
                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 

 

 

 

               ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

                 ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2 ώρες (120 λεπτά). 

 

Μάθημα:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

Τάξη:   ΚΚ1 

Ημερομηνία Εξέτασης: 31/05/2018 

Ώρα Εξέτασης:          8:00 -10:00 π.μ. 

 

            ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

                 ΤΡΙΑ  (3) ΜΕΡΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ 

                                   ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 30 ΛΕΠΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

2. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ 

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ Η ΑΛΛΟΥ  ΥΓΡΟΥ 

4. ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΙΕΥΣΗ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: 

 

……………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

ΒΑΘΜΟΣ : ………/100, ………/20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………. 



 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται  με τέσσερις (4) μονάδες.   

 

1. Ποιά είναι τα τρία βασικά συστατικά που περιέχουν τα σαμπουάν; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Λούσιμο. Ποιος ο σκοπός της υπηρεσίας αυτής; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Περμανάντ. Να γράψετε ποιος είναι ο ρόλος της σταθεροποίησης. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

. 

4. Τριχοστεγνωτήρας. Από ποιον και πότε ανακαλύπτηκε; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Να αναφέρετε τις ιδιότητες και την χρήση των κατιονικών τασιενεργών ουσιών. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

6. Γιατί δεν πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα βαφή και περμανάντ; 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 



7. Ποια η χρησιμότητα της λάκας στο κομμωτήριο; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Να δώσετε τον ορισμό της περμανάντ. 

……………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Να αναφέρετε έξι (6) υλικά-εργαλεία που χρειάζεται η διαδικασία της βαφής. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

.............................................................................................................................................. 

 

10. Ποια η χρησιμότητα του αφρού στο κομμωτήριο; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Nα αναφέρετε τους δύο (2) τρόπους διαβροχής της περμανάντ. 

………………………………………………………………………………………………..……...…

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους συντήρησης του στεγνωτήρα μαλλιών. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………    

 

 



ΜΕΡΟΣ Β΄: Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες. 

 

1. Τεστ ευαισθησίας. Να περιγράψετε τον τρόπο που γίνεται και πότε το κάνουμε. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Να αναφέρετε έξι (6) ιδιότητες που προσφέρουν οι μάσκες μαλλιών. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

...................................................................................................................................................  

 

3. Να αναφέρετε τα βασικά συστατικά και τις ιδιότητες των σαμπουάν:                                         

  α) για ξηρά μαλλιά 

………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

β) για λιπαρά μαλλιά 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



4. Να αναφέρετε τα εννέα (9) στάδια εκτέλεσης της περμανάντ. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...............................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 ΜΕΡΟΣ  Γ΄: Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

 

1. Να αναφέρετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά των μαλλιών: 

α) για τους Αρχαίους Έλληνες 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 β) για τους Ρωμαίους 

……………………………………………………………………………………………………………                    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να αναφέρετε την πορεία που θα ακολουθήσετε για το σωστό λούσιμο. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………….….…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..     

 
 
 

Οι Εισηγήτριες                            Ο Συντονιστής                                 Ο Διευθυντής       

Μιχαήλ Ειρήνη                  Ανδρέας Χριστοδούλου, Β.Δ                  Θεόδωρος Ηλία 

 

…………………………..             ……………………………                    ………………................ 

Αριστείδου Χριστιάνα 

………………………….. 


