
Δ επέηηαζδ εκυξ ηζαςηζδίμο ιέπνζ ηδκ πνμζημιζαηή ηαζ ηδκ οπενχζα ή βθςζζζηή επζθάκεζα
Δ επέηηαζδ ιζαξ ιαζδηζηήξ ημζθυηδηαξ ζε υθα ηα αμενία ηαζ ηζξ αφθαηεξ ηδξ επζθάκεζάξ ηδξ
Δ ημπμεέηδζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ηαζ πένακ ηδξ θμλμημιδιέκδξ πενζμπήξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

273.
ε ιζα απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ ιε οπενθεπηυημηημ αιάθβαια ζε ζπέζδ ιε
ακηίζημζπδ απυ θεπηυημηημ:
Σα μνζαηά ηαηάβιαηα είκαζ ζοπκυηενα
Σα μνζαηά ηαηάβιαηα είκαζ ζπακζυηενα
Σα μνζαηά ηαηάβιαηα είκαζ ίζδξ ζοπκυηδηαξ
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηζ υπζ απυ ημκ ηφπμ ημο αιαβθάιαημξ
Βλανηάηαζ απυ ηδ ζφβηθεζζδ ημο αζεεκή

Β

274.
Γζα ηδ δζάανςζδ ηςκ αιαθβαιάηςκ ζζπφεζ:
ηα ζοιααηζηά αιαθβάιαηα δ δζάανςζδ μθείθεηαζ ζηδκ δ θάζδ
ηα ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ αιαθβάιαηα δ δζάανςζδ μθείθεηαζ ζηδ β2 θάζδ
Δ δζαδζηαζία ηδξ δζάανςζδξ δεκ ανπίγεζ άιεζα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο αιαθβάιαημξ ζημ
ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Σα πνμσυκηα δζάανςζδξ ζηα ζοιααηζηά αιαθβάιαηα είκαζ ιεηαθθζηά μλείδζα ηαζ πθςνζμφπεξ
εκχζεζξ
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

275.
Σενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ ιε αηηζκμβναθζηή εζηυκα D2, ζε αζεεκείξ ιε παιδθυ
ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε:
Έθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
Βιθναλδ ζοκεεηδξ νδηίκδξ
Πνμθδπηζηή έιθναλδ
Ώκαπαίηζζδ ελέθζλδξ ηδξ αθάαδξ ιε θεμνζμφπμ αενκίηζ
Παναημθμφεδζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

276.
Δ αδαιακηίκδ είκαζ ζζηυξ:
Ώηφηηανμξ
Ίζμο πάπμοξ ζε υθδ ηδ ιφθδ ημο δμκηζμφ
ημ εζςηενζηυ ηδξ ηζκείηαζ μδμκηζκζηυ οβνυ
Σα αδαιακηζκζηά πνίζιαηα ηδξ έπμοκ ηδκ ίδζα θμνά ζε υθδ ηδ ιφθδ ημο δμκηζμφ
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

277.
Ο οδνμλοαπαηίηδξ, ημ παναηηδνζζηζηυ ιυνζμ ηδξ αδαιακηίκδξ, απμηεθείηαζ απυ:
Ολείδζμ ημο πονζηίμο
Φεμνζμφπμ αζαέζηζμ
Φςζθμνζηυ αζαέζηζμ
Υθςνζμφπμ κάηνζμ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

278.
Δ εκαιεθίκδ είκαζ:
ΠνςηεΎκδ ηδξ μδμκηίκδξ
ΠνςηεΎκδ ηδξ μζηεΎκδξ
ΠνςηεΎκδ ηδξ αδαιακηίκδξ
ΠνςηεΎκδ ημο ζάθζμο
Σα Ώ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α

279.
Δ άπνζζιδ αδαιακηίκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπυθμζπδ αδαιακηίκδ είκαζ:
Λζβυηενμ εκαζαεζηζςιέκδ
Πενζζζυηενμ εκαζαεζηζςιέκδ
Σμ ίδζμ εκαζαεζηζςιέκδ
Λζβυηενμ ακεεηηζηή ζηδκ αδνμπμίδζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α

Β

Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

280.
Πμζμ απυ ηα παναηάης παναηηδνίγεζ ηδκ αδαιακηίκδ:
Βίκαζ δζαθακήξ ζζηυξ
Βίκαζ δζαπεναηυξ ζζηυξ
Έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζηδ εθίρδ
Έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ ηάιρδ
Έπεζ ιεβάθμ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

281.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ ζςζηυ:
Δ πμνεία ηςκ αδαιακηζκζηχκ πνζζιάηςκ είκαζ θμλή ςξ πνμξ ηδκ αδαιακηζκμ-μδμκηζηή έκςζδ
Κάεε αδαιακηζκζηυ πνίζια απμηεθείηαζ απυ έκα ηνφζηαθθμ οδνμλοαπαηίηδ
Σα αδαιακηζκζηά πνίζιαηα έπμοκ ηοθζκδνζηυ ζπήια
Δ άπνζζιδ αδαιακηίκδ έπεζ πάπμξ 200-400ιm
Δ αδαιακηίκδ πενζέπεζ θευνζμ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

282.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ:
Δ μδμκηίκδ είκαζ ζζηυξ πμο ακαβεκκάηαζ
Δ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή ζφκαρδ έπεζ ζπήια μδμκηςηυ
Οζ ιμνθέξ ηδξ μδμκηίκδξ είκαζ δ πνςημβεκήξ ηαζ δ δεοηενμβεκήξ μδμκηίκδ
Σμ ημθθαβυκμ είκαζ ημ ααζζηυ μνβακζηυ ζημζπείμ ηδξ μδμκηίκδξ
Σμ θςζθμνζηυ αζαέζηζμ είκαζ ημ ααζζηυ ακυνβακμ ζημζπείμ ηδξ μδμκηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

283.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ζημζπεία δεκ ακήηεζ ζηδκ αδαιακηίκδ:
Ώολδηζηή βναιιή Retzius
Τιέκεξ Naysmith
Μεζμζθαίνζα αναζχιαηα
Πενζηφιαηα
Γναιιέξ Pickerill

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

284.
Πμζα απυ ηα παναηάης δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα:
Κοηηανμπθαζιαηζηέξ απμθοάδεξ
Οδμκηζηή θέιθμξ
Κμθθαβυκα ζκίδζα
Αζαπεναηυηδηα
Νεμβκζηή βναιιή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

285.
Δ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ, ιεηαλφ πμθθχκ άθθςκ ζημπεφεζ ηαζ:
ηδκ μιμζμβεκμπμίδζδ ημο ηνάιαημξ
ηδκ επίηεολδ ηδξ ηαηά ημ δοκαηυκ πζμ θείαξ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ
ηδ ιείςζδ ημο εθεφεενμο οδνανβφνμο ηδξ ιάγαξ ημο
ηα Ώ ηαζ Γ
ε ηακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

286.
Βπζιήηοκζδ ημο πνυκμο ιεηαλφ δυκδζδξ ημο αιαθβάιαημξ ηαζ ζοιπφηκςζήξ ημο
ζηδκ μδμκηζκζηή ημζθυηδηα πνμηαθεί:
Αοκαηυηδηα ηαθφηενδξ ζοιπφηκςζδξ
Καθφηενδ πνυζθοζδ ημο αιαθβάιαημξ ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Ώφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ πυνςκ ηδξ ιάγαξ ημο
Αοκαηυηδηα αθαίνεζδξ ιεβαθφηενμο πμζμφ εθεφεενμο οδνανβφνμο ηαηά ηδ ζοιπφηκςζδ
Σα Ώ ηαζ Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

287.
Μεζμζςθδκανζαηή μδμκηίκδ μκμιάγεηαζ:
Δ μδμκηίκδ ιεηαλφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Δ μδμκηίκδ πμο πενζαάθθεζ ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα
Δ μδμκηίκδ πμο ανίζηεηαζ πθδζίμκ ηδξ αδαιακηζκμ-μδμκηζηήξ ζφκαρδξ
Δ μδμκηίκδ πμο ανίζηεηαζ πθδζίμκ ημο πμθθμφ
Δ επακμνεςηζηή μδμκηίκδ
288.

Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ βζα ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Δ αδαιακηίκδ είκαζ θζβυηενμ εθαζηζηή ηδξ μδμκηίκδξ
Δ μδμκηίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα απυ ηδκ μζηεΎκδ
Δ μδμκηίκδ έπεζ ιζηνυηενδ ακηίζηαζδ απμηνζαήξ έκακηζ ηδξ αδαιακηίκδξ
Δ μδμκηίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ ακηίζηαζδ απμηνζαήξ έκακηζ ηδξ μζηεσκδξ
Δ μδμκηίκδ είκαζ θζβυηενμ δζαθακήξ ηδξ αδαιακηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

289.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ είκαζ ζςζηυ βζα ηδκ μζηεΎκδ:
οιιεηέπεζ ζηδ ζηήνζλδ ημο δμκηζμφ
Πνμζθένεζ επζθάκεζα πνυζθοζδξ ζηζξ ίκεξ ημο πενζννζγίμο
ΐμδεά ζημ κα δζαηδνδεεί δ ηαηαηυνοθμξ δζάζηαζδ ημο πνμζχπμο
Αεκ πενζέπεζ ακυνβακα ζοζηαηζηά
Βίκαζ θζβυηενμ ζηθδνή απυ ηδκ μδμκηίκδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

290.
Πμζμ απυ ηα παναηάης είκαζ ημ ζςζηυ βζα ηδκ ακηζδναζηζηή μδμκηίκδ:
Πανάβεηαζ απυ ηδκ μδμκηίκδ
Βπάβεηαζ ιεηά απυ ήπζμ ηναφια
Βπάβεηαζ ιεηά απυ ζζπονυ ηναφια
Βίκαζ ιζα ζοκεπήξ, θοζζμθμβζηή δζαδζηαζία
Αεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ εέια ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πμθθμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

291.
Σμ ιέβεεμξ ηςκ ηυηηςκ ημο ηνάιαημξ ζημ μδμκηζαηνζηυ αιάθβαια δεκ επδνεάγεζ:
Σδκ ηαπφηδηα πήλδξ ημο
Σδ δζαανμπή ηςκ ηυηηςκ ημο ηνάιαημξ
Σμ θείμ ηδξ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ
Σδκ ζηακυηδηα απυδμζδξ ζςζημφ ζδιείμο επαθήξ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
Σδ δφκαιδ ζοιπφηκςζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

292.
Γζα ηα ζθαζνζηά αιαθβάιαηα δεκ ζζπφεζ υηζ:
Έπμοκ ιεβάθδ πθαζηζηυηδηα
Γίκεηαζ εοημθυηενα δ ζοιπφηκςζή ημοξ
Έπμοκ ηαθφηενδ πνμζανιμβή ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Πανμοζζάγμοκ ιζηνυηενδ πνχζιδ ακημπή
Πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ακηίζηαζδ ζηδ δζάανςζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

293.
Σμ ακχηενμ υνζμ ημο ανβφνμο (Ag) πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ έκα αιάθβαια, πςνίξ κα
επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά ηα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ ημ:
70%
60%
55%
50%
45%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

294.
Ο νυθμξ ημο ηαζζίηενμο (Sn) ζε έκα ηνάια μδμκηζαηνζημφ αιαθβάιαημξ είκαζ:
Δ αφλδζδ ηδξ πθαζηζηυηδηάξ ημο
Δ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο ζε ηάιρδ
Δ ιείςζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο αιαθβάιαημξ
Δ ιείςζδ ηδξ δζάανςζήξ ημο
Δ ηαπφηενδ πήλδ ημο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

295.
Ώιαθβάιαηα πμο πενζέπμοκ ρεοδάνβονμ (Zn), ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ:
Αζαανχκμκηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα
Έπμοκ ηαθφηενδ πνχζιδ ακημπή εθίρδξ
Έπμοκ ιεβαθφηενδ πμνυηδηα
Πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ραεονυηδηα
Αίκμοκ πζμ ηαεανυ ηεθζηυ ηνάια

Ώ
ΐ
Γ

296.
Δ δεοηενμβεκήξ ή ηαεοζηενδιέκδ δζαζημθή ημο αιαθβάιαημξ ζοιααίκεζ επί:
Πανμοζίαξ ρεοδανβφνμο (Zn)
Πμζμζημφ ανβφνμο (Ag) άκς ημο 70%
Ώπμννυθδζδ οβναζίαξ ηαηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ

Α
Β

Πνχζιδξ θείακζδξ
Σα Ώ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

297.
Ώφλδζδ ηδξ ακαθμβίαξ οδνανβφνμο-ηνάιαημξ ζημ μδμκηζαηνζηυ αιάθβαια πνμηαθεί:
Ώφλδζδ ηδξ πμνυηδηαξ
Μείςζδ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ
Μείςζδ ηδξ ηαπφηδηαξ πήλδξ
Μείςζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο
Ώφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

298.
Οζ επζπηχζεζξ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ελανηχκηαζ απυ:
Σμ ιέβεεμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμ ζπήια ηδξ ημζθυηδηαξ
Σδκ ημπμεέηδζδ μοδεηένςκ ζηνςιάηςκ
Σα Ώ ηαζ ΐ ηαζ Γ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

299.
Δ πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ εκδμννζγζηχκ αλυκςκ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
εκδμδμκηζηά εεναπεοιέκςκ δμκηζχκ πνδζζιεφεζ βζα:
Σδκ εκίζποζδ ημο δμκηζμφ
Σδκ εκίζποζδ ηδξ νίγαξ
Σδκ ζοβηνάηδζδ ημο οθζημφ ακαζφζηαζδξ ηδξ ιφθδξ
Σδκ εκίζποζδ ημο οθζημφ ακαζφζηαζδξ ηδξ ιφθδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β
Α

300.
Δ πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ εκδμννζγζηχκ αλυκςκ πνμηζιάηαζ ζε δυκηζα ιε
νζγζημφξ ζςθήκεξ:
ηεκμφξ
Βφνμξ ιεβαθφηενμο απυ ημ ιζζυ ηδξ δζαιέηνμο ηδξ νίγαξ
Μήημξ ιζηνυηενμο απυ ημ ιζζυ ημο ιήημοξ ηδξ νίγαξ
πήιαημξ ηοηθζημφ ηαζ εφνμοξ πενίπμο 1/3 ηδξ δζαιέηνμο νίγαξ
Με ζπήια ςμεζδέξ ηαζ εφνμξ πενίπμο 2/3 ηδξ δζαιέηνμο ηδξ νίγαξ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

301.
Δ ημπμεέηδζδ ηςκ ηανθίδςκ βίκεηαζ:
ε ιδ ηενδδμκζζιέκδ αδαιακηίκδ
ε θμλμημιδιέκδ αδαιακηίκδ
ε αδαιακηίκδ 1 πζθζμζηυ ελςηενζηά απυ ηδκ αδαιακηζκμδμκηζκζηή έκςζδ
ε μδμκηίκδ 1 πζθζμζηυ εζςηενζηά απυ ηδκ αδαιακηζκμδμκηζκζηή έκςζδ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Β

302.
Ώκηέκδεζλδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ζφκεεηςκ νδηζκχκ ζε μπίζεζα δυκηζα είκαζ δ:
Όπανλδ εκδμδμκηζηήξ εεναπείαξ
Όπανλδ οπμμοθζηήξ ηενδδυκαξ
Όπανλδ πνμδβμφιεκδξ έιθναλδξ αιαθβάιαημξ ιε οαθμσκμιενή ημκία ςξ μοδέηενμ ζηνχια
Όπανλδ πνμδβμφιεκδξ έιθναλδξ αιαθβάιαημξ ιε πνήζδ μλοθςζθμνζηή ημκία ςξ μοδέηενμ
ζηνχια
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

303.
Πμζμ απυ ηα παναηάης απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ πθεμκέηηδια ηςκ έιιεζςκ
απμηαηαζηάζεςκ ιε ηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Καθφηενδ ζοβηνάηδζδ ζηδκ ημζθυηδηα
Έθεβπμξ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ
Καθφηενδ αζζεδηζηή
Μεβαθφηενδ ακημπή ζηδκ απμηνζαή
Μζηνυηενμξ ηίκδοκμξ επακαηενδδμκζζιμφ

A
B
Γ
Α

304.

Δ οδνμδοκαιζηή εεςνία ημο Brännstrom ελδβεί:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Σμ ιδπακζζιυ ελάπθςζδξ ηδξ ηενδδυκαξ
Σμκ μδμκηζκζηυ πυκμ
Σμκ πμθθζηυ πυκμ
Σμκ πενζαηνμννζγζηυ πυκμ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

305.
Δ αοπεκζηή μδμκηζκζηή εοαζζεδζία μθείθεηαζ:
ηδκ έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
ηδκ φπανλδ νςβιχκ ζηδκ αδαιακηίκδ
ε αηεθέξ ηάηαβια ημο δμκηζμφ
ε οπάνπμοζα αοπεκζηή απμηαηάζηαζδ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

306.
Δ ηφνζα δμιζηή ιμκάδα ηδξ αδαιακηίκδξ είκαζ:
Δ βναιιή Retzius
Δ κεμβκζηή βναιιή
Σμ αδαιακηζκζηυ πέηαθμ
Σμ πνίζια
Ο εφζακμξ ηδξ αδαιακηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

307.
Δ αδαιακηζκμ-μδμκηζκζηή έκςζδ ζημ ιζηνμζηυπζμ ειθακίγεζ:
Αζάηεκμ ιεηαλφ αδαιακηίκδξ-μδμκηίκδξ
Βοεφβναιιδ βναιιή
Κοιαημεζδή βναιιή
Αεκ έπεζ ζαθή δμιή
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

308.
Καηά ηδκ απμημπή ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ δ ηίκδζδ ηςκ εββθοθίδςκ εα πνέπεζ κα είκαζ:
Πάκημηε δελζυζηνμθδ
Πάκημηε ανζζηενυζηνμθδ
Παθζκδνμιζηή
Βίκαζ αδζάθμνμ ακ εα είκαζ δελζυζηνμθδ ή ανζζηενυζηνμθδ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηςκ πεζνμθααχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

309.
Μεβαθφηενμξ ημο πνμαθεπυιεκμο πνυκμξ δυκδζδξ ημο αιαθβάιαημξ πνμηαθεί ζημ
οθζηυ:
Μείςζδ ηδξ πθαζηζηυηδηάξ ημο
Ώφλδζδ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ ημο
Μείςζδ ηδξ πμνυηδηάξ ημο
Ώφλδζδ ημο πνυκμο πήλδξ ημο
Ώφλδζδ ηδξ πνχζιδξ ακημπήξ ημο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

310.
Σα ηεναιζηά οθζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή υρεςκ έπμοκ ηδκ/ζξ ελήξ θάζδ/εζξ:
Μυκμ οαθχδδ
Ταθχδδ ηαζ ηνοζηαθθζηή
Μυκμ ηνοζηαθθζηή
Ρδηζκχδδ ηαζ ηνοζηαθθζηή
Ταθχδδ ηαζ νδηζκχδδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

311.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης δζαηοπχζεζξ είκαζ εζθαθιέκδ:
Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ιζαξ ηανθίδαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά πεζνμθααέξ παιδθχκ
ηαποηήηςκ
Καηά ηδ δζάκμζλδ ημο θνεαηίμο βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηανθίδαξ ημ ηνφπακμ εα πνέπεζ κα
πενζζηνέθεηαζ δελζυζηνμθα
Οζ ηανθίδεξ δεκ ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ ζημ ηέκηνμ ηδξ πανεζαηήξ επζθάκεζαξ ηςκ άκς
βμιθίςκ
Οζ ηανθίδεξ πνμηαθμφκ ιεηααμθή ηδξ δμιήξ ημο αιαθβάιαημξ ιε ημ μπμίμ ένπμκηαζ ζε επαθή
Δ ηανθίδα απμηυπηεηαζ απυ ημ ζηέθεπμξ ηδξ άιεζα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ
απμηαηάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

312.
Δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηενδδμκζηχκ αθααχκ ηαηά Black βίκεηαζ ιε ηνζηήνζμ:
Σδκ εκηυπζζδ ηςκ αθααχκ
Σμκ ανζειυ ηςκ αθααχκ
Σδκ έηηαζδ ηςκ αθααχκ
Σα Ώ ηαζ Γ
Σα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

313.
Δ μδμκηίκδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αδαιακηίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ:
ηθδνυηδηα
Βθαζηζηυηδηα
Ώδζαθάκεζα
Σα Ώ ηαζ ΐ
Σα ΐ ηαζ Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

314.
Δ δζαπίζηςζδ φπανλδξ ή υπζ ηενδδυκαξ, ζε πενζπηχζεζξ οπμρίαξ ανπυιεκςκ
ηενδδυκςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ, βίκεηαζ ιε:
Σδ θήρδ ημο μδμκηζαηνζημφ ζζημνζημφ
Σδκ ηθζκζηή αλζμθυβδζδ
Σδκ αηηζκμβναθζηή αλζμθυβδζδ
Σμ ζοκδοαζιυ ηθζκζηήξ ηαζ αηηζκμβναθζηήξ αλζμθυβδζδξ
Σδ πνήζδ εζδζηχκ πνςζηζηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

315.
Πμζα ααζζηή ανπή παναζηεοήξ ημζθμηήηςκ,
ιζηνμζοκηδνδηζηέξ απμηαηαζηάζεζξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Δ επέηηαζδ πνμξ πνυθδρδ
Σμ ζπήια εοημθίαξ
Σμ ζπήια ιδπακζηήξ ζοβηνάηδζδξ
Σμ ζπήια ακημπήξ
Καιιία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

316.
Δ ζηθδνυηδηα ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ζε ζπέζδ ιε ηςκ αιαθβαιάηςκ είκαζ:
Μεβαθφηενδ
Μζηνυηενδ
Ίδζα
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ημο αιαθβάιαημξ
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

317.
Πυζα θεπηά ιεηά ηδκ ακάιεζλδ ζηυκδξ-οβνμφ επζηοβπάκεηαζ δ ηεθζηή ζηθήνοκζδ ηςκ
οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ:
3 θεπηά
5 θεπηά
12 θεπηά
22 θεπηά
24 χνεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

318.
Δ ακημπή ζε εθεθηοζιυ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ζοκεέηςκ
νδηζκχκ είκαζ:
Ίδζα
Μεβαθφηενδ
Μζηνυηενδ
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ

319.
Καε’
έκα
απυ
ηα
αηυθμοεα
παναηηδνζζηζηά
είκαζ
αεθηζςιέκα
ζηζξ
νδηζκμηνμπμπμζδιέκεξ οαθμÏμκμιενείξ ημκίεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοιααηζηέξ οαθμÏμκμιενείξ
ημκίεξ εηηυξ απυ:
Σδκ απεθεοεένςζδ θεμνίμο
Σδ ζοβηυθθδζδ ιε ηδκ μδμκηίκδ
Σδκ ζηακυηδηα θείακζδξ ημο οθζημφ

δε

ανίζηεζ

εθανιμβή

ζηζξ

Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Σζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ
Σδ ιαηνμαζυηδηα ηδξ απμηαηάζηαζδξ
320.
Οζ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ πέκηε θεπηχκ ηδξ πήλδξ ημοξ,
εα πνέπεζ κα:
ηεβκχκμκηαζ πενζμδζηά ιε αενμζφνζββα βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ απυ ηδ ιάγα ημοξ
Πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ επαθή ιε μπμζαδήπμηε οβναζία
Να επαθείθμκηαζ ιε αενκίηζ
Λεζαίκμκηαζ, βζα κα επζηοβπάκεηαζ ημ ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια θείαξ επζθάκεζαξ
Βηπθφμκηαζ πενζμδζηά ιε κενυ χζηε κα απμννμθμφκ ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδκ πήλδ ημοξ
οβναζία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

321.
Οζ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ απμηημφκ ημ ιέβζζημ ηδξ δζαθάκεζάξ ημοξ:
Άιεζα ιεηά ηδκ ακάιεζλδ ημοξ
Μέζα ζηα πνχηα 5 θεπηά
Μέζα ζηα πνχηα 10 θεπηά
Μέζα ζηα πνχηα 15 θεπηά
ε πνυκμ ιεβαθφηενμ ηςκ 15 θεπηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

322.
Δ αδζαθάκεζα ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
είκαζ:
Μεβαθφηενδ
Μζηνυηενδ
Ίδζα
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

323.
Σμ πνχια ιζαξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ ιεηά απυ έκα πνυκμ ζημιαηζηήξ θεζημονβίαξ,
ζοκήεςξ:
Θα αθθάλεζ δναιαηζηά
Θα οπμζηεί ιζηνή ιεηααμθή
Θα παναιείκεζ ζηαεενυ
Σμ ηζ εα ζοιαεί ελανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ
Σμ ηζ εα ζοιαεί ελανηάηαζ απυ ημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ ημο αζεεκή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

324.
Tενδδυκεξ θείςκ επζθακεζχκ, πμο δεκ ζοκμδεφμκηαζ απυ ακμζηηή ημζθυηδηα, ζε
αζεεκείξ ιε παιδθυ ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ, ακηζιεηςπίγμκηαζ:
Υςνίξ ηάπμζα εεναπεία
Με ιέηνα ακαπαίηζζδξ ελέθζλδξ ηδξ ηενδδυκαξ
Με ηάθορδ ιε οβνή νδηίκδ
Με ιζηνμζοκηδνδηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Με οαθμσμκμιενέξ οθζηυ ηάθορδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

325.
Ο νοειυξ απεθεοεένςζδξ θεμνίμο απυ ηζξ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ:
Ώολάκεηαζ ιε ηδκ παναιμκή ημοξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Μεζχκεηαζ ιε ηδκ παναιμκή ημοξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Παναιέκεζ ζηαεενυξ
Ώολάκεηαζ ή ιεζχκεηαζ ακάθμβα ιε ημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ
Ώολάκεηαζ ή ιεζχκεηαζ ακάθμβα ιε ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

326.
Σα δφμ ααζζηυηενα ζημζπεία ζφκεεζδξ ηδξ ζηυκδξ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ είκαζ:
SiO2 & AlF3
SiO2 & AlPO4
SiO2 & CaF2
CAF2 & BaO
AlO3 & NaAlF3

Ώ

327.
Σμ οβνυ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ είκαζ οδαηζηυ δζάθοια:
Πμθοαηνοθζημφ ηαζ ιεεαηνοθζημφ μλέμξ

ΐ
Γ
Α
Β

Πμθοαηνοθζημφ ηαζ ζηαημκζημφ μλέμξ
Πμθοαηνοθζημφ ηαζ μνεμθςζθμνζημφ μλέμξ
Πμθοαηνοθζημφ ηαζ ηζηνζημφ μλέμξ
Πμθοαηνοθζημφ ηαζ ιαθεσημφ μλέμξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

328.
Δ πήλδ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ζηδνίγεηαζ ζε ακηίδναζδ:
Ώιαθβάιςζδξ
Πμθοιενζζιμφ
ΐάζδξ-μλέμξ
Κνοζηάθθςζδξ
Άθθδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

329.
Tενδδυκεξ μιυνςκ επζθακεζχκ, ιε αηηζκμβναθζηή εζηυκα D2, ζε αζεεκείξ ιε ιέζμ
ηενδδμκζηυ ηίκδοκμ, είκαζ πνμηζιυηενμ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ:
Υςνίξ εεναπεία
Με έιθναλδ αιαθβάιαημξ
Μυκμ ιε πνμθδπηζηά ιέηνα ακαπαίηζζδξ ελέθζλδξ ηδξ ηενδδυκαξ
Με έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Με έιθναλδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

330.
Δ ακηίδναζδ πήλδξ ηςκ ζοιααηζηχκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ακαπηφζζεηαζ ζε:
Μία πνμκζηή θάζδ
Αφμ πνμκζηέξ θάζεζξ
ε ηνεζξ πνμκζηέξ θάζεζξ
ε πενζζζυηενεξ
Βλανηάηαζ απυ ημ ζηεφαζια ηδξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

331.
Γζα ηδκ επζηοπή ζοβηυθθδζδ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ιε ηδκ μδμκηίκδ εα πνέπεζ
αοηή, απαναίηδηα, κα είκαζ:
ηεβκή
Βκοδαηςιέκδ
Αζαανεβιέκδ εθαθνά ιε ζάθζμ
Βπαθεζιιέκδ ιε οβνή νδηίκδ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

332.
Δ ηεθζηή ιήηνα ηςκ ζοιααηζηχκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ είκαζ:
Πμθοιενήξ
Πμθοαθαημφπμξ
Κνοζηαθθζηή
Κεναιζηή
Μεηαθθζηή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

333.
Μαζδηζηέξ επζθάκεζεξ μπζζείςκ δμκηζχκ, ζε αζεεκή δθζηίαξ 42 εηχκ παιδθμφ
ηενδδμκζημφ ηζκδφκμο, πμο θένμοκ ααεζέξ ζπζζιέξ ηαζ αφθαηεξ, πςνίξ έκδεζλδ ανπυιεκδξ
ηενδδυκαξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ:
Υςνίξ εεναπεία
Με επάθεζρδ θεμνζμφπμο αενκζηζμφ
Με ηάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ ιε νδηζκχδεξ οθζηυ
Με ιζηνμζοκηδνδηζηή απμηαηάζηαζδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Με πνμθδπηζηή έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

334.
Δ ζοβημθθδηζηή ζηακυηδηα ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ιε ηδκ αδαιακηίκδ, ζε ζπέζδ ιε
ηδκ μδμκηίκδ, είκαζ:
Μεβαθφηενδ
Μζηνυηενδ
Ίζδ
Βλανηάηαζ απυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ πμο οθίζηαηαζ πνμδβμφιεκα δ μδμκηίκδ
Βλανηάηαζ απυ ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ
335.

Δ επίδναζδ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ζημκ πμθθυ παναηηδνίγεηαζ ςξ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ήπζα
Αζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημ ειπμνζηυ ζηεφαζια ηδξ ημκίαξ
Οοδέηενδ
Έκημκδ
Βλανηάηαζ απυ ηδ αζμθμβζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ πμθθυξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

336.
Καηά ηδκ ακάιεζλδ ζηυκδξ-οβνμφ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ εα πνέπεζ:
Δ ζηυκδ κα εκζςιαηχκεηαζ εθάπαλ ζημ οβνυ
Σμ οβνυ κα εκζςιαηχκεηαζ εθάπαλ ζηδ ζηυκδ
Δ ζηυκδ κα εκζςιαηχκεηαζ ζηαδζαηά ζημ οβνυ
Σμ οβνυ κα εκζςιαηχκεηαζ ζηαδζαηά ζηδ ζηυκδ
Βίκαζ αδζάθμνμ πμζα δζαδζηαζία εα αημθμοεδεεί

Β

337.
Σμ ζπήια ακημπήξ ηαζ ζοβηνάηδζδξ ηδξ ημζθυηδηαξ Εδξ μιάδαξ βζα αιάθβαια εα
πνέπεζ κα έπεζ ημ ελήξ παναηηδνζζηζηυ:
ΐάεμξ ημζθυηδηαξ ημοθάπζζημκ 1,5 πζθ.
Βφνμξ ημζθυηδηαξ ιεβαθφηενμ ημο 1/3 ηδξ δζαθοιαηζηήξ απυζηαζδξ
Λμλμημιή ηςκ αδαιακηζηχκ μνίςκ
μ
Βλςηενζηά υνζα ημζθυηδηαξ ιε βςκία ιζηνυηενδ ηςκ 90 ςξ πνμξ ηα πνίζιαηα ηδξ
αδαιακηίκδξ
Πάπμξ παναιέκμκημξ ζζημφ ζηζξ υιμνεξ αηνμθμθίεξ ιζηνυηενμ ημο 1,5 πζθ.

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

338.
Οζ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηθζκζηά, ζοκδεέζηενα, βζα:
Βιθνάλεζξ Εδξ μιάδαξ ιμκίιςκ δμκηζχκ
Βιθνάλεζξ Vδξ μιάδαξ ιμκίιςκ δμκηζχκ
Βιθνάλεζξ Εδξ μιάδαξ κεμβζθχκ δμκηζχκ
Σενδδυκεξ νίγαξ
Ώοπεκζηέξ απμζπάζεζξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

339.
Δ ημπμεέηδζδ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ πμο θένμκηαζ ζε ζοζηεοαζία ηάρμοθαξ
βίκεηαζ ζηδκ ημζθυηδηα ιε:
Ώιαθβαιαημθυνμ
Βζδζηυ πζζηυθζ-πνμςεδηή
Βνβαθείμ βμοηαπένηαξ
Κμπθζάνζμ μδμκηίκδξ
Βζδζηή πθαζηζηή ζπάεδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

340.
Ο ηφπμξ ΕΕ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ πνδζζιμπμζείηαζ:
Γζα ζοβηυθθδζδ πνμζεεηζηχκ απμηαηαζηάζεςκ
Γζα έιθναλδ ημζθμηήηςκ
Γζα ηάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
Χξ επίπνζζια βζα πνμζηαζία πμθθμφ
Χξ αάζδ βζα πνμζηαζία πμθθμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

341.
Οζ ηεναιμιεηαθθζηέξ ημκίεξ πενζέπμοκ:
Ολείδζα ιεηάθθςκ
Κεναιζηά ζθαζνίδζα
Ώκυνβακεξ εκζζποηζηέξ μοζίεξ ημο ηφπμο ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Κυηημοξ ηνάιαημξ μδμκηζαηνζημφ αιαθβάιαημξ
Ίκεξ οάθμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

342.
Δ οπμααειζζιέκδ πνςιαηζηή απυδμζδ ηςκ οαθμσκμιενχκ ημκζχκ, ηονίςξ, μθείθεηαζ:
ημ ιζηνυ εφνμξ επζθμβήξ πνςιάηςκ πμο δζαεέημοκ
ηδκ αδζαθάκεζά ημοξ
ηδκ αδνή ελςηενζηή επζθάκεζά ημοξ
ημοξ πυνμοξ ηδξ ιάγαξ ημοξ
ημκ οδνυθζθμ παναηηήνα ημοξ

Ώ
ΐ
Γ
Α

343.

ημκ ηαηά ζηνχιαηα θςημπμθοιενζζιυ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, ζζπφεζ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ο πνυκμξ θςημπμθοιενζζιμφ είκαζ ιεβαθφηενμξ ζημ πνχημ ζε ζπέζδ ιε ημ ηεθεοηαίμ ζηνχια
ημπμεέηδζδξ
Σμ ηάεε ζηνχια δεκ πνεζάγεηαζ κα θςημπμθοιενίγεηαζ βζα πενζζζυηενμ απυ 15 δεοηενυθεπηα
Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηάεε ζηνχιαημξ, ημ πνμδβμφιεκμ εα πνέπεζ, μπςζδήπμηε, κα
ηαθφπηεηαζ ιε οβνή νδηίκδ
Σμ ηάεε ζηνχια δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ζε πάπμξ ηα 2 πζθ.
Σμ ηάεε ζηνχια ιπμνεί κα είκαζ ηαζ παπφηενμ ηςκ 2 πζθ.

Γ
Α
Β

344.
Σμ οανζδζηυ ζηνχια πμο ζπδιαηίγεηαζ ζηδ ζοβηυθθδζδ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ιε ηδκ
μδμκηίκδ, ιέζς ηςκ ζφβπνμκςκ ζοβημθθδηζηχκ παναβυκηςκ, απμηεθείηαζ απυ:
Ρδηζκχδεζξ πνμζεηαμθέξ ιέζα ζηα μδμκηζκμζςθδκάνζα
Μένμξ ημο εκενβμπμζδηή ημο ζοβημθθδηζημφ, πμο έπεζ εζζέθεεζ ζηδκ αθαθαηςιέκδ
μδμκηίκδ
Σμ ζηνχια ημο ζοβημθθδηζημφ πανάβμκηα
Σμ ακμνεςιέκμ, αθαθαηςιέκμ ημθθαβυκμ ζημ μπμίμ έπεζ δζεζζδφζεζ νδηίκδ
Σδκ αθαθαηςιέκδ μδμκηίκδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

345.
Δ θείακζδ ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ πναβιαημπμζείηαζ ιε:
Σνμπυθζεμοξ αδαιακηυημκδξ
Σνμπυθζεμοξ μλεζδίμο ημο πονζηίμο
Βββθοθίδεξ ακμλείδςημο πάθοαα
Σνμπυθζεμοξ ηφπμο Arkansas
Φνέγεξ θείακζδξ 20-40 αοθάηςκ

Ώ
ΐ

Β

346.
Δ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ ιε μλφ ζημπεφεζ ζε:
Ώφλδζδ ηδξ επζθάκεζαξ επαθήξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ- μδμκηζημφ ζζημφ
Μείςζδ ηδξ επζθακεζαηήξ εκένβεζαξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Μείςζδ ηδξ δζαανμπήξ ηδξ αδαιακηίκδξ απυ ηδ νδηίκδ
Βηηυκςζδ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ ηδξ
νδηίκδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

347.
Δ επζθάκεζα ηςκ οαθμσμκμιενχκ ημκζχκ ηαθφπηεηαζ ιε οβνή νδηίκδ/αενκίηζ:
Μυθζξ ημπμεεηδεεί δ ημκία ζηδκ ημζθυηδηα
Μεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ηεπκδημφ ημζπχιαημξ
Μεηά ηδ θείακζδ ηδξ ημκίαξ
ε ηάεε επακελέηαζδ ηδξ έιθναλδξ
ε αζεεκείξ πμο έπμοκ υλζκμ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

348.
ηακ πνδζζιμπμζδεεί πμθοαηνοθζηυ μλφ, ζηδκ μδμκηίκδ, πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ
οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ εα πνέπεζ:
Να απμιαηνφκεηαζ ιε ζπνέζ κενμφ ιεηά απυ 60 δεοηενυθεπηα παναιμκήξ
Να απμιαηνφκεηαζ ιε ζπνέζ κενμφ ιεηά απυ 10-15 δεοηενυθεπηα παναιμκήξ
Να παναιέκεζ ζηδκ ημζθυηδηα πςνίξ έηπθοζδ
Να θςημπμθοιενίγεηαζ
Να απμιαηνφκεηαζ ιε αθημυθδ ιεηά απυ 15 δεοηενυθεπηα παναιμκήξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

349.
ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηςκ πνάλεςκ ηδξ Οδμκηζηήξ Υεζνμονβζηήξ, ηζ ζδιαίκεζ δ
ααειμκυιδζδ ιε Γ:
Εηακμπμζδηζηυ
Μδ δζμνεχζζιμ
Αζμνεχζζιμ
Μδ ζηακμπμζδηζηυ
Σα Γ & Α

Ώ
ΐ
Γ

350.
ηα
ηνζηήνζα
αλζμθυβδζδξ
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ:
Δ ακαημιζηυηδηα
Δ μνζαηή πνμζανιμβή
Δ πνςιαηζηή πνμζμιμίςζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α

απμηαηαζηάζεςκ

ΕΕαξ

αιαβθάιαημξ

δεκ

Α
Β

Δ πμζυηδηα επζθάκεζαξ
Δ δζαηήνδζδ ημο ζδιείμο επαθήξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

351.
Δ ακημπή ζοβηνάηδζδξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ζηδκ αδνμπμζδιέκδ αδαιακηίκδ
ελανηάηαζ απυ:
Σδ δδιζμονβία πνμζεηαμθχκ ηδξ νδηίκδξ ζηδκ αδνμπμζδιέκδ επζθάκεζα
Σμκ επανηή πμθοιενζζιυ ηςκ πνμζεηαμθχκ ηδξ νδηίκδξ
Σδκ φπανλδ ζηακμπμζδηζηήξ δζαανμπήξ ηδξ αδαιακηίκδξ
Σμ ιέβεεμξ ηδξ ζοζημθήξ πμθοιενζζιμφ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

352.
Πμζμξ είκαζ μ ηονίανπμξ ιδπακζζιυξ ζφκδεζδξ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ιε ηδκ μδμκηίκδ,
ιέζς ηςκ ζφβπνμκςκ ζοβημθθδηζηχκ παναβυκηςκ:
Μζηνμιδπακζηυξ
Υδιζηυξ
Με δοκάιεζξ ζοκάθεζαξ
Με δοκάιεζξ ζοκμπήξ
Με δοκάιεζξ δθεηηνμζηαηζηήξ θφζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

353.
Γζα κα παναηηδνζζηεί ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ ςξ οανζδζηή εα πνέπεζ, ςξ πνμξ ηζξ
εκζζποηζηέξ ηδξ μοζίεξ:
Να πενζέπεζ ιυκμ ηυηημοξ φαθμο αανέςξ ηφπμο
Δ % η.μ πενζεηηζηυηδηα ημοξ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 60%
Να πενζέπεζ ημοθάπζζημκ δφμ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Να πενζέπεζ ηυηημοξ οάθςκ ηαζ άιμνθμ ή ημθθμεζδέξ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο
Σμ ιέζμ ιέβεεμξ ηςκ εκζζποηζηχκ ηυηηςκ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 5 ιm

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

354.
Πμζμξ ηφπμξ εκζζποηζηήξ μοζίαξ ανίζηεηαζ ζε υθα ηα ζφβπνμκα ζηεοάζιαηα ζοκεέηςκ
νδηζκχκ:
Ο παθαγίαξ
Σμ άιμνθμ ή ημθθμεζδέξ πονίηζμ
Δ αανζμ-ζηνμκηζμφπμξ (Ba-Sr) φαθμξ
Σμ θεμνζμφπμ οηηέναζμ
Δ αζαεζηζμθεμνζμφπμξ φαθμξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

355.
Σμ ζδιακηζηυηενμ παναηηδνζζηζηυ πμο πνέπεζ κα δζαεέηεζ ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ βζα κα
παναηηδνζζηεί ςξ ιζηνμτανζδζηή, είκαζ:
Να πενζέπεζ ηυηημοξ φαθμο αανέςξ ηφπμο
Δ δζαηφιακζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηυηηςκ ηδξ κα είκαζ απυ 0.2 έςξ 4 ιm
Να πενζέπεζ ιμκμιενή ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ
Σμ ιέζμ ιέβεεμξ ηυηηςκ ηδξ κα είκαζ ιζηνυηενμ ημο 1 ιm
H η.α. πενζεηηζηυηδηα ζε εκζζποηζημφξ ηυηημοξ κα οπενααίκεζ ημ 70%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

356.
Οζ ιζηνυημηηεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Βίκαζ ζπεηζηά αδζαθακή οθζηά
Έπμοκ ιζηνυηενδ εθαζηζηυηδηα έκακηζ ηςκ οανζδζηχκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
Αζαεέημοκ πμθφ ηαθή πνςιαηζηή πνμζμιμίςζδ πνμξ ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ
Δ η.μ. πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε εκζζποηζημφξ ηυηημοξ οπενααίκεζ ημ 55%
Πενζέπμοκ ιμκμιενή, ζε ηαη΄ υβημ ακαθμβία, ιζηνυηενδ ημο 30%

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

357.
Δ ζζθακμπμίδζδ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηςκ ηυηηςκ οάθμο ζηζξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ:
Βλαζθαθίγεζ ηδ ζφκδεζδ ηςκ εκζζποηζηχκ ηυηηςκ ιε ημ πμθοιενέξ πθέβια
Βκζζπφεζ ηδκ ποηκυηδηα ημο πμθοιενμφξ πθέβιαημξ πμο δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ
ακηίδναζδ πμθοιενζζιμφ
Ώπμννμθά ηζξ εζςηενζηέξ ηάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ οθζηυ ηαηά ημκ
πμθοιενζζιυ ημο
Πνμθοθάζζεζ ημοξ ηυηημοξ απυ ηδκ απμννυθδζδ κενμφ
ΐεθηζχκεζ ηδ δζαθάκεζα ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

358.
Δ πνδζζιμπμίδζδ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ πμο θένεηαζ ζε ζοζηεοαζία ιμκήξ δυζδξ
ελαζθαθίγεζ:
Βοημθία ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα
Αοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ ιεβάθμο υβημο οθζημφ ζε ιζα δυζδ
Αοκαηυηδηα ζοιπφηκςζδξ ημο οθζημφ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ ημπμεέηδζδξ
Ώπαθθαβή απυ ημ θαζκυιεκμ ημο εβηθςαζζιμφ θοζαθίδςκ αένα ιέζα ζηδ ιάγα
ηδξ νδηίκδξ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ
Καθφηενδ πνυζθοζδ ημο οθζημφ ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
359.
ε ιζα απμηαηάζηαζδ IVδξ μιάδαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ εα πνμηζιδεεί δ πνδζζιμπμίδζδ
νδηίκδξ πμο πενζέπεζ εκζζποηζημφξ ηυηημοξ ιζηνμφ ιεβέεμοξ, βζαηί:
Ώπμδίδεηαζ απμηαηάζηαζδ ακεεηηζηυηενδ ζε ηάηαβια
Λυβς ιζηνμφ ζλχδμοξ ηδξ νδηίκδξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα εοημθυηενδξ ημπμεέηδζδξ
ηαζ δζαιυνθςζδξ
Μεζχκεηαζ δ πζεακυηδηα εβηθςαζζιμφ θοζαθίδςκ αένα ζηδ ιάγα ηδξ νδηίκδξ
Ώπμδίδεηαζ πζμ θεία επζθάκεζα, δ μπμία δζαηδνείηαζ ηαζ βζα ιαηνφηενμ πνυκμ ζηδ
ζημιαηζηή ημζθυηδηα
Βλαζθαθίγεηαζ δ δοκαηυηδηα εονφηενςκ πνςιαηζηχκ επζθμβχκ βζα ηαθφηενμ
αζζεδηζηυ απμηέθεζια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

360.
Σμ αδνμπμζδηζηυ, μνεμθςζθμνζηυ μλφ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ ιε
ζφκεεηδ νδηίκδ πνέπεζ κα:
Σμπμεεηείηαζ ζε υθδ ηδκ αδαιακηίκδ ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμπμεεηείηαζ ιυκμ ζηδκ μδμκηίκδ
Σμπμεεηείηαζ ζηδκ αδαιακηίκδ ηαζ μδμκηίκδ
Σμπμεεηείηαζ ιυκμ ζηδκ θμλμημιδιέκδ πενζμπή ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμπμεεηείηαζ ιυκμ ζηα πθάβζα ηζ υπζ ζημ οπενπμθθζηυ ημίπςια ηδξ ημζθυηδηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

361.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ ζζπφεζ υηακ πνδζζιμπμζδεεί οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ζε
ιζα ημζθυηδηα Εδξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Σμ οθζηυ ημπμεεηείηαζ ιυκμ ζηδκ πενζμπή ηοπυκ απμηάθορδξ ημο πμθθμφ
Έπεζ ζημηχδδ ζφζηαζδ
Σμ οθζηυ ημπμεεηείηαζ ιε εζδζηυ ενβαθείμ ζπεδζαζιυ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ
Σμ πάπμξ ημο δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 0.5 πζθ.
Αεκ ημο αζηείηαζ πίεζδ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζηδκ ημζθυηδηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

362.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηα ηνζηήνζα ζςζηήξ παναζηεοήξ
ημζθυηδηαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ΕΕΕδξ μιάδαξ:
Σμ εφνμξ ηδξ ημζθυηδηαξ
Σμ θείμ ηςκ εζςηενζηχκ ημζπςιάηςκ
Δ θμλμημιή ηςκ αδαιακηζκζηχκ μνίςκ
Δ αθαίνεζδ ηοπυκ δοζπνςιζχκ απυ ημ εζςηενζηυ ή ηαζ ηα υνζα ηδξ ημζθυηδηαξ
Δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α

363.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ηνζηήνζα απμηεθεί απαναίηδηδ ζοκεήηδ βζα ημζθυηδηα ΕΕαξ
μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Ο ζζειυξ ηδξ ημζθυηδηαξ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 1 πζθ.
Δ δζαθοιαηζηή απυζηαζδ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 1/3
Σμ αοπεκζηυ υνζμ κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ οπενμοθζηά
Σμ οπενπμθθζηυ ημίπςια κα αημθμοεεί ηδ ιμνθμθμβία ηδξ οπάνπμοζαξ ηενδδυκαξ
Σα πανεζαηά ηαζ βθςζζζηά ημζπχιαηα ημο ηζαςηζδίμο κα ζοβηθίκμοκ πνμξ ηδ ιαζδηζηή
επζθάκεζα
364.
Δ δζάβκςζδ φπανλδξ ή υπζ οπμθεζιιάηςκ ηενδδυκαξ πμο έπεζ αθαζνεεεί απυ ιζα
ημζθυηδηα ιπμνεί κα βίκεζ :
Με πνήζδ δζενπυιεκμο θςηζζιμφ
Με ακίπκεοζδ ιε ιεηαθθζηυ ενβαθείμ
Με ακίπκεοζδ ιε πθαζηζηυ ενβαθείμ
Με εζδζηέξ πνςζηζηέξ

Β

Σα ΐ ηαζ Α

Γ
Α
Β

365.
Πμζμ απυ ηα παναηάης ηνζηήνζα ζζπφεζ βζα ημζθυηδηα ζφκεεηδξ νδηίκδξ Εδξ μιάδαξ:
Σα πθάβζα ημζπχιαηα κα είκαζ ζοβηθίκμκηα πνμξ ημκ άλμκα ημο δμκηζμφ
Σμ πενίβναιια ηδξ ημζθυηδηαξ κα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ αφθαηεξ ηαζ ηα αμενία ηδξ ιαζδηζηήξ
επζθάκεζαξ
Σα αδαιακηζκζηά υνζα κα ιδκ είκαζ οπμζηαιιέκα
Δ θμλμημιή κα έπεζ εφνμξ ημοθάπζζημκ 1.5 πζθ.
Σμ οπενπμθθζηυ ημίπςια κα είκαζ μνζγυκηζμ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

366.
Πχξ ααειμθμβείηαζ ζηδκ ηθίιαηα 1-5, ιζα έιθναλδ αιαθβάιαημξ ηδξ μπμίαξ δ
επζθάκεζά είκαζ ηεθείςξ θεία ηαζ δ ιεηάπηςζδ ηδξ έιθναλδξ ζημ δυκηζ δεκ είκαζ ακζπκεφζζιδ:
1
2
3
4
5

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

367.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ απμηεθεί ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ ιζαξ οπάνπμοζαξ έιθναλδξ
ΕΕαξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ:
Δ ακαημιζηυηδηα ηδξ έιθναλδξ
Ο απμπνςιαηζζιυξ ηςκ παναηείιεκςκ ηδξ έιθναλδξ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Δ μνζαηή αηεναζυηδηα ηδξ έιθναλδξ
Δ πνςιαηζηή ζηαεενυηδηα
Σμ ΐ & Α

Ώ
ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

368.
Σμ ηεπκδηυ ημίπςια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε απμηαηάζηαζδ Vδξ μιάδαξ
θςημπμθοιενζγυιεκδ ζφκεεηδ νδηίκδ εα πνέπεζ κα:
Τπενηαθφπηεζ ηα υνζα ηδξ ημζθυηδηαξ ημοθάπζζημκ 3-4 πζθ.
Μδκ ημπμεεηείηαζ ζηδκ μοθμδμκηζηή ζπζζιή βζα κα ιδκ πνμηαθεί ηναοιαηζζιυ ηαζ ηοπυκ
αζιμνναβία
Βίκαζ δζαπεναηυ ζηδκ αηηζκμαμθία ημο μναημφ θάζιαημξ
Έπεζ πάπμξ πμο κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 0.1 πζθ.
Βίκαζ δζαπεναηυ ζε αηηζκμαμθία laser

ιε

Γ
Α
Β

369.
Δ πνήζδ ζθήκαξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία απμηαηάζηαζδξ ημζθυηδηαξ ΕΕΕδξ μιάδαξ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ βίκεηαζ, ηονίςξ, βζα:
Ώπυδμζδ ακαημιζηυηδηαξ ηδξ υιμνδξ επζθάκεζαξ
Πνυηθδζδ ζζπαζιίαξ, χζηε κα ιδκ αζιμνναβμφκ ηα μφθα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηεπκδημφ
ημζπχιαημξ ιέζα ζηδκ μοθμδμκηζηή ζπζζιή
Ώπμηνμπή ηδξ νμήξ ημο αδνμπμζδηζημφ ζηδκ μοθμδμκηζηή ζπζζιή
οβηνάηδζδ ημο ηεπκδημφ ημζπχιαημξ
Αζαπςνζζιυ ηςκ δμκηζχκ χζηε κα εζζέθεεζ ημ ηεπκδηυ ημίπςια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

370.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης εηηζιάηαζ ςξ μ ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ ζηδκ ιδ απυδμζδ
ζδιείμο επαθήξ ζε απμηαηάζηαζδ ΕΕΕδξ μιάδαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ:
Δ ιδ πνδζζιμπμίδζδ ζθήκαξ
Δ ημπμεέηδζδ οπεναμθζηήξ πμζυηδηαξ οθζημφ ζε ζπέζδ ιε ημκ υβημ ηδξ ημζθυηδηαξ
Ο ιδ ζημζααβιυξ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα
Δ ιδ ηαηά ζηνχιαηα ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ
Ο θάεμξ ηνυπμξ ζοβηνάηδζδξ ημο ηεπκδημφ ημζπχιαημξ

Ώ
ΐ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

371.
Πμζμξ απυ ημοξ παναηάης πανάβμκηεξ εοεφκεηαζ βζα ηδκ αδνή επζθάκεζα ιζαξ
ζφκεεηδξ νδηίκδξ άιεζα ιεηά ηδ θείακζδ/ζηίθαςζδ ηδξ:
Δ άζηδζδ οπεναμθζηήξ δφκαιδξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ θείακζδξ
Δ ιδ ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ιε ηαζκία ηεθμοθμσηδ ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ
ηδξ
Δ πνδζζιμπμίδζδ ιυκμ ηνμπυθζεςκ Arkansas βζα ηδ θείακζδ/ζηίθαςζδ
Δ ιδ πνήζδ κενμφ ηαηά ηδ δζαδζηαζία θείακζδξ
Ο εβηθςαζζιυξ, επζπμθήξ, θοζαθίδςκ αένα ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

372.
ε ιζα απμηαηάζηαζδ ΕΕαξ μιάδαξ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ, ζε πνμβυιθζμ ηδξ ηάης βκάεμο
ιε δυκηζ-ακηαβςκζζηή απυ αιάθβαια, δ απχθεζα ακαημιζηυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ιζα
πακμιμζυηοπδ απμηαηάζηαζδ, ιε ακηαβςκζζηή πμνζεθάκδ ακαιέκεηαζ κα είκαζ:
Μεβαθφηενδ
Μζηνυηενδ
Ίδζα
Βλανηάηαζ ηάεε θμνά απυ ηζξ ζοκεήηεξ ζφβηθεζζδξ ημο αζεεκή
Βλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ πμνζεθάκδξ ημο ακηαβςκζζηή

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

373.
Δ παθαζυηενμο ηφπμο ζοζηεοή θςημπμθοιενζζιμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ
ζήιενα είκαζ, δ:
Ώθμβυκμο
Πθάζιαημξ
Λοπκίαξ δζυδμο
Laser
Τπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ (UV)

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ώ
ΐ
Γ
Α

374.
Δ ημνοθή ιήημοξ ηφιαημξ απμννυθδζδξ αηηζκμαμθίαξ ηδξ ηαιθμνμηζκυκδξ είκαζ ζηα:
510 nm
390 nm
470 nm
435 nm
450 nm
375.
ε ιζα πμθοιενζζιέκδ ζφκεεηδ νδηίκδ, ςξ πμζμζηυ οπμθεζπυιεκςκ δζπθχκ δεζιχκ
άκεναηα (C=C), μνίγεηαζ μ:
Ώνζειυξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ άκεναηα πμο έπμοκ ιεηαηναπεί ζε απθμφξ
Ώνζειυξ ηςκ απθχκ δεζιχκ άκεναηα ημο πμθοιενμφξ πθέβιαημξ
Ώνζειυξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ άκεναηα πμο παναιέκμοκ ζημ οπμθεζπυιεκμ
ιμκμιενέξ
Ώνζειυξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ άκεναηα πμο δεκ έπμοκ ακηζδνάζεζ
Ώνζειυξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ άκεναηα πμο παναιέκμοκ ζηδκ εθεφεενδ επζθάκεζα
ηδξ νδηίκδξ
376.
Ώζεεκήξ πανμοζζάγεηαζ ιε ιζα έιθναλδ αιαθβάιαημξ IIδξ μιάδαξ, ιε ηάηαβια ζημκ
ζζειυ, 6 ιήκεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζή ηδξ. Δ πζμ πζεακή αζηία ημο ηαηάβιαημξ είκαζ:
Αεοηενμβεκήξ ηενδδυκα
Ώκεπανηέξ αάεμξ ηδξ παναζηεοαζιέκδξ ημζθυηδηαξ
Μεβάθδ πανεζμβθςζζζηή δζάζηαζδ ημο ηζαςηζδίμο
Τπμακαημιζηυηδηα ηδξ υιμνδξ αηνμθμθίαξ
Δ πνδζζιμπμίδζδ αιαθβάιαημξ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ
377.
Γζα κα απμθεοπεεί μ ζπδιαηζζιυξ γχκδξ ακαζημθήξ πμθοιενζζιμφ θυβς μλοβυκμο,
ηαηά ημ θςημπμθοιενζζιυ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ, εα πνέπεζ κα:
Kαθοθεεί δ επζθάκεζα ιε αενκίηζ
Kαθοθεεί δ επζθάκεζα ιε ιεηαθθζηυ έθαζια
Kαθοθεεί δ επζθάκεζα ιε ηαζκία ηεθθμοθμίηδ
Σμπμεεηδεεί ημ νφβπμξ ηδξ ζοζηεοήξ θςημπμθοιενζζιμφ ζε ηέθεζα επαθή ιε ηδκ
επζθάκεζα ηδξ νδηίκδξ
Καθοθεεί ιε οβνή νδηίκδ
378.
Οζ δοκάιεζξ ζοζημθήξ ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ πμο ημπμεεηείηαζ ζε ιζα ημζθυηδηα Εδξ
μιάδαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ίδζα πμζυηδηα νδηίκδξ πμο ημπμεεηείηαζ ζε ιζα ημζθυηδηα IVδξ μιάδαξ
είκαζ:
Μεβαθφηενεξ
Μζηνυηενεξ
Ίζεξ
Βλανηχκηαζ απυ ημ ηφπμ ηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ

Β

Βλανηχκηαζ απυ ημκ υβημ ηδξ απχθεζαξ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ ηζ υπζ απυ ηδκ μιάδα
ηδξ ημζθυηδηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

379.
Πχξ ααειμθμβείηαζ ζηδκ ηθίιαηα 1-5, ιζα ημζθυηδηα ΕΕαξ μιάδαξ αιαθβάιαημξ ζηδξ
μπμίαξ ημ αλμκζηυ ημίπςια έπεζ παναιείκεζ ηενδδυκα:
1
2
3
4
5

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

380.
Δ γχκδ ακαζημθήξ πμθοιενζζιμφ θυβς μλοβυκμο ιζαξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ιπμνεί κα
αθαζνεεεί ιε:
πνέζ αένα-κενμφ
Σνίρζιμ ιε εζδζηυ πζκεθάηζ
Αίζημοξ Soflex
Τβνή νδηίκδ
Οζκυπκεοια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

381.
ηακ οπάνπεζ πνμελέπμκ αοπεκζηυ υνζμ ζε απμηαηάζηαζδ Vδξ μιάδαξ ζφκεεηδξ
νδηίκδξ εα πνέπεζ:
Να ακηζηαηαζηαεεί δ απμηαηάζηαζδ
Να αθαζνεεεί ιε θείακζδ ημ πνμελέπμκ ιένμξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Να αθαζνεεεί ημ αοπεκζηυ ιένμξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ κα ημπμεεηδεεί κέμ οθζηυ
Να παναιείκεζ ςξ έπεζ ακ δεκ έπεζ δδιζμονβήζεζ πενζμδμκηζηυ πνυαθδια
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

382.
Μζα οανζδζηή ζφκεεηδ νδηίκδ, ζε ζπέζδ ιε ιζα ιζηνυημηηδ, ιεηά απυ θείακζή ημοξ είκαζ:
Πενζζζυηενμ δζαθακήξ
Με πενζζζυηενμοξ πυνμοξ
Πενζζζυηενμ θεία
Πενζζζυηενμ ιμοκηή
Με ιεβαθφηενδ ακαηθαζηζηυηδηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

383.
Πμζα απυ ηα παναηάης οθζηά δε ζοκζζηάηαζ κα ημπμεεημφκηαζ ηάης απυ ιζα έιθναλδ
αιαθβάιαημξ:
Δ μλοθςζθμνζηή ημκία
Δ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Δ ημκία μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ εοβεκυθδξ
Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

384.
Δ μδμκηζηή ιζηνμαζαηή πθάηα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ:
Οδμκηζηή ηενδδυκα
Ώοπεκζηή δζάανςζδ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Ώοπεκζηή απυζπαζδ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ
Τπμπθαζία ηδξ αδαιακηίκδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

385.
Δ ηενδδυκα ηςκ μιυνςκ επζθακεζχκ ιπμνεί κα ειπθέηεηαζ ζηδκ πενζμδμκηζηή κυζμ
βζαηί:
Σνμπμπμζεί ηδκ ζημιαηζηή ιζηνμαζαηή πθςνίδα
Σνμπμπμζεί ηδκ ιεζμδυκηζα μοθζηή ηαιάνα
Καηαζηνέθεζ ηα ζδιεία επαθήξ ηςκ δμκηζχκ
Σνμπμπμζεί ηδ ζφζηαζδ ημο μοθζημφ οβνμφ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ

386.
Ο ηθζκζηυξ αοπέκαξ ημο δμκηζμφ μνίγεηαζ απυ:
Σμ φρμξ ηςκ εθεφεενςκ μφθςκ
Σδκ έκςζδ αδαιακηίκδξ–μζηεσκδξ

Γ
Α
Β

Σμ φρμξ ηςκ πνμζπεθοηυηςκ μφθςκ
Σδκ έκςζδ αδαιακηίκδξ–μδμκηίκδξ
Σμκ ποειέκα ηδξ μοθμδμκηζηήξ ζπζζιήξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

387.
Δ πνδζζιμπμίδζδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ ζε ιμνθή ηάρμοθαξ πνμγοβζζιέκςκ δυζεςκ
ζηυκδξ-οβνμφ ελαζθαθίγεζ:
Πενζμνζζιυ εβηθςαζζιμφ αένα ιέζα ζηδ ιάγα ημο ηεθζημφ ιίβιαημξ
Ώπυθοηα ζηαεενυ ζλχδεξ ηεθζημφ ιίβιαημξ
ΐεθηίςζδ μπηζηχκ ζδζμηήηςκ ηδξ ημκίαξ
Μδ ακάβηδ πίεζδξ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα ιε ηεπκδηυ ημίπςια
Καθφηενδ ζοβηυθθδζδ ημο ηεθζημφ ιίβιαημξ ιε ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

388.
Ώζεεκήξ ειθακίγεζ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ ηεκηνζηχκ ημιέςκ ηδξ άκς βκάεμο βζα ημ
μπμίμ πάκηα ήεεθε κα ηάκεζ ηάηζ. Σζ είκαζ ημ ηαθφηενμ κα βίκεζ;
Να ζοιαμοθεοηεί μνεμδμκηζηυ
Να ημπμεεηδεεί έκα ιδπάκδια ηφπμο Hawley χζηε κα ιεζςεεί ημ δζάζηδια ηαζ ιεηά κα
απμηαηαζηαεεί πθήνςξ ιε ζφκεεηδ νδηίκδ
Να βίκεζ δζαβκςζηζηυ ηένςια ηαζ κα ζογδηδεμφκ μζ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ
Να ηθείζεζ ημ δζάζηδια ιε υρεζξ
Να ηθείζεζ ημ δζάζηδια ιε υρεζξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ ηαζ ζηαδζαηά κα αθαζνείηαζ ηιήια ημο οθζημφ
απμηαηάζηαζδξ ιέπνζ μ αζεεκήξ κα είκαζ ζηακμπμζδιέκμξ ιε ημ απμηέθεζια

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

389.
Δ πίεζδ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ ιε αοπεκζηυ ημίπςια
είκαζ απαναίηδηδ βζαηί:
Γίκεηαζ ζοιπφηκςζδ ημο οθζημφ
Βκζζπφεηαζ μ ζοβημθθδηζηυξ δεζιυξ ηδξ ιε ηδκ αδαιακηίκδ ηαζ μδμκηίκδ
Μεζχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ θοζαθίδςκ αένα πμο εβηθςαίγμκηαζ ζηδκ ημκία
ΐεθηζχκεηαζ δ πνυζθοζδ ημο οθζημφ ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Πνμζηαηεφεηαζ ημ οθζηυ απυ ηδκ πνχζιδ επαθή ιε ηδκ οβναζία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

390.
Οζ αοπεκζηέξ ηενδδυκεξ πμο βεζηκζάγμοκ ιε ημοξ πενζμδμκηζημφξ ζζημφξ ιπμνεί κα
πνμηαθέζμοκ ζε αοημφξ:
Τθίγδζδ ηςκ μφθςκ
Σμπζηή θθεβιμκή
Τπενπθαζία ηςκ μφθςκ
Πενζμδμκηζηυ απυζηδια
Σα ΐ & Γ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

391.
Οζ Loe ηαζ Silness (1963) εκηυπζζακ:
Τρδθυηενμ μοθζηυ δείηηδ ζηα ηενδδμκζζιέκα δυκηζα ζοβηνζηζηά ιε ηα ειθναβιέκα
Υαιδθυηενμ μοθζηυ δείηηδ ζηα ηενδδμκζζιέκα δυκηζα ζοβηνζηζηά ιε ηα ειθναβιέκα
Ίδζα ηζιή μοθζημφ δείηηδ
Μεβαθφηενμ αάεμξ πενζμδμκηζηχκ εοθάηςκ
Μζηνυηενμ αάεμξ πενζμδμκηζηχκ εοθάηςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

392.
Δ πνυςνδ επαθή ηδξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ ιε ηδκ οβναζία εα πνμηαθέζεζ, άιεζα:
Κζηνίκζζια ημο πνχιαημξ ηδξ ημκίαξ
Αδιζμονβία ιζηνμνςβιχκ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ
ΐεθηίςζδ ηδξ πνυζθοζδξ ηδξ ημκίαξ ζηα ημζπχιαηα ηδξ ημζθυηδηαξ
Αζαθοημπμίδζδ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζάξ ηδξ
Ώπυπηςζδ ημο οθζημφ απυ ηδκ ημζθυηδηα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

393.
Καηά ηδκ παναζηεοή ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδαξ, μ εθαζηζηυξ απμιμκςηήναξ:
Αοζημθεφεζ ηδκ πνμζέββζζδ ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο
Πνμζηαηεφεζ ημοξ μοθζημφξ ζζημφξ απυ ηναοιαηζζιμφξ ιε ηδ θνέγα
Πανειπμδίγεζ ηδκ έηηνζζδ ημο μοθζημφ οβνμφ
Αεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

394.
οκηδνδηζηή ημζθυηδηαξ ΕΕαξ μιάδαξ πνμβμιθίμο, ειθναβιέκδ ιε ζοιααηζηή
οαθμσμκμιενή ημκία, ηαηά ηδ ζημιαηζηή θεζημονβία ηδκ ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα πμο έπεζ είκαζ κα
πανμοζζάζεζ:
Κάηαβια ημο οθζημφ ζημκ ζζειυ ηδξ
Μζηνμζπαζίιαηα ημο οθζημφ ζηα υνζα
Έκημκμ ηζηνίκζζια
Ονζαηυ απμπνςιαηζζιυ
Αεοηενμβεκή ηενδδυκα

Β

395.
Μεηά απυ πνμζεηηζηή ελέηαζδ αζεεκμφξ 18 εηχκ, δζαπζζηχεδηε ιαζδηζηή ηενδδυκα
ζημ ηεκηνζηυ αμενίμ ημο 36. Δ ηενδδυκα είκαζ ιζηνήξ έηηαζδξ ηαζ μζ αφθαηεξ ηδξ ιαζδηζηήξ
επζθάκεζαξ είκαζ ααεζέξ. Πμζα ηεπκζηή απμηαηάζηαζδξ πνέπεζ κα πνμηζιδεεί:
Έιθναλδ αιαθβάιαημξ Iδξ μιάδαξ
Έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ Εδξ μιάδαξ πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηζξ ιαζδηζηέξ αφθαηεξ
Έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ Εδξ μιάδαξ πμο πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηδκ ηενδδυκα
Έιθναλδ ζφκεεηδξ νδηίκδξ Εδξ μιάδαξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ηενδδυκα ηαζ ηάθορδ ηςκ
ιαζδηζηχκ αοθάηςκ ιε sealants
θα ηα παναπάκς είκαζ απμδεηηά

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

396.
Δ οπμμοθζηή επέηηαζδ ημο αοπεκζημφ μνίμο ιζαξ ημζθυηδηαξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ:
Ρςβιέξ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ νίγαξ
Καηαζηνμθή ημο πνμζπεθοηυημξ επζεδθίμο
Βλςηενζηή αοπεκζηή απμννυθδζδ
Βζςηενζηή αοπεκζηή απμννυθδζδ
Σναοιαηζζιυ ημο παναηείιεκμο δμκηζμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

397.
Καηά ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ιαζδηζηήξ επζθάκεζαξ ιζαξ έιθναλδξ, δ απυδμζδ ηςκ
αηναίςκ υιμνςκ αηνμθμθζχκ είκαζ απαναίηδηδ, βζαηί:
Βπζηοβπάκμκηαζ ζδιεία επαθήξ ιε ηα παναηείιεκα δυκηζα
Αζαζθαθίγμκηαζ ηα ζδιεία ακάζπεζδξ ηαηά ηδ ζφβηθεζζδ
Ώπμθεφβεηαζ δ ζοζζχνεοζδ μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Ώπμθεφβεηαζ δ εκζθήκςζδ ηςκ ηνμθχκ ζηα ιεζμδυκηζα δζαζηήιαηα
Βπζηοβπάκεηαζ δ απνυζημπηδ πνμζεζμ-μθίζεδζδ ηδξ ηάης βκάεμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

398.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα δδιζμονβδεεί υηακ
ιζα έιθναλδ εββφξ-άπς ιαζδηζηή ειθακίγεζ πνυςνδ επαθή ηαηά ηδκ ηεκηνζηή ζφβηθεζζδ ηαζ ηζξ
πθάβζεξ ηζκήζεζξ ηδξ ηάης βκάεμο:
Νέηνςζδ πμθθμφ
Πενζμδμκηζηυξ εφθαημξ
Κάηαβια πανεζαημφ ημζπχιαημξ δμκηζμφ
Κάηαβια βθςζζζημφ ημζπχιαημξ δμκηζμφ
Καιζά απυ ηζξ παναπάκς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

399.
ε έκα ανοβιμιακή αζεεκή, βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ αοπεκζηχκ αθααχκ ημο, ζε
πνυζεζα δυκηζα, εα πνμηζιδεεί δ πνδζζιμπμίδζδ:
Ρδηζκχδμοξ ηνμπμπμζδιέκδξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
οιααηζηήξ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ
Μζηνυημηηδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ
Βοβεκμθμφπμο εκζζποιέκδξ ημκίαξ
Κεναιμιεηαθθζηήξ ημκίαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

400.
Πμζυ εφνμξ ιήημοξ ηφιαημξ θςηυξ είκαζ απαναίηδημ βζα ημκ επανηή πμθοιενζζιυ ηςκ
ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
275-375 nm
400-475 nm
500-575 nm
575-650 nm
650-750 nm

Ώ
ΐ
Γ
Α

401.

Σμ οθζηυ επζθμβήξ βζα ηδκ ηάθορδ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ είκαζ:

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

Ρδηζκχδεξ οθζηυ ηάθορδξ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ
φκεεηδ νδηίκδ παιδθμφ ζλχδμοξ
φκεεηδ νδηίκδ ορδθμφ ζλχδμοξ.
Ταθμσμκμιενήξ ημκία
Φεμνζμφπμ αενκίηζ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

402.
Οζ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ απμηεθμφκηαζ απυ:
ηυκδ μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ οβνυ πμθοηαναμλοθζημφ μλέμξ
ηυκδ μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο ηαζ οβνυ θςζθμνζημφ μλέμξ
ηυκδ ανβζθμπονζηζηήξ οάθμο ηαζ οβνυ θςζθμνζημφ μλέμξ
ηυκδ ανβζθμπονζηζηήξ οάθμο ηαζ οβνυ πμθοηαναμλοθζημφ μλέμξ
ηυκδ ανβζθμπονζηζηήξ οάθμο ηαζ οβνυ ιαθεσημφ μλέμξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

403.
Δ ηθζκζηή ελέηαζδ ανπυιεκςκ ηενδδυκςκ μπχκ ηαζ ζπζζιχκ δεκ απαζηεί:
Βπανηή θςηζζιυ
Καεανή επζθάκεζα
ηεβκή επζθάκεζα
Υνήζδ ακζπκεοηήνα
Ώπμιάηνοκζδ οπάνπμοζαξ μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

404.
Πμζμ απυ ηα παναηάης οθζηά πνμηαθεί ημκ ιεβαθφηενμ ενεεζζιυ ζημοξ πενζμδμκηζημφξ
ζζημφξ, υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε αοημφξ:
Ώιάθβαια
Ώηνοθζηή νδηίκδ
Ολοθςζθμνζηή ημκία
φκεεηδ νδηίκδ
Πονζηζηή ημκία

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

405.
Ώπμηαηάζηαζδ ΕΕδξ μιάδαξ, ιε πνμελέπμκ αοπεκζηυ υνζμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ
πανάβμκηα ηζκδφκμο ειθάκζζδξ:
Σενδδυκαξ ζημ παναηείιεκμ δυκηζ
Ώπχεδζδξ ημο παναηείιεκμο δμκηζμφ
Σμπζηά, απμννυθδζδξ ημο θαηκζαημφ μζημφ
Σα Ώ & Γ
ΐθάαδξ ζημοξ πενζμδμκηζημφξ ζζημφξ έηηαζδξ ελανηχιεκδξ απυ ημκ ηφπμ ημο ειθναηηζημφ
οθζημφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

406.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης ηεπκζηέξ δζάβκςζδξ ηενδδυκαξ ααζίγεηαζ ζηδκ μπηζηή
παναηήνδζδ:
H θςημβναθζηή απεζηυκζζδ
Δ πνήζδ εθαζηζηχκ δαηηοθίςκ δζαπςνζζιμφ δμκηζχκ
Δ ρδθζαηή αηηζκμβναθία
Δ ζηέδαζδ θςηεζκχκ αηηίκςκ
Δ πνήζδ εζδζηχκ πνςζηζηχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

407.
Δ ζοιααηζηή αηηζκμβνάθδζδ ηςκ δμκηζχκ δε δζεοημθφκεζ ηδ δζάβκςζδ ηενδδμκζηχκ
αθααχκ ζηζξ:
Μαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
ιμνεξ πνμζείςκ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
ιμνεξ μπζζείςκ δμκηζχκ
Πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
Βββφξ επζθάκεζεξ ηςκ νζγχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

408.
Δ πνήζδ δζενπυιεκμο θςηυξ δζεοημθφκεζ ηδ δζάβκςζδ ηενδδμκζηχκ αθααχκ ζηζξ:
Μαζδηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
ιμνεξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
Κμπηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
Πνμζημιζαηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ
Βπζθάκεζεξ ηςκ νζγχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

409.
Δ απμηαηάζηαζδξ Vδξ μιάδαξ, ζε πενζμδμκηζηυ αζεεκή, πναβιαημπμζείηαζ:
Μεηά ηδκ πενζμδμκηζηή εεναπεία
Πνμζςνζκά, πνμ ηδξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ
οβπνυκςξ ιε ηδκ πενζμδμκηζηή εεναπεία
Βλανηάηαζ απυ ηδ αανφηδηα ημο πενζζηαηζημφ
Βίκαζ αδζάθμνμ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

410.
Δ απυδμζδ ηςκ επζηθζκχκ επζπέδςκ ηςκ θοιάηςκ αμδεά ζηδκ:
Ώπμθοβή εκζθήκςζδξ ηνμθχκ ζηα ιεζμδυκηζα δζαζηήιαηα
Αζαηήνδζδ ζζμννμπίαξ ζηδ ζφβηθεζζδ
Αζμθίζεδζδ ηςκ ηνμθχκ απυ ηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Ώπμθοβή δδιζμονβίαξ μδμκηζηήξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηδ ιαζδηζηή επζθάκεζα
Σα ΐ & Γ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

411.
ηακ εκημπίγεηαζ αηηζκμβναθζηή δζαφβαζδ ζημ ελςηενζηυ ιζζυ ηδξ αδαιακηίκδξ, δ
ηενδδμκζηή αθάαδ ανίζηεηαζ ζζημθμβζηά ζημ:
Βλςηενζηυ ιζζυ ηδξ αδαιακηίκδξ
Αεκ οθίζηαηαζ ζζημθμβζηή αθθμίςζδ
Βζςηενζηυ ιζζυ ηδξ αδαιακηίκδξ
Βλςηενζηυ ιζζυ ηδξ μδμκηίκδξ
Βζςηενζηυ ιζζυ ηδξ μδμκηίκδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

412.
Σμ πνχημ αήια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ιδ ηενδδμκζηχκ αοπεκζηχκ αθααχκ ηςκ
μδμκηζηχκ ζζηχκ είκαζ:
Δ απμηαηάζηαζδ ημοξ ιε επακμνεςηζηά οθζηά
Ο εκημπζζιυξ ηςκ πζεακχκ αζηίςκ πνυηθδζήξ ημοξ
Δ παναημθμφεδζδ ιε ζοπκέξ επακελεηάζεζξ
Δ ημπμεέηδζδ κάνεδηα κοηηυξ
Δ ζφζηαζδ θήρδξ θεμνζμφπςκ πνυζεεηςκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

413.
Σμ θείμ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο οθζημφ ιζαξ απμηαηάζηαζδξ αμδεά ζηδκ οβεία
ημο πενζμδμκηίμο θυβς:
Βφημθμο αοημηαεανζζιμφ
Μδ ηαηαηνάηδζδξ ηνμθχκ
Μδ απμδυιδζδξ ενεεζζηζηχκ ζημζπείςκ βζα ημοξ ζζημφξ
Βφημθμο ιδπακζημφ ηαεανζζιμφ
Σα Ώ & ΐ & Α

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

414.
Υνμκζηά, μ έθεβπμξ ηδξ ζφβηθεζζδξ ζε ιία απμηαηάζηαζδ βίκεηαζ:
Άιεζα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Καηά ηδ δζάνηεζα ημπμεέηδζδξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σμ πυηε ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Σμ πυηε ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο ειθναηηζημφ οθζημφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

415.
Οζ πεζνμθααέξ ορδθχκ ηαποηήηςκ πνέπεζ ηαηά ηδ θεζημονβία ημοξ κα εηημλεφμοκ:
Ώένα
Μίβια κενμφ ηαζ αένα
Νενυ
Βζδζηυ ροηηζηυ δζάθοια
Λζπακηζηέξ μοζίεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

416.
Οζ ημπηζηέξ ηεθαθέξ ηςκ πενζζηνμθζηχκ ενβαθείςκ ορδθχκ ηαποηήηςκ είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ:
Καναίδζμ ημο ανβζθίμο
Ολείδζμ ημο γζνημκίμο
Ολείδζμ ημο πονζηίμο
Τδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Καναίδζμ ημο αμθθναιίμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

417.
Καηαζηνμθή ιέηνζαξ έηηαζδξ, πμο πνμηαθείηαζ απυ ηενδδυκα, ζηζξ υιμνεξ επζθάκεζεξ
ηςκ δμκηζχκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια:
Σδκ απχθεζα ημο ζδιείμο επαθήξ
Σδ ζηνμθή ηςκ δμκηζχκ
Σδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ μπζζείςκ δμκηζχκ
Σδκ οπενέηθοζδ ημο δμκηζμφ-ακηαβςκζζηή
Σδκ αθθαβή ηδξ ηάεεηδξ δζάζηαζδξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

418.
Σζ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ μζ πνυςνεξ επαθέξ ζφβηθεζζδξ ζε ιζα απμηαηάζηαζδ:
Ώφλδζδ ηζκδφκμο ηαηάβιαημξ θφιαημξ
Ώθθαβή ηδξ ηάεεηδξ δζάζηαζδξ
Ώθθαβή ημο επζπέδμο μθίζεδζδξ
Σα Ώ ηαζ Γ
Κακέκα απυ ηα ακςηένς

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

419.
Σμ ιεβάθμ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ C=C ζε ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ:
Ώφλδζδ ημο πμζμζημφ απμννυθδζδξ κενμφ
Ώφλδζδ ημο ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ
Μεβαθφηενδ αδζαθάκεζα ημο οθζημφ
Ώφλδζδ ημο αάεμοξ πμθοιενζζιμφ
ΐεθηίςζδ ηδξ πνςιαηζηήξ πνμζμιμίςζδξ ηδξ νδηίκδξ πνμξ ημοξ μδμκηζημφξ ζζημφξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

420.
Δ δοκαηυηδηα απυδμζδξ θείαξ επζθάκεζαξ ζε ιζα ζφκεεηδ νδηίκδ ιε ηδ θείακζδ,
ελανηάηαζ, ηφνζα, απυ ημ:
Σφπμ ηςκ ιμκμιενχκ πμο πενζέπεζ
Πάπμξ ηδξ γχκδξ ακαζημθήξ πμθοιενζζιμφ μλοβυκμο, πμο ζπδιαηίγεηαζ
Μέβεεμξ ηαζ ηδ ζηθδνυηδηα ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ
Μέβεεμξ ηδξ δφκαιδξ πμο αζηείηαζ ηαηά ηδ θείακζδ
Μέβεεμξ ηαζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ εκζζποηζηχκ μοζζχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

421.
ε πμζα ηαηδβμνία απυ πθεονάξ ζπήιαημξ ακήημοκ μζ εββθοθίδεξ #330, 331 ηαζ 332:
Κοθζκδνζηέξ
θαζνζηέξ
Ώκεζηναιιέκμο ηχκμο
Ώπζμεζδείξ
Κςκμεζδείξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

422.
Δ ημπμεέηδζδ ηςκ ηανθίδςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ, πάκημηε:
ηδκ μδμκηίκδ
Ώηνζαχξ ζηδκ αδαιακηζκμμδμκηζκζηή έκςζδ
ηδκ αδαιακηίκδ
ημ αλμκζηυ ημίπςια ηδξ ημζθυηδηαξ
Βλανηάηαζ ηαηά πενίπηςζδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

423.
Σμ ζηνχια ηςκ λεζιάηςκ ηαζ θζθι ηδξ μδμκηίκδξ ζπδιαηίγεηαζ:
Με ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ μδμκηίκδξ ιε ηα ενβαθεία πεζνυξ
Με ηδκ απμημπή ηδξ μδμκηίκδξ ιε πενζζηνμθζηά ενβαθεία
Με ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ
ε πενζπηχζεζξ ηαηάβιαημξ ημο δμκηζμφ
ε πενζπηχζεζξ απμημπήξ ηδξ μδμκηίκδξ ιε laser

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

424.
Γζα ημ ίδζμ αάεμξ ημζθυηδηαξ, ημ πάπμξ ηδξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ ζε αζεεκή δθζηίαξ
70 εηχκ ζε ζπέζδ ιε άθθμκ 20 εηχκ, είκαζ:
Μεβαθφηενμ
Μζηνυηενμ
Σμ ίδζμ
Βλανηάηαζ, ηάεε θμνά, απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ δυκηζ
Αζαθμνμπμζείηαζ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

425.
Πμζμ ζημζπείμ ιζαξ ιαζδηζηήξ απμηαηάζηαζδξ
θοζζμθμβζηά, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηάηαβια θφιαημξ:
Δ δζαθοιαηζηή απυζηαζδ
Δ εββφξ-άπς απυζηαζδ
Σμ φρμξ ημο θφιαημξ
Σα επζηθζκή επίπεδα ηςκ θφιαημξ
Δ ακαημιζηυηδηα ηδξ ηεκηνζηήξ αφθαηαξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

426.
Ο ηεκηνζηυξ ημιέαξ ηδξ ηάης βκάεμο, ιεηά απυ ακαζφζηαζδ ηδξ ιφθδξ ημο, ιε πμζμ/α
δυκηζ/α ηδξ άκς βκάεμο ζοβηθίκεζ:
Με ημκ ηεκηνζηυ ηαζ πθάβζμ ημιέα ηδξ άκς βκάεμο
Με ημκ ηεκηνζηυ ηδξ άκς βκάεμο
Με ημοξ δφμ ηεκηνζημφξ ηδξ άκς βκάεμο
Με ηακέκα απυ ηα πνμακαθενυιεκα
Με ημκ πθάβζμ ημιέα ηδξ άκς βκάεμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

βμιθίμο,

υηακ

δεκ

απμδμεεί

427.
Δ επζθάκεζα ιζαξ έιθναλδξ ζφκεεηδξ νδηίκδξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ δζάιεηνμ ημο
νφβπμοξ ηδξ ζοζηεοήξ θςημπμθοιενζζιμφ. ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ έιθναλδ πνέπεζ κα
πμθοιενίγεηαζ:
Μεηαηζκχκηαξ ζοκεπχξ ημ νφβπμξ πάκς απυ ηδκ έιθναλδ ηαηά ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ
θςημπμθοιενζζιμφ
Σμπμεεηχκηαξ ημ νφβπμξ ζηαδζαηά πάκς απυ ηάεε πενζμπή ηαζ πμθοιενίγμκηαξ ηάεε
πενζμπή ηαηά ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ θςημπμθοιενζζιμφ
Σμπμεεηχκηαξ ημ νφβπμξ ανηεηά ιαηνζά απυ ηδκ έιθναλδ χζηε δ θςηεζκή δέζιδ κα ηαθφπηεζ
υθδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ έιθναλδξ
Σμπμεεηχκηαξ ημ νφβπμξ ζημ ηεκηνζηυηενμ ζδιείμ ηδξ έιθναλδξ ηαζ πμθοιενίγμκηαξ απυ
αοηή ηδ εέζδ
Σμπμεεηχκηαξ ημ νφβπμξ ζημ ηεκηνζηυηενμ ζδιείμ ηδξ έιθναλδξ ηαζ δζπθαζζάγμκηαξ ημ
πνυκμ πμθοιενζζιμφ

Ώ
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428.
Δ ιείςζδ δζαπεναηυηδηαξ ηδξ μδμκηίκδξ, ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ απυζηαζδξ ημο
οπενπμθθζημφ ημζπχιαημξ ημζθυηδηαξ απυ ημκ πμθθυ, μθείθεηαζ ζημ υηζ:
Σνμπμπμζείηαζ δ ηαηεφεοκζδ ηςκ μδμκηζκμζςθακανίςκ ςξ πνμξ ημκ πμθθυ
Ώολάκεηαζ δ πίεζδ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ πνμξ ημκ πμθθυ
Ώολάκεηαζ μ ααειυξ εκαζαεζηίςζδξ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Ώολάκεηαζ ημ πάπμξ ημο ζηνχιαημξ ηςκ μδμκηζηχκ λεζιάηςκ ηαζ θζθι
Μεζχκεηαζ μ ανζειυξ ηαζ ημ εφνμξ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ

Ώ
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429.
Πμζα είκαζ ηα θεζημονβζηά ζημζπεία ημο δμκηζμφ ζηδ ζφβηθεζζδ:
Σα αμενία, ηα θφιαηα ηαζ μζ υιμνεξ αηνμθμθίεξ
Σα αμενία, ηα θφιαηα ηαζ μζ αφθαηεξ
Οζ μπέξ ηαζ ζπζζιέξ, ηα θφιαηα ηαζ μζ αφθαηεξ
Σα θφιαηα, ηα ζδιεία επαθήξ ηαζ μζ αφθαηεξ
Μυκμ ηα θφιαηα

Ώ
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430.
Δ απυδμζδ ακαημιζηυηδηαξ ζε ιζα μπμζαδήπμηε απμηαηάζηαζδ βίκεηαζ βζα:
Ώπμθοβή πνυςνςκ επαθχκ
Ώπμθοβή πνμαθδιάηςκ απυ ημ πενζμδυκηζμ
Ώπμθοβή ηναοιαηζζιμφ ηςκ υιμνςκ ιαθαηχκ ιμνίςκ ημο ζηυιαημξ
Ώπμθοβή πνμαθδιάηςκ ζφβηθεζζδξ
θα ηα παναπάκς

Ώ
ΐ

431.
ε απμηαηάζηαζδ αιαθβάιαημξ, ιε ζδιεζαηή απμηάθορδ πμθθμφ, ημπμεεηήεδηε
Ca(OH)2 ζηδκ απμηάθορδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, άιεζα, ζοιποηκχεδηε ημ αιάθβαια. Δ ηεπκζηή
εηηζιάηαζ ςξ θακεαζιέκδ, βζαηί:
Έπνεπε κα οπάνλεζ πνυκμξ ακαιμκήξ ημοθάπζζημκ 5 min πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο
αιαθβάιαημξ
Έπνεπε κα ηαθοθεεί δ επζθάκεζα ημο Ca(OH)2 ιε αενκίηζ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο
αιαθβάιαημξ

Γ

Β

Έπνεπε κα πνδζζιμπμζδεεί ζοβημθθδηζηυξ πανάβμκηαξ επάκς ζημ Ca(OH)2 πνζκ ηδκ
ημπμεέηδζδ ημο αιαθβάιαημξ
Έπνεπε κα ηαθοθεεί δ επζθάκεζα ημο Ca(OH)2 ιε οαθμσμκμιενή ημκία πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ
ημο αιαθβάιαημξ
Αεκ ήηακ απαναίηδημ ημ Ca(OH)2, απαζηείημ ημπμεέηδζδ ιυκμ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ

Ώ
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432.
Οζ μθμηεναιζηέξ ζηεθάκεξ ζοβημθθχκηαζ ηαθφηενα ιε:
Ρδηζκχδεζξ ηνμπμπμζδιέκεξ οαθμσμκμιενείξ ημκίεξ
Φςημπμθοιενζγυιεκδ νδηζκχδδ ημκία
Υδιζηά πμθοιενζγυιεκδ νδηζκχδδ ημκία
Ρδηζκχδδ ημκία δζπθμφ πμθοιενζζιμφ
Ταθμσμκμιενή ημκία

Ώ
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433.
Σμ ιεζςιέκμ φρμξ ιζαξ υιμνδξ αηνμθμθίαξ απμηαηάζηαζδξ ΕΕαξ μιάδαξ, ζε ζπέζδ ιε
ημ θοζζμθμβζηυ, ιπμνεί:
Να δδιζμονβήζεζ πνυαθδια πνυςνδξ επαθήξ
Να δδιζμονβήζεζ απχθεζα ημο ζδιείμο επαθήξ
Να δζεοημθφκεζ ηδκ οπενέηθοζδ ημο θφιαημξ ημο δμκηζμφ-ακηαβςκζζηή
Να δδιζμονβήζεζ υθα ηα παναπάκς
Κακέκα απυ ηα παναπάκς

Α

Α
Β

434.
Δ ζηάθζζδ ημο αιαθβάιαημξ βίκεηαζ:
Με θνέγεξ δζαιυνθςζδξ, ζε παιδθέξ ζηνμθέξ, θίβα θεπηά ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ
ζηδκ ημζθυηδηα
Με θνέγεξ δζαιυνθςζδξ, ζε παιδθέξ ζηνμθέξ, 24 χνεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ ζηδκ
ημζθυηδηα
Με εββθοθίδεξ ηαναζδίμο ημο αμθθναιίμο 24 αοθάηςκ, άιεζα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ
ζηδκ ημζθυηδηα
Με ενβαθεία πεζνυξ, θίβα θεπηά ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα
Με ενβαθεία πεζνυξ, 24 χνεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο οθζημφ ζηδκ ημζθυηδηα

Ώ
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435.
Σμ αολδιέκμ φρμξ ηςκ άκς πανεζαηχκ θοιάηςκ απμηαηάζηαζδξ, ζε ζπέζδ ιε ημ
θοζζμθμβζηυ:
Ώολάκεζ ημ φρμξ ηδξ ημιζηήξ ηαεμδήβδζδξ
Αδιζμονβεί πανειαμθέξ ζηδκ ενβαγυιεκδ πθεονά
Αδιζμονβεί πανειαμθέξ ζηδ ιδ ενβαγυιεκδ πθεονά
Ώολάκεζ ηδκ ηάεεηδ δζάζηαζδ
Σίπμηα απυ ηα παναπάκς

Ώ
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436.
ημκ άκς ηεκηνζηυ ημιέα έπεζ βίκεζ εκδμδμκηζηή εεναπεία ηαζ θείπεζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ
εββφξ ημπηζηήξ βςκίαξ ηαζ ηδξ οπενχσαξ επζθάκεζαξ ημο. Ώπμθαζίγεηαζ κα ημπμεεηδεεί
πνμηαηαζηεοαζιέκμξ εκδμννζγζηυξ άλμκαξ ηαζ ακαζφζηαζδ ηαζ ιεθθμκηζηά κα ηαθοθεεί ιε
μθμηεναιζηή ζηεθάκδ δζαθακμφξ πονήκα. Θα επζθεβεί:
Πνμηαηαζηεοαζιέκμξ ιεηαθθζηυξ άλμκαξ ηαζ ακαζφζηαζδ νδηίκδξ
Πνμηαηαζηεοαζιέκμξ πμθοιενήξ άλμκαξ ηαζ ακαζφζηαζδ νδηίκδξ
Πνμηαηαζηεοαζιέκμξ ιεηαθθζηυξ άλμκαξ ηαζ ακαζφζηαζδ αιαθβάιαημξ
Πνμηαηαζηεοαζιέκμξ πμθοιενήξ άλμκαξ ηαζ ακαζφζηαζδ αιαθβάιαημξ
Πνμηαηαζηεοαζιέκμξ ιεηαθθζηυξ άλμκαξ ηαζ ακαζφζηαζδ οαθμσμκμιενμφξ ημκίαξ

Ώ
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437.
Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ εκδμννζγζημφ πνμηαηαζηεοαζιέκμο άλμκα αθαζνείηαζ δ
βμοηαπένηα απυ ημ νζγζηυ ζςθήκα έηζζ χζηε κα παναιείκμοκ αηνμννζγζηά:
1-2 πζθ βμοηαπένηαξ
2-3 πζθ βμοηαπένηαξ
3-4 πζθ. βμοηαπένηαξ
5-6πζθ βμοηαπένηαξ
θζβυηενμ απυ 1 mm βμοηαπένηαξ

Ώ

438.
Ο θυβμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πνμηαηαζηεοαζιέκμξ εκδμννζγζηυξ άλμκαξ ζε ιζα
απμηαηάζηαζδ, είκαζ βζα κα:
Βκζζποεεί δ ακημπή ημο δμκηζμφ, χζηε κα ιδκ ηζκδοκεφεζ απυ ηάηαβια

Ώ
ΐ
Γ

ΐ
Γ
Α
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Ώ
ΐ
Γ
Α
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Βκζζποεεί δ ακημπή ηδξ νίγαξ ημο δμκηζμφ χζηε κα ιδκ ηζκδοκεφεζ απυ ηάηαβια
Αζεοημθοκεεί δ απυδμζδ ακαημιζημφ ζπήιαημξ ζηδκ απμηαηάζηαζδ
οβηναηδεεί δ απμηαηάζηαζδ
Βκζζποεεί δ ακημπή ηδξ ίδζαξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
439.
Χξ εηεεηζημφ ηφπμο ζοζηεοέξ θςημπμθοιενζζιμφ παναηηδνίγμκηαζ αοηέξ πμο:
2
Βηπέιπμοκ ζοκεπχξ ιε έκηαζδ 1200 mW/cm
Ώολάκμοκ ζηαδζαηά ηδκ έκηαζδ ημοξ ζηα πνχηα πενίπμο 15 s ιέπνζ κα θεάζμοκ ζημ ιέβζζημ
ηδξ εηπμιπήξ ημοξ
2
2
Ξεηζκμφκ ιε έκηαζδ ζηα 400 mW/cm δ μπμία αολάκεηαζ λαθκζηά ζηα 800 mW/cm
2
2
Ξεηζκμφκ ιε έκηαζδ ζηα 1000 mW/cm δ μπμία ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά ζηα 400 mW/cm
Ώολάκμοκ ζηαδζαηά ηδκ έκηαζδ ημοξ ζηα πνχηα πενίπμο 15s ιέπνζ κα θεάζμοκ ζημ ιέβζζημ
ηδξ εηπμιπήξ ημοξ ηαζ ιεηά απυ 20 δεοηενυθεπηα επένπεηαζ ηάιρδ ηδξ

Ώ
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440.
Δ ημπμεέηδζδ ημο οδνμλεζδίμο ημο αζαεζηίμο είκαζ απαναίηδηδ:
ε ηάεε απμηαηάζηαζδ ιε απμηάθορδ πμθθμφ ιεβέεμοξ άκς ημο 1 mm
ε υθεξ ηζξ απμηαηαζηάζεζξ ζοκεέηςκ νδηζκχκ
ε ηάεε απμηαηάζηαζδ ιε πάπμξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ 2 mm
ε ηάεε απμηαηάζηαζδ ιε ζδιεζαηή απμηάθορδ πμθθμφ
ε ηάεε απμηαηάζηαζδ ιε πάπμξ παναιέκμοζαξ μδμκηίκδξ 1 mm

Ώ
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441.
θμζ μζ ζφβπνμκμζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ πενζέπμοκ:
Υδιζηά ζοζηαηζηά πμο επακαζαεζηζχκμοκ ημοξ ζζημφξ
Φεμνζμφπεξ εκχζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο επακαηενδδμκζζιμφ
Τδνυθζθα ηαζ οδνυθμαα ιμκμιενή, δζαθοιέκα ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ ή κενυ
Νζηνζηυ άνβονμ βζα ηδκ απμθφιακζδ ηδξ μδμκηίκδξ
Βκζζποηζηέξ μοζίεξ ζε ιέβεεμξ κακυιεηνμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
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442.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ επδνεάγεζ ηδ ζςζηή ζοιπφηκςζδ ημο αιαθβάιαημξ ιε ημκ
ζοιποηκςηήνα πεζνυξ:
Δ ακημπή ημο ζοιποηκςηήνα
Δ δζάιεηνμξ ημο ζοιποηκςηήνα
Δ αζημφιεκδ δφκαιδ
Δ πθαζηζηυηδηα ηδξ ιάγαξ ημο οθζημφ
Δ ηαηεφεοκζδ ηδξ δφκαιδξ ζοιπφηκςζδξ

Ώ
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Γ
Α
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443.
Πμζυ απυ ηα παναηάης εκδείηκοηαζ βζα ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ πμνζεθάκδξ:
Φςζθμνζηυ μλφ
EDTA
NaOCl
Μαθεσηυ μλφ
Τδνμθεμνζηυ μλφ

Ώ
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444.
ε πενζπηχζεζξ ζοπκήξ ηαηακάθςζδξ ποιμφ θειμκζμφ ή πμνημηαθζμφ μ αζεεκήξ βζα κα
πνμζηαηεοεεί απυ πζεακέξ αοπεκζηέξ δζαανχζεζξ, εα πνέπεζ κα:
ΐμονηζίζεζ, άιεζα, επζζηαιέκςξ ηα δυκηζα ημο
Ξεπθφκεζ ιε άθεμκμ κενυ ηαζ κα ακααάθεζ ημ αμφνηζζζια βζα ιεηά απυ 1 χνα ημοθάπζζημκ
Καηακαθχζεζ αιέζςξ ιεηά οδαηάκεναηεξ
Ξεπθφκεζ ιε ακεναημφπμ πμηυ
Σίπμηα απυ ηα ακςηένς

Ώ
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445.
Καηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ιζαξ ηενδδμκζηήξ αθάαδξ ιζηνήξ ή ιέηνζαξ έηηαζδξ ζε μπίζεζμ
δυκηζ, δ αθαίνεζδ ηδξ ηενδδυκαξ:
Πνμδβείηαζ ηδξ απυδμζδξ ζπήιαημξ εοημθίαξ
Ώημθμοεεί ηδξ επζθμβήξ ημο οθζημφ απμηαηάζηαζδξ
Ώημθμοεεί ηδκ απυδμζδ ζπήιαημξ ζοβηνάηδζδξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
Πνμδβείηαζ ηδξ επζθμβήξ ημο οθζημφ απμηαηάζηαζδξ
Ώημθμοεεί ηδξ απυδμζδξ ζπήιαημξ ακημπήξ ημο δμκηζμφ
446.

ηδ ζφκεεζδ ηάεε ζφκεεηδξ νδηίκδξ πενζθαιαάκμκηαζ:

Ώ
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Κυηημζ μλεζδίμο ημο ρεοδανβφνμο
Φεμνίγμοζεξ εκχζεζξ
Ώηηζκμζηζενέξ εκζζποηζηέξ μοζίεξ
Πδηηςιαηχδεζξ πανάβμκηεξ
Κυηημζ δζμλεζδίμο ημο ανβζθίμο

Ώ
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447.
Πμζα απυ ηζξ παναηάης πδιζηέξ εκχζεζξ εκενβμπμζείηαζ ηαηά ημ θςημπμθοιενζζιυ ηςκ
ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Σμ ηεηναθεμνζμφπμ κάηνζμ
Σμ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο
Δ ηνζσςδμεονεμκίκδ
Σα δζιεεμλοζζθάκζα
Δ ηαιθμνμηζκυκδ

Ώ
ΐ
Γ
Α
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448.
Σζ είδμοξ αηηζκμαμθία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ θςημπμθοιενζζιυ ηςκ ζφβπνμκςκ
ζοκεέηςκ νδηζκχκ:
Φςξ ημο μναημφ θάζιαημξ
Τπενζχδδξ αηηζκμαμθία
Τπένοενδ αηηζκμαμθία
Ώηηίκεξ-x
Δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία

Ώ
ΐ
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Α
Β

449.
Πμζα απυ ηα παναηάης πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εκζζποηζηή μοζία ζε ζηεοάζιαηα ζοκεέηςκ
νδηζκχκ:
Ο μλαθζηυξ ζίδδνμξ
Ο πδθζηυξ ζίδδνμξ
Ο θεμνζμφπμξ ηαζζίηενμξ
Σμ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο
Σμ θεμνζμφπμ αζαέζηζμ

Ώ
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450.
Δ ηαλζκυιδζδ ηςκ ζηεοαζιάηςκ ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ βίκεηαζ, ζοκήεςξ, ιε αάζδ:
Σμκ ηφπμ ημο θςημηαηαθφηδ ημοξ
Σζξ εκζζποηζηέξ ημοξ μοζίεξ
Σμ ααειυ ζοζημθήξ ηαηά ημκ πμθοιενζζιυ
Σμ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ
Σδκ ακημπή ζηδκ απμηνζαή

Ώ
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451.
Καηά ηδ θάζδ ημο πμθοιενζζιμφ ημοξ μζ ζφκεεηεξ νδηίκεξ πανμοζζάγμοκ ημ θαζκυιεκμ:
Σδξ απεθεοεένςζδξ οπμθεζπυιεκμο ιμκμιενμφξ
Σδξ εηηυκςζδξ ηςκ δοκάιεςκ ζοζημθήξ
Σδξ ζοζημθήξ
Σδξ δζαζημθήξ
Σδξ μλείδςζδξ

Ώ
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452.
Πμζμ απυ ηα παναηάης δεκ παναηδνείηαζ ζε απμηαηαζηάζεζξ ιε πμθοιενή οθζηά:
Δ απμηνζαή
Σα ηάηαβια ημο οθζημφ
Σα μνζαηά ιζηνμζπαζίιαηα
Δ δθεηηνμπδιζηή δζάανςζδ
Ο απμπνςιαηζζιυξ ηςκ μνίςκ

Ώ
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453.
Σμ μνβακζηυ ιένμξ (θάζδ) ηςκ ζοκεέηςκ νδηζκχκ ειπενζέπεζ:
Βπμλεζηή νδηίκδ
TEGDMA
Ώηνοθζηή νδηίκδ
Κοακαηνοθζηή νδηίκδ
Πμθοζηονέκζμ

Ώ

454.
ε απμηαηαζηάζεζξ ΕΕΕδξ μιάδαξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ απαναίηδημ κα:
Σμπμεεηδεεί οαθμσμκμιενήξ ημκία ςξ οθζηυ πνμζηαζίαξ πμθθμφ

ΐ
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Σμπμεεηδεεί έκα πνχια αδζαθάκεζαξ (opaque)
Ώπμθοιακεεί δ ημζθυηδηα
Ώδνμπμζδεεί δ αδαιακηίκδ ηαζ μδμκηίκδ
Σμπμεεηδεεί εθαζηζηυξ απμιμκςηήναξ

Ώ
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455.
ε απμηαηαζηάζεζξ Vδξ μιάδαξ ιε θςημπμθοιενζγυιεκεξ ζφκεεηεξ νδηίκεξ είκαζ
απαναίηδημ κα πνδζζιμπμζείηαζ:
Αζαθακέξ ηεπκδηυ ημίπςια
Σεπκδηυ ημίπςια αθμοιζκίμο
Σαζκία θείακζδξ
Νήια ιεζμδμκηίμο
Σμίπςια απυ ακμλείδςημ πάθοαα

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

456.
Δ θείακζδ ηςκ απμηαηαζηάζεςκ ζφκεεηδξ νδηίκδξ βίκεηαζ, ζοκήεςξ, ιε:
Βββθοθίδεξ ακμλείδςημο πάθοαα
Βββθοθίδεξ ηαναζδίμο ημο ημοκβηζηεκίμο
Σνμπμθίεμοξ αδαιακηυημκδξ
Αίζημοξ αδαιακηυημκδξ
Σνμπμθίεμοξ μλεζδίμο ημο πονζηίμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

457.
Πμζμ μλφ πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ αδνμπμίδζδ ηδξ αδαιακηίκδξ:
Σμ οδνμθεμνζηυ
Σμ οδνμπθςνζηυ
Σμ ιονιδβηζηυ
Σμ εεζζηυ
Σμ μνεμθςζθμνζηυ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

458.
Δ ζοκήεδξ ποηκυηδηα
μνεμθςζθμνζηυ μλφ, είκαζ:
40-50%
10%
85%
14%
32-35%

Ώ
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459.
Με ημκ υνμ sealants πενζβνάθμκηαζ:
Σα αενκίηζα, απμθναηηζηά μδμκηζκμζςθδκανίςκ
Οζ απεοαζζεδημπμζδηζημί πανάβμκηεξ
Οζ ζοβημθθδηζηέξ νδηζκχδεζξ ημκίεξ
Σα οθζηά ηάθορδξ μπχκ & ζπζζιχκ
Οζ ζοβημθθδηζημί πανάβμκηεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

460.
Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμθδπηζηή ηάθορδ μπχκ/ζπζζιχκ είκαζ:
Κμκίεξ ZnO-εοβεκυθδξ
Πμθοιενή οθζηά
Πμθοηαναμλοθζηέξ ημκίεξ
Κμκίεξ θςζθμνζημφ ρεοδανβφνμο
Βεμλοαεκγμσηέξ ημκίεξ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

461.
ημκ ηφπμ Ε ηδξ αδνμπμζδιέκδξ αδαιακηίκδξ παναηδνείηαζ:
Καηαζηνμθή ηδξ πενζθένεζαξ ηςκ πνζζιάηςκ
Ώθθαβή ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ πνζζιάηςκ
Καηαζηνμθή ημο πονήκα ηςκ πνζζιάηςκ
Ώπχθεζα υθςκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνζζιάηςκ
Έηεεζδ ηςκ ζκχκ ημο ημθθαβυκμο

Ώ
ΐ
Γ

462.
ημκ ηφπμ ΕΕ ηδξ αδνμπμζδιέκδξ αδαιακηίκδξ παναηδνείηαζ:
Καηαζηνμθή ηδξ πενζθένεζαξ ηςκ πνζζιάηςκ
Ώθθαβή ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ πνζζιάηςκ
Καηαζηνμθή ημο πονήκα ηςκ πνζζιάηςκ

ημο

αδνμπμζδηζημφ

πανάβμκηα,

υηακ

αοηυξ

είκαζ

Α
Β

Ώπχθεζα υθςκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνζζιάηςκ
Έηεεζδ ηςκ ζκχκ ημο ημθθαβυκμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

463.
ημκ ηφπμ ΕΕΕ ηδξ αδνμπμζδιέκδξ αδαιακηίκδξ παναηδνείηαζ:
Καηαζηνμθή ηδξ πενζθένεζαξ ηςκ πνζζιάηςκ
Ώθθαβή ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ πνζζιάηςκ
Καηαζηνμθή ημο πονήκα ηςκ πνζζιάηςκ
Ώπχθεζα υθςκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνζζιάηςκ
Έηεεζδ ηςκ ζκχκ ημο ημθθαβυκμο

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

464.
Δ έηπθοζδ ημο αδνμπμζδηζημφ μλέμξ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ αδαιακηίκδξ βίκεηαζ ιε:
Ώένα
Ώθημυθδ
Βζδζημφξ απεκενβμπμζδηζημφξ πανάβμκηεξ
λζκμ ακεναηζημφ Na
πνέο αένα-κενμφ

Ώ
ΐ
Γ
Α
Β

465.
Πμζμ απυ ηα παναηάης οθζηά πνμζηαζίαξ πμθθμφ είκαζ απμηθεζζηζηά ζε ιμνθή
επζπνίζιαημξ:
Δ εκζζποιέκδ εοβεκμθμφπμξ ημκία
Δ πμθοηαναμλοθζηή ημκία
Δ οαθμσμκμιενήξ ημκία
Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο
Δ μλοθςζθμνζηή ημκία

