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ΘΕΜΑ Α. 

Α1. 

 

Οι µηχανές όφσετ µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το κριτήριο των αριθµό των χρωµάτων που 

τυπώνονται σε ένα πέρασµα σε: 

Μονόχρωµες,  

∆ίχρωµες,  

Τετράχρωµες,  

Εξάχρωµες και  σε εξαιρετικές περιπτώσεις δωδεκάχρωµες. 

 

Α2. 

Σχολικό βιβλίο σελ 56, 57.  

« Συγκεκριµένα τα πλεονεκτήµατα της είναι τα εξής: 

Η διαδικασία…………..δεν µπορεί να γίνει εκτύπωση» 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Με βάση το κριτήριο του τρόπου της τοποθέτησης του εκτυπούµενου υλικού οι µηχανές 

διακρίνονται σε  

Επίπεδες και Κυλινδικές.(σχολικό βιβλίο σελ. 66) 

 

Β2.   

Με βάση τον βαθµό της αυτοµατοποιήσης τους : 

Χειροκίνητες,  

Ηµιαυτόµατες,  

Αυτόµατες (σχολικό βιβλίο σελ 67) 

 

Β3. 

Τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδρων: 

• Ίσου εµβαδού, διαφορετικού βάθους (συµβατική µορφή κυψελών) 

• ∆ιαφορετικού εµβαδού, ίδιου βάθους 

• ∆ιαφορετικού εµβαδού, διαφορετικού βάθους (ανεστραµµένη µορφή κυψελών) 

 

 

Β4. 

Από το σχολικό βιβλίο σελ 156 έως 160 

Τα είδη της πρόχειρης βιβλιοδεσίας φύλλων είναι: 



 

 

Η βιβλιοδεσία φύλλων,  στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής είδη βιβλιοδεσίας: 

1. κινητής πλαστικής ράχης 

2. Σπιράλ 

3. Κινητών φύλλων 

4. Μεταλλικού κρίκου µε µηχανισµό 

5. Πλάγιας συρραφής 

 

 

Η βιβλιοδεσία τυπογραφικών, στην οποία ανήκουν  

1. η βιβλιοδεσία τετραδίου 

2. η κολλητή βιβλιοδεσία 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Στις καλλιτεχνικές ανήκουν: λιθογραφία, χαλκογραφία,  ξυλογραφία 

 

Στις παραγωγικές ανήκουν: η οφσετ, η βαθυτυπία, η µεταξοτυπία, η φλεξογραφία, η τυπογραφία, 

και η ξηρά οφσετ 

(σχολικό βιβλίο σελ. 97) 

 

Γ2. 

Το  τυπωµένο και από τις δύο όψεις φύλλο χαρτιού επάνω στο οποίο φέρεται ένας αριθµός 

σελίδων, ονοµάζεται τυπογραφικό φύλλο. Το τυπογραφικό φύλλο µπορεί να αποτελείται από 4, 8, 

16, 32 η σπανιότερα 64 σελίδες. 

Με άλλα λόγια, το τυπογραφικό φύλλο είναι το µικρότερο τµήµα ενός εντύπου που έχει τη µορφή 

του βιβλίου, καθώς και το ελάχιστο εκτύπωσης της µηχανής, µε βάση το οποίο υπολογίζεται η 

εκτύπωση και γενικά η τιµή του εντύπου. Ο αριθµός των σελίδων που περιλαµβάνει ένα 

τυπογραφικό φύλλο, καθορίζεται από τη σελιδοποίηση. 

(σχολικό βιβλίο σελ 134) 

 

Γ3. 

Σχολικό βιβλίο σελ. : 117 

« Πρότυπο είναι µια εικόνα …… έως και ……..υπόδειγµα για φωτογραφική αναπαραγωγή» 

 

 

ΘΕΜΑ ∆. 

∆1. 

Σχολικό βιβλίο σελ : 137 

« Το χαρτί αποτελείται από φυτικές ίνες…. έως και……. συµπεριφορά του µε την υγρασία». 

 

 

∆2. 

Σχολικό βιβλίο σελ : 165 

14.1 

« Η καλλιτεχνική βιβλιοδεσία ……έως και ……..ιατρικοί άτλαντες, νοµικοί κώδικες κ.λ.π.)» 



 

 

 

∆3. 

Τα στάδια της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας είναι: 

• η αφαίρεση του παλιού καλύµµατος και το ξήλωµα των τυπογραφικών 

• Το ξάκρισµα 

• Η πρέσα 

• Το ράψιµο 

• Το ψαροκόλληµα 

• Το σφύρισµα 

• Η τέλα 

• Τα κεφαλάρια 

• Οι µαρµαρόκολλες 

• Ο σκελετός του εξώφυλλου 

• Το ντύσιµο 

 

Επιµέλεια : Ζήνδρου Β. 
 

 

 


	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

