
πιςτοποίθςθ α’ ςτισ Τ.Ρ.Ε. ειςαγωγι 

© Στράτοσ Κυριαηίδθσ (http://www.stratari.gr) πιςτοποίθςθ ςτισ Τ.Ρ.Ε 1 

 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ 

ΣΕ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ Τ.Ρ.Ε. 
 

Αϋ ΕΡΛΡΕΔΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ζκδοςθ 6.5 *2022+ 
 

(Αϋ Ζκδοςθ: 1.0 *2001+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στράτοσ Κυριαηίδθσ (ΡΕ70) 
[ http://www.stratari.gr ] 

Συγκζντρωςθ ερωτιςεων, απαντιςεισ, ςελιδοποίθςθ 

 
 

Γρθγόρθσ Κυριακοφ (ΡΕ86) 
[ http://users.sch.gr/grkyriakou/ ] 

Επικαιροποίθςθ και μεταγραφι για Windows 7 και Office 2010 

 

mailto:stratari@gmail.com
http://www.stratari.gr/
mailto:grkyriakou@sch.gr
http://users.sch.gr/grkyriakou/


Ειςαγωγι Ριςτοποίθςθ Αϋ ςτισ Τ.Ρ.Ε. 

2 Ριςτοποίθςθ Αϋ ςτισ Τ.Ρ.Ε  © Στράτοσ Κυριαηίδθσ (http://www.stratari.gr) 

1. Ειςαγωγι 

1.1. Περιεχόμενα 

1. Ειςαγωγι ........................................................................................................................................................ 2 

1.1. Ρεριεχόμενα ............................................................................................................................................ 2 

1.2. Ραραπομπζσ ............................................................................................................................................ 3 

1.3. Υπόμνθμα ................................................................................................................................................ 5 

1.4. Επιςθμάνςεισ ........................................................................................................................................... 5 

2. Χριςθ προςωπικοφ υπολογιςτι .................................................................................................................... 6 

2.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ ................................................................................................................................ 6 

2.2. Λειτουργικό ςφςτθμα Windows .............................................................................................................. 9 

3. Επεξεργαςία κειμζνου με το Word .............................................................................................................. 13 

4. Υπολογιςτικά φφλλα με το Excel .................................................................................................................. 20 

5. Διαδίκτυο και Επικοινωνίεσ .......................................................................................................................... 24 

5.1. Δίκτυα υπολογιςτϊν και Διαδίκτυο ...................................................................................................... 24 

5.2. Ρλοιγθςθ με τον Internet Explorer ....................................................................................................... 24 

5.3. Μθχανζσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν .................................................................................................... 26 

5.4. Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο με το Outlook ............................................................................................. 27 

6. Λογιςμικό Ραρουςίαςθσ (PowerPoint) ........................................................................................................ 29 

  



Ριςτοποίθςθ Αϋ ςτισ Τ.Ρ.Ε. Ειςαγωγι 

© Στράτοσ Κυριαηίδθσ (http://www.stratari.gr) Ριςτοποίθςθ Αϋ ςτισ Τ.Ρ.Ε. 3 

1.2. Παραπομπζσ 

 Οι παραπομπζσ που ακολουκοφν αφοροφν ςτο βιβλίο των Σ.Χ. Ραπαδάκθ – Ν.Κ. Χατηθπζρθ «Βαςικζσ Δε-
ξιότθτεσ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ», (ΥΡ.Ε.Ρ.Κ./Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 
Ακινα 2001) και περιζχουν τθ κεωρία των αντικειμζνων. Το βιβλίο ΔΕΝ λιφκθκε υπόψθ ςτισ απαντιςεισ. 

ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΩΤΘΣΘ ΣΕΛΛΔΑ  ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΩΤΘΣΘ ΣΕΛΛΔΑ 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 1 05  WINDOWS 48 91 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 2 05  WINDOWS 49 96 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 3 05  WINDOWS 50  

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 4 06  WINDOWS 51  

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 5 06  WINDOWS 52  

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 6 07-08  WORD 1 020 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 7 13  WORD 2 020 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 8 13  WORD 3 020 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 9 13  WORD 4 021 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 10 13-14  WORD 5 111-112 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 11 13-14  WORD 6 113 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 12 14  WORD 7 114 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 13 14  WORD 8 121 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 14 14-19  WORD 9 121-122 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 15 14-19  WORD 10 130 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 16 14-19  WORD 11 130; 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 17 14-19  WORD 12 131-132 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 18 15  WORD 13 132 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 19 16  WORD 14 132 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 20 16, 63  WORD 15 132 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 21 16  WORD 16 132 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 22 16  WORD 17 133 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 23 16  WORD 18 133 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 24 16-17  WORD 19 133 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 25 17-18  WORD 20 138 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 26 18  WORD 21 138 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 27 19, 17  WORD 22 131, 148 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 28 19  WORD 23 148 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 29 19  WORD 24 131, 148 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 30 19  WORD 25 148 

WINDOWS 31 24  WORD 26 131, 148 

WINDOWS 32 24  WORD 27 148 

WINDOWS 33 31-32  WORD 28 150 

WINDOWS 34 58  WORD 29 154-156 

WINDOWS 35 62  WORD 30 155-156 

WINDOWS 36 70  WORD 31 156 

WINDOWS 37 70  WORD 32 157 

WINDOWS 38 70-71  WORD 33 167 

WINDOWS 39 71  WORD 34 169 

WINDOWS 40 71  WORD 35 174 

WINDOWS 41 73  WORD 36 174 

WINDOWS 42 73-74  WORD 37 183 

WINDOWS 43 73-76  WORD 38 183 

WINDOWS 44 74  WORD 39 184-185 

WINDOWS 45 74-75  WORD 40 185 

WINDOWS 46 75-76  WORD 41 185 

WINDOWS 47 76  WORD 42 185 
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ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΩΤΘΣΘ ΣΕΛΛΔΑ  ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΩΤΘΣΘ ΣΕΛΛΔΑ 

WORD 43 185  EXCEL 38  

WORD 44 186  ΔΛΚΤΥΑ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 1 334 

WORD 45 186  ΔΛΚΤΥΑ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 2  

WORD 46 186  ΔΛΚΤΥΑ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 3 337 

WORD 47 189  ΔΛΚΤΥΑ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 4 337 

WORD 48 189  INTERNET EXPLORER 5 353-354 

WORD 49 189-190  INTERNET EXPLORER 6 354 

WORD 50 189-190  INTERNET EXPLORER 7 358 

WORD 51 190  INTERNET EXPLORER 8 366 

WORD 52 190-191  INTERNET EXPLORER 9 367 

WORD 53 199  INTERNET EXPLORER 10 367 

WORD 54 204-206  INTERNET EXPLORER 11 368+ 

WORD 55   INTERNET EXPLORER 12 368+ 

WORD 56   INTERNET EXPLORER 13 368-369 

WORD 57   INTERNET EXPLORER 14 368-369 

EXCEL 1 183  INTERNET EXPLORER 15 369 

EXCEL 2 185  INTERNET EXPLORER 16 370 

EXCEL 3 185  INTERNET EXPLORER 17 370 

EXCEL 4 226-227  INTERNET EXPLORER 18 370 

EXCEL 5 232  INTERNET EXPLORER 19 370-371 

EXCEL 6 235,293  INTERNET EXPLORER 20 372 

EXCEL 7 235  INTERNET EXPLORER 21  

EXCEL 8 235  INTERNET EXPLORER 22  

EXCEL 9 247  INTERNET EXPLORER 23  

EXCEL 10 247  INTERNET EXPLORER 24  

EXCEL 11 247  ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ 25 383 

EXCEL 12 247  ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ 26 387 

EXCEL 13 247-249  ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ 27 390-391 

EXCEL 14 248  ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ 28 392 

EXCEL 15 248  ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ 29 391 

EXCEL 16 248  ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ 30 392-393 

EXCEL 17 249  OUTLOOK 31 407 

EXCEL 18 249  OUTLOOK 32 407 

EXCEL 19 260-261  OUTLOOK 33 411 

EXCEL 20 260  OUTLOOK 34 411 

EXCEL 21 260-261  OUTLOOK 35 411 

EXCEL 22 260-261  OUTLOOK 36 411 

EXCEL 23 264;  OUTLOOK 37 411 

EXCEL 24 277  OUTLOOK 38 412 

EXCEL 25 277  POWERPOINT 1 459-460 

EXCEL 26 279  POWERPOINT 2 462-463 

EXCEL 27 279-280  POWERPOINT 3 462-464 

EXCEL 28 279-280  POWERPOINT 4 464-465 

EXCEL 29 279-280  POWERPOINT 5 467 

EXCEL 30 293  POWERPOINT 6 469 

EXCEL 31 294  POWERPOINT 7  

EXCEL 32 303  POWERPOINT 8  

EXCEL 33 303, 249  POWERPOINT 9  

EXCEL 34 303  POWERPOINT 10  

EXCEL 35   POWERPOINT 11  

EXCEL 36   POWERPOINT 12  

EXCEL 37      



Ριςτοποίθςθ Αϋ ςτισ Τ.Ρ.Ε. Ειςαγωγι 

© Στράτοσ Κυριαηίδθσ (http://www.stratari.gr) Ριςτοποίθςθ Αϋ ςτισ Τ.Ρ.Ε. 5 

1.3. Τπόμνθμα 
 

         

πλθκτρολογιςτε…  φζρτε το ποντί-
κι πάνω από… 

 κάντε κλικ…  θ διαδικαςία 
υπάρχει παραπάνω 

 παρατθριςεισ 

 

 Με πράςινο χρϊμα εμφανίηονται οι επιλογζσ ςτα μενοφ και ςτα παράκυρα επιλογισ κακϊσ και 
τα ονόματα δίςκων, φακζλων και αρχείων. 
 
 Με μπλε τρώμα και γραμμαηοζειρά Courier New εμφανίηεται το κείμενο που κα 
πρζπει να πλθκτρολογιςετε. 
 
 

1.4. Επιςθμάνςεισ 

 Ο Στράτοσ Κυριαηίδθσ είναι δάςκαλοσ και υπθρετεί ςτθ Δράμα. Συγκζντρωςε και ζγραψε το πα-
ρόν υλικό το 2001. Μετά τθ παρζμβαςθ του Γρθγόρθ, ζκανε διορκϊςεισ και ανανζωςε τθ μορ-
φι του εγχειριδίου. 

 Ο Γρθγόρθσ Κυριακοφ είναι εκπαιδευτικόσ πλθροφορικισ και υπθρετεί ςτο Κιλκίσ. Το 2022 ζκα-
νε επικαιροποίθςθ για Windows 7 και Office 2010.  

 Το παρόν εγχειρίδιο, μπορείτε να το βρείτε ςτισ εξισ κζςεισ: 

http://www.stratari.gr/files/themata_200_6.50.pdf 

o http://users.sch.gr/grkyriakou/documents/themata_200_6.50.pdf 

 Το λογιςμικό των εξετάςεων για Ριςτοποίθςθ Aϋ Επιπζδου Τ.Ρ.Ε. 2022 είναι:  

o Windows 7 

o Office 2010 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)  

o Internet Explorer 11. 

 Θ εξεταςτζα φλθ τθσ Ριςτοποίθςθσ Αϋ Επιπζδου Τ.Ρ.Ε. του 2022 (https://e-pimorfosi.cti.gr/yliko-
epimorfosis/yliko-pistopoiisis/category/31-yliko-pistopoihsis-a?download=447:periexomeno-kai-
antikeimeno-tis-eksetasis) ζχει διαφοροποιθκεί ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Ζτςι π.χ. θ ενότθτα 
«2.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ» του παρόντοσ καταλόγου ερωτιςεων είναι πλζον «εκτόσ φλθσ». Σε 
κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτικοί που κα μελετιςουν αυτζσ τισ ερωταπαντιςεισ, κα πρζπει ο-
πωςδιποτε να ςυμβουλευκοφν τθν εξεταςτζα φλθ. 

 Κερμζσ ευχαριςτίεσ ςε όλουσ όςοι παρείχαν ερωτιςεισ. 

 

http://www.stratari.gr/files/themata_200_6.50.pdf
http://www.stratari.gr/files/themata_200_6.50.pdf
http://users.sch.gr/grkyriakou/documents/themata_200_6.50.pdf
http://users.sch.gr/grkyriakou/documents/themata_200_6.50.pdf
https://e-pimorfosi.cti.gr/yliko-epimorfosis/yliko-pistopoiisis/category/31-yliko-pistopoihsis-a?download=447:periexomeno-kai-antikeimeno-tis-eksetasis
https://e-pimorfosi.cti.gr/yliko-epimorfosis/yliko-pistopoiisis/category/31-yliko-pistopoihsis-a?download=447:periexomeno-kai-antikeimeno-tis-eksetasis
https://e-pimorfosi.cti.gr/yliko-epimorfosis/yliko-pistopoiisis/category/31-yliko-pistopoihsis-a?download=447:periexomeno-kai-antikeimeno-tis-eksetasis
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2. Χριςθ προςωπικοφ υπολογιςτι 

2.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

1. Τι είναι «Ρλθροφορία»: 
Α. Θ Ερμθνεία των αποτελεςμάτων που 
μασ δίνει θ επεξεργαςία των δεδομζνων 
Β. Θ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ των δε-
δομζνων 
Γ. Τα δεδομζνα που ειςάγουμε προσ επε-
ξεργαςία 

Το Α.  

H ερμθνεία των αποτελεςμάτων που μασ δίνει θ επεξερ-
γαςία των δεδομζνων 

2. Από τι αποτελείται το hardware ενόσ υ-
πολογιςτι; Τα προγράμματα, τα μθχανι-
ματα ι και τα δφο; 

Το ςφνολο των μθχανικϊν μερϊν του υπολογιςτι. 

3. Από τι αποτελείται το λογιςμικό μζροσ 
του υπολογιςτι; 
Α. από το Λειτουργικό Σφςτθμα 
Β. από το Λογιςμικό Εφαρμογϊν 
Γ. από τισ περιφερειακζσ μονάδεσ μνιμθσ 
Δ. από το Λειτουργικό Σφςτθμα και το Λο-
γιςμικό Εφαρμογϊν 

To Δ 

Από το Λειτουργικό φςτθμα και το Λογιςμικό Εφαρμογϊν 

4. Τι καταλαβαίνει ζνασ υπολογιςτισ; 
Α. Εντολζσ 
Β. Ραρουςία ι μθ ρεφματοσ 
Γ. Ρλθροφορίεσ 

Τθν παρουςία (διζλευςθ) ρεφματοσ από κάποιο ςθμείο του. 

5. Ροια μζςα χρθςιμοποιοφνται για τθν α-
ποκικευςθ μεγάλου όγκου πλθρο-
φοριϊν; Επιλζξτε 3 από τισ προτεινόμε-
νεσ απαντιςεισ. 
Α. θλεκτρονικά 
Β. μαγνθτικά 
Γ. ψθφιακά 
Δ. οπτικά 

Α, Β και Δ 

6. Τι είναι bit, Byte, KB και ποιεσ οι αρικμθ-
τικζσ αντιςτοιχίεσ μεταξφ τουσ; Ροια θ μι-
κρότερθ μονάδα δεδομζνων; 

bit: Ζνα δυαδικό ψθφίο (0 ι 1), θ μικρότερθ μονάδα ...... μπιτ 

Οι αρικμοί που ςχετίηονται με τθ δομι και λειτουργία των 
υπολογιςτϊν είναι ςυνικωσ δυνάμεισ του 2. Επομζνωσ, αν 
ζχετε να επιλζξετε μεταξφ 1000 και 1024, προτιμιςτε το 
δεφτερο: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Όλεσ οι λζ-
ξεισ τθσ ερϊτθςθσ αποτελοφν μονάδεσ μζτρθςθσ όγκου δε-
δομζνων. 
Byte: Οκτϊ bits, ζνασ χαρακτιρασ .................................. μπάιτ 
KB ι Kilobyte: 1024 Bytes ......................................... κιλομπάιτ 
MB ι Megabyte: 1024 KB ...................................... μεγκαμπάιτ 
GB ι Gigabyte: 1024 MB ...................................... γκιγκαμπάιτ 
TB ι Terabyte: 1024 GB  ........................................τερααμπάιτ 

7. Τι ακροδζκτθσ εμφανίηεται ςτθν εικόνα; 
Α. USB 
Β. Σειριακόσ 
Γ. Ραράλλθλοσ 
Δ. Οκόνθσ 
Ε. Θχείων 

USB: Μικρόσ, λεπτόσ και παραλλθλόγραμμοσ 
Θχείων: Μικρό «καρφάκι» 
Οι άλλοι τρεισ είναι τραπεηοειδείσ με μικρότερο αυτόν τθσ 
οκόνθσ 
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8. Ροια είναι θ μονάδα μζτρθςθσ με τθν 
οποία εκτελοφνται οι λειτουργίεσ του 
υπολογιςτι; 
Α. MByte (μεγκαμπάιτ) 
Β. Byte (μπάιτ) 
Γ. MHz (μεγκαχζρτσ) 

Το Γ 

9. Από τι χαρακτθρίηεται ζνασ επεξεργα-
ςτισ; 
Α. Από τθ γενιά του – Τθ ςυχνότθτα λει-
τουργίασ – Τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ 
Β. Από τον όγκο – Το μζγεκοσ – Τθν τιμι 
του 

Το Α 

10. Θ μνιμθ ROM (Read Only Memory) δε 
χάνει ποτζ τα περιεχόμενό τθσ. 

Σωςτό 

11. Ροιεσ ςυςκευζσ προςφζρουν μθ μόνιμθ 
αποκικευςθ δεδομζνων; 

Θ λζξθ «μόνιμθ» ςχετίηεται εδϊ με το τι ςυμβαίνει όταν ο 
υπολογιςτισ ςβιςει. 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: Για προςωρινι (μθ μόνιμθ) αποκι-
κευςθ δεδομζνων. Σα περιεχόμενά τθσ χάνονται όταν ο υπο-
λογιςτισ ςβιςει (Μνιμθ RAM) 

12. Πςο περιςςότερθ μνιμθ RAM διακζτει 
ζνα ςφςτθμα, τόςο αργότερθ γίνεται θ 
επεξεργαςία των προγραμμάτων. 

Λάκοσ. 

13. Χάνονται τα περιεχόμενα τθσ μνιμθσ 
RAM όταν ςβιςετε τον υπολογιςτι; 

Ναι. 

14. Εμφάνιςθ πζντε εικόνων. Ηθτείται θ επι-
λογι δφο εξ αυτϊν που είναι Συςκευζσ 
Ειςόδου 

Πςεσ χρθςιμοποιοφνται για να «μπουν» δεδομζνα ςτον υ-
πολογιςτι. Ποντίκι, πλθκτρολόγιο, ςκάνερ (ςαρωτισ), κάμε-
ρα, χειριςτιρια παιχνιδιϊν, μικρόφωνα, ψθφιακι γραφίδα. 

15. Εμφάνιςθ πζντε εικόνων. Ηθτείται θ επι-
λογι δφο εξ αυτϊν που είναι Συςκευζσ 
Εξόδου. 

Πςεσ παρουςιάηουν δεδομζνα του υπολογιςτι ςτον χριςτθ: 
Οκόνθ, εκτυπωτισ, πλότερ (ςχεδιογράφοσ), θχεία, ακουςτι-
κά. 

16. Ροια από τισ παρακάτω είναι μονάδα ει-
ςόδου-εξόδου; 

To μόντεμ, οι οκόνεσ αφισ, τα ακουςτικά με μικρόφωνο. 

17. Ροιεσ ςυςκευζσ προςφζρουν μόνιμθ α-
ποκικευςθ δεδομζνων 

Θ Λζξθ «μόνιμθ» ςχετίηεται εδϊ με το τι ςυμβαίνει όταν ο 
υπολογιςτισ ςβιςει. 
ΒΟΘΚΘΤΛΚΘ ι ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ ΜΝΘΜΘ: Ρεριφερειακζσ μο-
νάδεσ για «μόνιμθ» αποκικευςθ. Τα περιεχόμενά τθσ δε 
χάνονται όταν ο υπολογιςτισ ςβιςει (ςκλθρόσ δίςκοσ, CD-
ROM, DVD-ROM, flash disks, διςκζτεσ). 

18. Ο ςκλθρόσ δίςκοσ ζχει πάντα τθν ονομα-
ςία C: 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Ελλιπισ ερϊτθςθ. Γενικά οι ςκλθροί δίςκοι μποροφν να πά-
ρουν οποιοδιποτε γράμμα πλθν του Α και Β. Ο δίςκοσ εκκί-
νθςθσ είναι ΣΥΝΘΚΩΣ ο C. 

19. Τι μποροφμε να κάνουμε ςε ζνα CD-RW: 
Α. Εγγραφι 
Β. Ανάγνωςθ 
Γ. Και τα δφο 

Το Γ 
Εγγραφι και ανάγνωςθ. 

20. Σε ζνα μουςικό CD πόςα λεπτά μουςικισ 
μποροφμε να γράψουμε; 

Σε κοινά CD των 650 MB γράφουμε 74 λεπτά μουςικισ. 
Σε CD των 700 MB γράφουμε 80 λεπτά μουςικισ. 
Άρα 70-80 λεπτά. 

21. Ροια θ χωρθτικότθτα ενόσ DVD Από 4,7 GB ζωσ και 17 GB. 

22. Για να γράψετε τα δικά ςασ CD ι DVD 
πρζπει να διακζτετε τθν ανάλογθ μονά-
δα εγγραφισ; 

Ναι. 
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23. Ροια είναι θ μορφι των αρχείων που 
μποροφμε να αποκθκεφςουμε ς’ ζνα 
DVD; 
Α. Δεδομζνα 
Β. Εικόνα 
Γ. Ιχο 
Δ. Πλα τα παραπάνω 

Το Δ. Δεδομζνα, εικόνα και ιχο. 

24. Επιλζξτε τρία είδθ εκτυπωτϊν: 
Α. Ψεκαςμοφ 
Β. οδάκια 
Γ. Ακίδων 
Δ. Λζιηερ (Laser) 

Α, Γ και Δ. 

25. Ζνασ ςαρωτισ (scanner) μπορεί να δια-
βάςει μια φωτογραφία κειμζνου και να 
τθ μετατρζψει πάλι ςε κείμενο για επε-
ξεργαςία μζςω ενόσ ειδικοφ προγράμμα-
τοσ, με δυνατότθτα οπτικισ αναγνϊριςθσ 
χαρακτιρων (OCR). 

Σωςτό. 

26. Ροια θ λειτουργία του Modem; 
Α. Επικοινωνία δυο υπολογιςτϊν μζςω 
τθλεφωνικισ γραμμισ 
Β. Επικοινωνία υπολογιςτι με περιφερει-
ακι ςυςκευι 

Το Α. 

To μόντεμ (MOdulator/DEModulator = Διαμορφωτισ / 
Αποδιαμορφωτισ), μετατρζπει το αναλογικό ςιμα ςε ψθφι-
ακό και το αντίςτροφο. Σο χρθςιμοποιοφμε για ςφνδεςθ ςτο 
Διαδίκτυο ι με άλλον υπολογιςτι. 

27. Σε ποια κφρα ςυνδζεται τα καλϊδιο τθσ 
ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ; 

Σε μια USB. 

28. Ροια είναι τα βοθκθτικά πλικτρα ειδι-
κϊν λειτουργιϊν πάνω ςτα πλθκτρολόγι-
ο; 
A. Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock 
Β. F1, F2, F3, … F12 
Γ. PgUp, PgDn, Home, End 

Το Β. 

29. Ροια λειτουργία ενεργοποιεί το πλικτρο 
Num Lock; 
Α. Κεφαλαία 
Β. Ζντονα 
Γ. Αρικμθτικό πλθκτρολόγιο 

Το Γ.  

Ενεργοποιεί τα αρικμθτικά πλικτρα που βρίςκονται ςτο 
δεξί μζροσ του πλθκτρολογίου. 

30. Ροιο πλικτρο πατάτε για να γράψετε ςυ-
νεχόμενουσ κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ; 

To Caps Lock. 
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2.2. Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

31. Ανοίξτε το πρόγραμμα του Σθμειωματά-
ριου (Notepad). Ρλθκτρολογιςτε το κεί-
μενο: «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» και 
αποκθκεφςτε το ςτον φάκελο Αςκιςεισ 
με το όνομα κοινωνία.txt 

1. Ζναρξθ → Πλα τα προγράμματα → Βοθκιματα → Σθ-
μειωματάριο 
2.   το κείμενο 
3. Μενοφ Αρχείο → Αποκικευςθ ωσ 
4. Βρίςκουμε τον φάκελο «Αςκιςεισ» και τον ανοίγουμε 

με διπλό   

5.  «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» και  
ςτο «Αποκικευςθ» 

32. Σθμειϊςτε τρεισ από τισ πζντε εφαρμογζσ 
που εγκακίςτανται μαηί με τα Windows. 

Internet Explorer, Αρικμομθχανι, Εξερεφνθςθ των Windows, 
Ηωγραφικι, Σθμειωματάριο, WordPad κ.λπ. 

33. Τι πατάμε για να κάνουμε αποςφνδεςθ; Μενοφ Ζναρξθ  Αποςφνδεςθ. 

34. Ροιοσ ΔΕΝ είναι τρόποσ τακτοποίθςθσ ει-
κονιδίων: 
Ραράκεςθ – επικάλυψθ – αυτόματθ τα-
κτοποίθςθ 

Θ επικάλυψθ. 

35. Σε ζναν υπολογιςτι είναι ςυνδεδεμζνοι 
και εγκατεςτθμζνοι ζνασ laser και ζνασ 
inkjet εκτυπωτισ. Ο inkjet είναι ο προε-
πιλεγμζνοσ εκτυπωτισ. Εάν πατιςετε τα 
κουμπί Εκτφπωςθ ςτθ γραμμι εργαλεί-
ων, το ζγγραφό ςασ κα εκτυπωκεί ςτο la-
ser; 

Θ εκτφπωςθ γίνεται πάντοτε ςτον προεπιλεγμζνο εκτυπωτι, 
εκτόσ και αν επιλζξουμε εμείσ άλλον εκτυπωτι ςτο παράκυ-
ρο διαλόγου που κα εμφανιςτεί μόλισ επιλζξουμε Αρχείο  
Εκτφπωςθ. 

36. Επεκτάςεισ και λογιςμικό Επζκταςθ (extension) ι προζκταμα είναι τα 3 ι 4 ι ςπανί-
ωσ περιςςότερα γράμματα που ακολουκοφν τθν τελεία ςτο 
τζλοσ του ονόματοσ ενόσ αρχείου. 

1. Οι φάκελοι δεν ζχουν επζκταςθ (ςυνικωσ). 
2. Η επζκταςθ ενόσ αρχείου δθλϊνει το λογιςμικό (εφαρμο-
γι, πρόγραμμα) που το δθμιοφργθςε. 

3. Όταν κάνουμε διπλό  ςε ζνα αρχείο, θ επζκταςθ λζει 
ςτα Windows ποια εφαρμογι να εκτελζςουν ϊςτε να πα-
ρουςιαςτοφν ςωςτά τα περιεχόμενα του αρχείου 
.docx ............ Word ..................... Επεξεργαςία κειμζνου 

.xlsx ............. Excel ...................... Τπολογιςτικά φφλλα 

.pptx ............ PowerPoint ............ Δθμιουργία παρουςιάςεων 

.ppsx ............ PowerPoint ............ Δθμιουργία παρουςιάςεων 

.eml ............. Outlook ................. email. Αλλθλογραφία 

37. Τι είδουσ αρχεία ανοίγει το Σθμειωματά-
ριο; 
A. *.txt 
Β. *.docx 
Γ. *.jpg 
Δ. *.gif 

Το Α.  

Αρχεία απλοφ κειμζνου (text). 

38. Δίνονται μερικά εικονίδια και ηθτείται θ 
επιλογι αυτοφ που δθλϊνει φάκελο 

Στθν πλειοψθφία των υπολογιςτϊν με Windows, ο φάκελοσ 
εμφανίηεται ωσ ζνα κίτρινο ντοςιζ. 
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39. Με ποια προβολι βλζπουμε το μζγεκοσ 
κάποιου αρχείου; 

Ρροβολι  Λεπτομζρειεσ. 

40. Να βρεκεί το μζγεκοσ ενόσ αρχείου 
.docx. 

1οσ τρόποσ:  

1. Ανοίγουμε τον φάκελο που περιζχει το αρχείο.  

2.   ςτο μενοφ Ρροβολι και επιλζγουμε Λεπτομζρειεσ.  

3. Στα δεξιά των αρχείων, κα εμφανιςτεί το μζγεκόσ τουσ. 

2οσ τρόποσ:  

1. Ανοίγουμε τον φάκελο που περιζχει το αρχείο.  

2. Δεξί   ςτο αρχείο και επιλζγουμε Λδιότθτεσ.  

3. Το μζγεκοσ εμφανίηεται ςτθν καρτζλα που κα ανοίξει 
μπροςτά μασ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Ο 2οσ τρόποσ παρουςιάηει το μζγεκοσ ΚΑΙ ςε 
Bytes ΚΑΙ ςε KBytes. Ο πρϊτοσ μόνον ςε KBytes. Ζτςι, αν τον 
προτιμιςετε και θ ερϊτθςθ αφορά μζγεκοσ ςε Bytes κυμθ-
κείτε να πολλαπλαςιάςετε με το 1024. π.χ. Αν το μζγεκόσ 
του αρχείου είναι 26 KB, ςε Bytes είναι 26 Χ 1024 = 26.624 
Bytes 

41. Ανοίξτε το πρόγραμμα τθσ Εξερεφνθςθσ 
των Windows. Κάτω από το C: (ςκλθρό 
δίςκο) δθμιουργιςτε μζςα ςτον φάκελο 
C:\Ριςτοποίθςθ δυο φακζλουσ με τα ο-
νόματα «EMAIL» & «INTERNET» 

1. Διπλό   ςτο Ο Υπολογιςτισ μου. 

2.   ςτο εικονίδιο Τοπικόσ δίςκοσ C:. 

3. Δεξί  ςτον κενό (λευκό) χϊρο των περιεχομζνων του 
φακζλου. 

4.   ςτο Δθμιουργία και   ςτο Φάκελοσ. 
5. Εμφανίηεται φάκελοσ ςε κατάςταςθ μετονομαςίασ. 
6.  το όνομα «EMAIL» και πατάμε Enter. 
7. Επαναλαμβάνουμε τα Βιματα 0-0 για τον φάκελο INTER-
NET. 
ΡΟΣΟΧΘ ςε όλεσ τισ αςκιςεισ ο C: εμφανίηεται ςαν WIN-
DOWS. 

42. Μετονομαςία φακζλου και διαγραφι 
του 

ΔΛΑΓΑΦΘ:  
 Εληνπίδνπκε ηνλ θάθειν από ηελ Εξεπεύνηζη 

 Κάλνπκε δεμί  επάλω ηνπ θαη κεηά αξηζηεξό  ζην 
«Δηαγξαθή».  

 Επηβεβαηώλνπκε ηελ ελέξγεηά καο. 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΛΑ:  
 Εληνπίδνπκε ηνλ θάθειν από ηελ Εξεπεύνηζη 

 Κάλνπκε δεμί  επάλω ηνπ θαη κεηά αξηζηεξό  ζην 
«Μεηνλνκαζία».  

  ην λέν όλνκα θαη παηάκε Enter γηα λα θαηαρωξη-
ζηεί ην λέν όλνκα. 

43. Ροιεσ 3 από τισ παρακάτω ενζργειεσ 
μποροφμε να εφαρμόςουμε ςε αρχείο; 
Α. Μετονομαςία 
Β. Αντιγραφι 
Γ. Διαμόρφωςθ (Φορμάριςμα) 
Δ. Άνοιγμα 
Ε. Μετατροπι ςε φάκελο 

Α, Β και Δ 

Διαμορφϊνουμε (φορμάρουμε) ζναν ςκλθρό δίςκο ι ζνα 
φλαςάκι πριν τθν αρχικι χριςθ ι όταν κζλουμε να διαγρά-
ψουμε τα πάντα. 

Μετατροπι ςε φάκελο δε γίνεται (γενικϊσ). 
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44. Ροια πλικτρα πρζπει να πατιςεισ μαηί 
για να διαγράψεισ οριςτικά κάποιο επι-
λεγμζνο αρχείο ι εικονίδιο χωρίσ να τα 
ςτείλεισ κακόλου ςτον Κάδο ανακφκλω-
ςθσ; 

Shift+Delete. 

45. Με τθ χριςθ ποιου πλικτρου γίνεται θ 
επιλογι πολλϊν μθ ςυνεχόμενων αρχεί-
ων, ςυνεχόμενων αρχείων ι όλων των 
αρχείων ενόσ φακζλου; 

ΕΡΛΛΟΓΘ ΜΘ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΧΕΛΩΝ: 

 ςτο πρϊτο αρχείο που κζλουμε να επιλζξουμε, κρατάμε 

πατθμζνο το πλικτρο Ctrl και κάνουμε διαδοχικά  ςτα 
αρχεία. 

ΕΡΛΛΟΓΘ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΧΕΛΩΝ: 

 ςτο πρϊτο αρχείο που κζλουμε να επιλζξουμε, κρατάμε 

πατθμζνο το πλικτρο Shift και  ςτο τελευταίο αρχείο που 
κζλουμε να επιλζξουμε. 

ΕΡΛΛΟΓΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΧΕΛΩΝ 

Κρατάμε πατθμζνο το πλικτρο Ctrl και πατάμε μια φορά το 
πλικτρο Α. 

46. Αντιγραφι ι μετακίνθςθ αρχείων ςε ςυ-
γκεκριμζνουσ φακζλουσ 

Να κυμάςτε πάντα πωσ, όταν αςχολοφμαςτε με αντιγραφι 
και μετακίνθςθ αρχείων, θ λογικι είναι: ΡΟΛΟ; ΤΛ; ΡΟΥ; ΤΛ; 

1. Διπλό   ςτο «Ο Υπολογιςτισ μου» 

2.   ςτο εικονίδιο του δίςκου που επικυμοφμε. 

3.   ςτον φάκελο που περιζχει το αρχείο. 

4.   ςτο αρχείο για να το επιλζξουμε. 

5. Δεξί   πάνω ςτο εικονίδιο του αρχείου. 

6.  ςτο Αντιγραφι αν κζλουμε απλι αντιγραφι ι ςτο 
Αποκοπι αν κζλουμε μετακίνθςθ. 
 

Ωσ τϊρα είπαμε ςτον υπολογιςτι ΡΟΛΟ αρχείο και ΤΛ να το 
κάνει. Καιρόσ να του ποφμε το ΡΟΥ και το ΤΛ. 

7.   ςτον φάκελο όπου κζλουμε να βάλουμε το αρχείο. 

8. Δεξί  ςτον κενό (λευκό) χϊρο των περιεχομζνων του 
φακζλου. 

9.   ςτο Επικόλλθςθ 
10. Κα εμφανιςτεί ζνα αντίγραφο του αρχείου που επιλζξα-
με ςτο βιμα  
11. Αν ςτο βιμα 0 είχαμε επιλζξει Αντιγραφι, κα υπάρχει 
ζνα αντίγραφο του αρχείου και ςτον φάκελο του βιματοσ 3. 
12. Αν ςτο βιμα 0 είχαμε επιλζξει Αποκοπι, το αρχείο κα 
ζχει διαγραφεί από τον φάκελο του βιματοσ 0. 

47. Το εικονίδιο δείχνει ζναν άδειο Κάδο α-
νακφκλωςθσ. 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Θ διαφορά ζγκειται ςτο αν εμφα-
νίηονται «χαρτιά» μζςα του.  
   

48. Ζνα αρχείο παρουςίαςθσ ανικει ςτο λει-
τουργικό ςφςτθμα ι ςτο λογιςμικό ε-
φαρμογϊν ενόσ υπολογιςτι; 

Στο λογιςμικό εφαρμογϊν. 
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49. Ρροκειμζνου να προςτατεφονται τα 
πνευματικά δικαιϊματα των δθμιουργϊν 
ενόσ λογιςμικοφ, αυτό πρζπει να ςυνο-
δεφεται από: 
Α. πρόγραμμα απεγκατάςταςθσ 

Β. άδεια χριςθσ 

Γ. αντιβιοτικό πρόγραμμα 

Δ. δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 

Β. Άδεια χριςθσ. 

50. Εμφάνιςθ εικόνων. Ηθτείται θ επιλογι 
αυτισ που δείχνει ζνα laptop. 

Ε, χμ...  

51. Στο πρόγραμμα τθσ Ηωγραφικισ, ζχουμε 
τθ δυνατότθτα να αναςτρζψουμε και να 
περιςτρζψουμε μια εικόνα. 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Σωςτό. 

52. Θ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» ζχει 
ςκοπό να φζρει ςε επαφι τουσ ανκρϊ-
πουσ με τθ νζα τεχνολογία και να μάκουν 
να χρθςιμοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ ςτθν 
κακθμερινι τουσ ηωι. 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Σωςτό. 
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3. Επεξεργαςία κειμζνου με το Word 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

1. Ρϊσ ειςάγουμε το ςφμβολο του ευρϊ; 1οσ ΤΟΡΟΣ: 
Με το πλθκτρολόγιο ςτα ελλθνικά, κρατάμε πατθμζνα το 
αριςτερό Alt και το αριςτερό Ctrl και πατάμε το Ε 
2οσ ΤΟΡΟΣ: 
1. Καρτζλα Ειςαγωγι  Ομάδα Σφμβολα  Σφμβολο  
Ρεριςςότερα ςφμβολα. 
2. Εντοπίηουμε το ςφμβολο του ευρϊ (€), το επιλζγουμε με 

  και πατάμε το Ειςαγωγι. 
3οσ ΤΟΡΟΣ: 
Κρατάμε πατθμζνο το αριςτερό Alt και πλθκτρολογοφμε ςτο 
δεξί αρικμθτικό πλθκτρολόγιο  0128 

2. Να πλθκτρολογιςετε μια λζξθ ςτα ελλθ-
νικά και μια λζξθ ςτα αγγλικά ςε νζα 
γραμμι. 

Αυτό πάλι… Ρϊσ να γίνεται;;;  

3. Γραφι λζξεων με διαλυτικά ι με διαλυτι-
κά και τόνο 

Διαλυτικά: Κρατάμε πατθμζνο το Shift και πατάμε μια φορά 
τον τόνο. Στθ ςυνζχεια, αφινουμε το Shift και  το 
φωνιεν (γαϊδάρου) 
Διαλυτικά με τόνο: Κρατάμε πατθμζνο το Δεξί Alt και πατά-
με μια φορά τον τόνο. Στθ ςυνζχεια, αφινουμε το Δεξί Alt 
και  ηο θωνήεν (Μαΐου) 

4. Με ποιο πλικτρο βάηουμε κενά ανάμεςα 
ςτισ λζξεισ; 

To Spacebar ι μπάρα διαςτιματοσ (το μεγαλφτερο πλικτρο 
ςτο πλθκτρολόγιο) 

5. Μειϊνοντασ το ποςοςτό του ηουμ ςτο 
περιβάλλον του Word, μποροφμε να εμ-
φανίςουμε… μζςα ςτο όριο τθσ οκόνθσ. 

«μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςελίδασ» 

6. Πταν αποκθκεφουμε πλθροφορίεσ ςε ζνα 
αρχείο δίνουμε πάντα ζνα νζο όνομα ςε 
αυτό. 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Λάκοσ. Θ ςκζτθ Αποκικευςθ απλϊσ ενθμερϊνει το περιε-
χόμενο του αρχείου 

7. Κλείςιμο εγγράφου και όχι τθσ εφαρμο-
γισ 

Μενοφ Αρχείο  Κλείςιμο 

8. Να αποκρφψετε τον χάρακα. Καρτζλα Ρροβολι  Εμφάνιςθ  Ξετςεκάρουμε το Χάρα-
κασ 

9. Σε ποιο από τα κεφάλαια τθσ βοικειασ 
του Word αναφζρεται το υποκεφάλαιο 
«Ειςαγωγι κεφαλίδασ και υποςζλιδα» ι 
το «Ζλεγχοσ ςυλλαβιςμοφ» 

Το Word 2010 ζχει πλζον αποςυρκεί και θ Βοικειά του δε 
λειτουργεί. Ωςτόςο, ςτθ «Βοικεια του Word & εκμάκθςθ»: 
Ειςαγωγι κεφαλίδασ ι υποςζλιδου  Διάταξθ ςελίδων 
Ζλεγχοσ ςυλλαβιςμοφ  ? 

10. Από δοςμζνο φάκελο να διαγραφεί ςυ-
γκεκριμζνο αρχείο. 

1. Μενοφ Αρχείο  Άνοιγμα 
2. Εντοπίηουμε τον φάκελο και τον ανοίγουμε 

3. Εντοπίηουμε το αρχείο και το επιλζγουμε με  
4. Είτε πατάμε το πλικτρο Delete ςτο πλθκτρολόγιο, είτε 

κάνουμε δεξί   επάνω του και επιλζγουμε Διαγραφι 
5. Επιβεβαιϊνουμε τθν ενζργειά μασ 
6. Ρατάμε Άκυρο για να βγοφμε από το παράκυρο Ανοίγ-
ματοσ Αρχείου 
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11. Από το μενοφ Αρχείο  Επιλογζσ, εμφα-
νίςτε το παράκυρο διαλόγου «Επιλογζσ 
του Word», μεταβείτε ςτθν καρτζλα «Για 
προχωρθμζνουσ», κατόπιν ςτθν ενότθτα 
«Εμφάνιςθ» και ςτο πεδίο «Εμφάνιςθ 
αυτοφ του αρικμοφ πρόςφατων εγγρά-
φων» επιλζξτε να εμφανίηονται 40 κατα-
χωρίςεισ ςτθ λίςτα με τα πρόςφατα ζγ-
γραφα. 

Μα, ξζχαςε να μασ δϊςει ςυντεταγμζνεσ ςτο πλθκτρολόγιο 
για το ποφ βρίςκονται το 4 και το 0!!! 
 

12. Επιλογι κειμζνου 
1. Διπλό   ςε μια λζξθ επιλζγει όλθ τθ λζξθ. 

2. Τριπλό   ςε μια λζξθ επιλζγει όλθ τθν παράγραφο. 

3. Για να επιλζξουμε τμιμα κειμζνου,  ςτθν αρχι και 

ςζρνουμε το ποντίκι με το πλικτρο πατθμζνο ι κάνουμε  

ςτθν αρχι και Shift+   ςτο τζλοσ τθσ επιλογισ.  

13. Ειςαγωγι λζξθσ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
κειμζνου. Κάνουμε   ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο και, πριν γράψουμε 

τθ λζξθ, βεβαιωνόμαςτε πωσ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ 
(γραμμι κατάςταςθσ του Word), δίπλα ςτθ λζξθ «Ελλθνικά» 
το ΑΝΤ είναι γκρι και όχι μαφρο. Αν είναι μαφρο, πατάμε το 
πλικτρο INS. 
Δεν ξεχνάμε πωσ πρζπει να υπάρχει ζνα κενό διάςτθμα, τό-
ςο πριν όςο και μετά τθ λζξθ που γράψαμε. 

14. Σε δοςμζνο κείμενο, να ςυμπλθρϊςετε 
τθ λζξθ «ςχολικό» μετά από το «κατά το» 
και πριν από το «ζτοσ 2004». 

Δείτε τθν απάντθςθ  13. 

15. Να πλθκτρολογιςετε ςε νζα γραμμι μια 
φράςθ 

Χμ....  

16. Διαγραφι λζξθσ από πρόταςθ 
1. Διπλό   πάνω ςτθ λζξθ για να τθν επιλζξουμε. 
2. Ρατάμε το πλικτρο Delete. 

17. Ροια εντολι κα χρθςιμοποιιςετε προ-
κειμζνου να ακυρϊςετε τθν τελευταία 
ςασ ενζργεια; 

Γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ  Αναίρεςθ 
(Ctrl-Z) 

 
18. Αποκικευςθ ανοιχτοφ εγγράφου με άλλο 

όνομα 
1. Μενοφ Αρχείο  Αποκικευςθ ωσ 
2.  ηο νέο όνομα. 

3.  ςτο Αποκικευςθ. 
19. Να αποκθκεφςετε το τρζχον ζγγραφο ςε 

μορφι απλοφ κειμζνου ςτον ίδιο φάκελο 
και με το ίδιο όνομα 

1. Μενοφ Αρχείο  Αποκικευςθ ωσ 
2. Στον επιλογζα Αποκικευςθ ωσ επιλζγουμε «Απλό κείμε-
νο (*.txt)». 

3.   ςτο Αποκικευςθ. 

20. Ρϊσ γίνεται ζλεγχοσ ορκογραφίασ Με το F7. 

21. Απόκρυψθ ορκογραφικϊν ςφαλμάτων 1. Αρχείο  Επιλογζσ  Ραράκυρο διαλόγου Επιλογζσ του 
Word 
2. Καρτζλα Εργαλεία ελζγχου 
3. Ενότθτα Κατά τθ διόρκωςθ ορκογραφίασ και γραμματι-
κισ ςτο Word 
4. Ξετςεκάρουμε το Ορκογραφικόσ ζλεγχοσ κατά τθν πλθ-
κτρολόγθςθ 
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22. Επιλζξτε όλο το κείμενο και ςτθ ςυνζχεια 
αλλάξτε τθ γραμματοςειρά ςε Tahoma 
και το μζγεκοσ ςε 16 ςτιγμζσ. 

Επιλζγουμε όλο το κείμενο με Ctrl+Α ι  
καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Επεξεργαςία  εργαλείο Επι-
λογι  Επιλογι όλων και ςτθ ςυνζχεια αλλάηουμε γραμ-
ματοςειρά και μζγεκοσ από τουσ αντίςτοιχουσ επιλογείσ τθσ 
ομάδασ Γραμματοςειρά τθσ καρτζλασ Κεντρικι. 

23. Ανοίξτε ζνα ζγγραφο, εντοπίςτε μια 
φράςθ και πείτε τθ γραμματοςειρά και 
το μζγεκόσ τθσ 

Ανοίγουμε το ζγγραφο, εντοπίηουμε τθ φράςθ, κάνουμε  
ςε κάποιο ςθμείο τθσ και βλζπουμε ςτουσ επιλογείσ Γραμ-
ματοςειρά και Μζγεκοσ γραμματοςειράσ τθσ ομάδασ Γραμ-
ματοςειρά τθσ καρτζλασ Κεντρικι τισ απαντιςεισ μασ. 

24. Επιλογι μιασ λζξθσ από πρόταςθ και αλ-
λαγι ςε ζντονα, πλάγια, υπογραμμιςμζ-
να γράμματα 

1. Διπλό   πάνω ςτθ λζξθ για να τθν επιλζξουμε 

2. ΕΝΤΟΝΑ: Κρατάμε πατθμζνο το Ctrl και πατάμε το B ι  
ςτο εργαλείο με το B. 

3. ΡΛΑΓΛΑ: Κρατάμε πατθμζνο το Ctrl και πατάμε το I ι  
ςτο εργαλείο με το I. 
4. ΥΡΟΓΑΜΜΛΣΘ: Κρατάμε πατθμζνο το Ctrl και πατάμε το 

U ι  ςτο εργαλείο με το U. 

25. Να αλλάξει το χρϊμα μιασ λζξθσ 
1. Διπλό   πάνω ςτθ λζξθ για να τθν επιλζξουμε 

2.  ςτο βελάκι του εργαλείου  και επιλζγουμε το 

χρϊμα που κζλουμε. Αφινοντασ για λίγο το  πάνω ςε 
ζνα χρϊμα, βλζπουμε το όνομά του. 
3. Εναλλακτικά, αφοφ επιλζξουμε τθ λζξθ, πθγαίνουμε ςτο 
παράκυρο διαλόγου Γραμματοςειρά και αλλάηουμε το 
χρϊμα από εκεί. 

26. Επιλζξτε κείμενο και εφαρμόςτε ςτυλ 
υπογράμμιςθσ «Μόνο λζξεισ» 

1. Επιλζγουμε το κείμενο. 
2. Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Γραμματοςειρά  εργαλείο 
Γραμματοςειρά. 
3. Στον επιλογζα Στυλ υπογράμμιςθσ επιλζγουμε Μόνο λζ-
ξεισ 

4.   ςτο OK 

27. Δθμιουργία χθμικϊν ι απλϊν μακθματι-
κϊν τφπων με χριςθ δείκτθ και εκκζτθ. 

Ρ.χ. Θ2Ο 
 (κανονικά) Θ2Ο, επιλζγουμε μόνο το 2, πθγαίνουμε 

καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Γραμματοςειρά  Δείκτθσ 

28. Με ποια διαδικαςία αντιγράφουμε τθ 
μορφοποίθςθ μιασ λζξθσ ςε άλλεσ; 

1. Επιλζγουμε τθ λζξθ και πατάμε το Ρινζλο Μορφοποίθςθσ 

(Αντιγραφι μορφισ)  

2.  ςτθ λζξθ που κζλουμε να εφαρμόςουμε τθ μορφο-
ποίθςθ. 
3. Αν κζλουμε να εφαρμόςουμε τθ νζα μορφοποίθςθ ςε 

πολλζσ λζξεισ, τότε ςτο βιμα 2 κάνουμε ΔΛΡΛΟ  ςτο πινζ-

λο. Στο τζλοσ, ξανακάνουμε  ςε αυτό για να τερματίςου-
με τθ διαδικαςία. 
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29. Δυο ςειρζσ ενόσ κειμζνου πιάνουν όλο το 
πλάτοσ τθσ ςελίδασ. Να τισ φζρετε μζςα 
ςτα περικϊρια. 

ΡΩΤΟΣ ΤΟΡΟΣ: 

1.   ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο 
2. Μετακίνθςθ (ςτον επάνω, οριηόντιο χάρακα) των εςοχϊν 

ΔΕΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ: 
 

1.   ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο 
2. Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Ραράγραφοσ  Ραράγρα-
φοσ 
3.  0 εκ. ςτισ δφο εςοχζσ και πατάμε OK 

30. Μπορεί να γίνει ρφκμιςθ ϊςτε να μθν 
υπάρχει «χιρα» ι «ορφανι» γραμμι; 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Σωςτό 

Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Παράγραφοσ  Παράγρα-
φοσ  καρτζλα Αλλαγι γραμμισ και ςελίδασ. 

 «Χιρα» ονομάηεται θ τελευταία γραμμι μιασ παραγρά-
φου που εκτυπϊνεται μόνθ τθσ ςτο επάνω μζροσ μιασ ςελί-
δασ. 

 «Ορφανι» ονομάηεται θ πρϊτθ γραμμι μιασ παραγρά-
φου που εκτυπϊνεται μόνθ τθσ ςτο κάτω μζροσ μιασ ςελί-
δασ. 

31. Δθμιουργία ςτθλοκζτθ με ςτοίχιςθ αρι-
ςτερά, δεξιά ι ςτο κζντρο 

Δεξιά από τον οριηόντιο χάρακα κα βρείτε το εργαλείο . 

Με διαδοχικά   ςε αυτό, ζχουμε: 
└  ......... Αριςτερό ςτθλοκζτθ (ςτοίχιςθ ςτα αριςτερά) 
┘  ......... Δεξιό ςτθλοκζτθ (ςτοίχιςθ ςτα δεξιά) 
┴  ........ Κεντρικό ςτθλοκζτθ (ςτοίχιςθ ςτο κζντρο) κακϊσ και 
δεκαδικό αλλά και άλλουσ. 

Επιλζγουμε τον ηθτοφμενο και   ςτθ ηθτοφμενθ κζςθ πά-
νω ςτον οριηόντιο χάρακα. 
Οι λζξεισ μετακινοφνται ςτθ κζςθ του ςτθλοκζτθ αν βάλου-
με τον δρομζα πριν από το πρϊτο τουσ γράμμα και πατι-
ςουμε το Tab. 
ΡΟΣΟΧΘ: Αν είμαςτε μζςα ςε πίνακα, πατάμε Ctrl+Tab. 

32. Να αφαιρζςετε τθν αρίκμθςθ από τισ α-
ρικμθμζνεσ παραγράφουσ ϊςτε οι παρά-
γραφοι να μθν ζχουν οφτε αρίκμθςθ, οφ-
τε κουκίδεσ 

Επιλζγουμε (με τουσ γνωςτοφσ τρόπουσ) όλεσ τισ αρικμθμζ-
νεσ παραγράφουσ και «ξε-πατάμε» τα εργαλεία  

33. Να αλλάξετε τον προςανατολιςμό του 
εγγράφου από οριηόντιο ςε κατακόρυφο. 

Καρτζλα Διάταξθ ςελίδασ  ομάδα Διαμόρφωςθ ςελίδασ  

 Ρροςανατολιςμόσ   ςτο Κατακόρυφοσ. 

34. Ροιο είναι το κείμενο τθσ κεφαλίδασ ι 
του υποςζλιδου ενόσ εγγράφου 

Καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Κεφαλίδεσ & υποςζλιδα  
Κεφαλίδα  Επεξεργαςία κεφαλίδασ  
Ελζγχουμε ςε όλεσ τισ ςελίδεσ διότι μπορεί να υπάρχει θ 
επιλογι να μθν εμφανίηονται Κ&Υ ςτθν πρϊτθ ςελίδα. 

35. Ρροεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ με εμφάνιςθ 
τεςςάρων ςελίδων 

1. Μενοφ Αρχείο  Εκτφπωςθ 

2. Κάνουμε  ςτο εργαλείο «1 ςελίδα ανά φφλλο» και επι-
λζγουμε 

36. Με τθν επιλογι «Ρροεπιςκόπθςθ Εκτφ-
πωςθσ» εμφανίηονται... ςελίδεσ ανά ο-
κόνθ. 

Ρροφανϊσ κα πρζπει να κάνουμε προεπιςκόπθςθ ςτο α-
νοιγμζνο ζγγραφο (Μενοφ Αρχείο  Εκτφπωςθ) και να α-
παντιςουμε ανάλογα. 
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37. Να ειςαγάγετε από τθ ςυλλογι εικόνων 
clip art μια εικόνα *π.χ. τθν 1θ εικόνα (βι-
βλία) από τθν κατθγορία εκπαίδευςθ+ 
ςτθ 2θ γραμμι του εγγράφου, δθλαδι 
ανάμεςα ςτον τίτλο και ςτθν 1θ παρά-
γραφο 

1.  ςτο ςθμείο όπου μασ ηθτείται να γίνει θ ειςαγωγι του 
clip art. Αν χρειαςτεί, πατάμε και ζνα «Enter» για να ελευ-
κερωκεί χϊροσ. 
2. Καρτζλα Ειςαγωγι  Ομάδα Απεικονίςεισ  Εικόνεσ 
Clip Art 
3. Στο παράκυρο εργαςιϊν Ζτοιμεσ εικόνεσ Clip Art που εμ-
φανίηεται δεξιά και ςτο πλαίςιο Αναηιτθςθ για: 
  «εκπαίδεσζη» και πατάμε Μετάβαςθ. 

4. Από τα clip art που εμφανίηονται κάνουμε διπλό   ςτο 
πρϊτο. 

38. Να γίνει ειςαγωγι ςυγκεκριμζνθσ εικό-
νασ ςε ζγγραφο. 1. Κάνουμε  ςτο ςθμείο όπου μασ ηθτείται να γίνει θ ει-

ςαγωγι τθσ εικόνασ. Αν χρειαςτεί, πατάμε και ζνα Enter για 
να ελευκερωκεί χϊροσ. 
2. Καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Απεικονίςεισ  Εικόνα. 
3. Εντοπίηουμε τθν εικόνα ςτον δίςκο, τθν επιλζγουμε και 

κάνουμε   ςτο Ειςαγωγι. 
39. Τοποκετιςτε τθν εικόνα δεξιά τθσ δεφτε-

ρθσ παραγράφου χωρίσ να αλλάξετε τθ 
μορφοποίθςθ τθσ παραγράφου. 

Δεν ζχω το ζγγραφο. Ρικανολογϊ πωσ πρζπει να κάνετε δεξί 

 ςτθν εικόνα, να πάτε ςτθν επιλογι Αναδίπλωςθ κειμζ-
νου  Ρεριςςότερεσ επιλογζσ διάταξθσ  Στυλ αναδί-
πλωςθσ Διά μζςου  Αναδίπλωςθ κειμζνου Μόνο δεξιά 
 OK. 

40. Πταν ο δείκτθσ του ποντικιοφ αλλάηει ςε 

 τι ςυμβολίηει; 

Συμβολίηει πωσ μποροφμε να αλλάξουμε το μζγεκοσ ενόσ 
ςχιματοσ, μιασ εικόνασ ι ενόσ παρακφρου κακ’ φψοσ ΚΑΛ 
πλάτοσ. 

41. Αλλαγι χρωμάτων εικόνασ από γκρι ςε 
αυτόματο 1. Δεξί   ςτθν εικόνα και επιλογι Μορφοποίθςθ εικόνασ.  

2. Κάνουμε   ςτο Χρϊμα εικόνασ. 
3. Στθν περιοχι Επαναχρωματιςμόσ ανοίγουμε το μενοφ Υπο-
δείγματα και επιλζγουμε το ηθτοφμενο χρϊμα. 

 
42. Ρόςεσ εικόνεσ υπάρχουν ςε δοςμζνο ζγ-

γραφο; 
Καταρχάσ ελζγχουμε ςτθν καρτζλα Ρροβολι τισ Ρροβολζσ 
εγγράφου. Εάν τυχόν είμαςτε ςτθν Ρρόχειρθ επιλζγουμε 
Διάταξθ εκτφπωςθσ. 
Κατόπιν καταμετροφμε απλϊσ τισ εικόνεσ. Εάν για κάποιο 
αντικείμενο δεν είμαςτε ςίγουροι εάν είναι εικόνα (ι π.χ. 
ςχιμα ι WordArt), κάνουμε δεξί κλικ πάνω του: πρζπει ςτο 
μενοφ ςυντόμευςθσ να δοφμε οπωςδιποτε ωσ τελευταία 
επιλογι τθ Μορφοποίθςθ εικόνασ. 

43. Αλλάξτε τθ φωτεινότθτα δεδομζνθσ εικό-
νασ ςτο 35% 1. Δεξί  ςτθν εικόνα και επιλογι Μορφοποίθςθ εικόνασ. 

2. Κάνουμε  ςτο Διορκϊςεισ εικόνασ. 
3. Φωτεινότθτα. 
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44. Ρερί αντικειμζνων WordArt 1. Θ ειςαγωγι τουσ γίνεται από τθν Καρτζλα Ειςαγωγι  
ομάδα Κείμενο  WordArt. 

2. Κάνουμε   ςτο επικυμθτό ςχζδιο και πατάμε OK. 
3. Γράφουμε το κείμενό μασ και πατάμε OK. 

4. Με δεξί   ςε ζνα WordArt εμφανίηεται (και) θ γραμμι 
εργαλείων Γραμματοςειρά. 

45. Ρόςα αντικείμενα WordArt υπάρχουν ςε 
ςυγκεκριμζνο ζγγραφο; 

 

Δείτε τθν απάντθςθ 44. 

46. Δίνονται τρία ςχιματα. Να δθμιουργι-
ςετε κάτω από το τετράγωνο ζνα 
WordArt με τα εξισ χαρακτθριςτικά: από 
τθν τζταρτθ γραμμι και τρίτθ ςτιλθ με 
κείμενο «ΤΕΤΑΓΩΝΟ» και γραμματο-
ςειρά Arial. 

Δείτε τθν απάντθςθ 44. 

47. Ειςαγωγι πλαιςίου κειμζνου, αλλαγι 
χρϊματοσ περιγράμματοσ και επιλογι 
υφισ γεμίςματοσ «Απολίκωμα ψαριοφ», 
«Ρεργαμθνι» ι «Σταγόνεσ νεροφ» 

1. Καρτζλα Ειςαγωγι  Ομάδα Κείμενο  Ρλαίςιο 
Κειμζνου  Σχεδίαςθ πλαιςίου κειμζνου. 

2. Κάνουμε  ςε κάποιο ςθμείο του εγγράφου και ςφρουμε 
το ποντίκι για να δθμιουργθκεί ζνα μικρό πλαίςιο κειμζνου. 
3. Φζρνουμε το ποντίκι ςτο περίγραμμα του πλαιςίου (ο 

δείκτθσ κα αλλάξει ςε ςταυρό) και κάνουμε διπλό . 
4. Από το εργαλείο Ρερίγραμμα τθσ καρτζλασ 
Μορφοποίθςθ ςχιματοσ επιλζγουμε το ηθτοφμενο χρϊμα 
γραμμισ. 
5. Από το εργαλείο Γζμιςμα επιλζγουμε Υφι. 
6. Κα εμφανιςτεί ζνα παράκυρο από το οποίο επιλζγουμε 
τθ ηθτοφμενθ υφι. 

48. Να τοποκετιςετε τθν παράγραφο... μζςα 
ςε ζνα πλαίςιο κειμζνου με πλάτοσ 12,5 
εκ. και φψοσ 3,5 εκ. 

1. Επιλζγουμε τθν παράγραφο (διπλό   ςτθ ηϊνθ 
επιλογισ) 
2. Καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Κείμενο  Ρλαίςιο 
Κειμζνου  Σχεδίαςθ πλαιςίου κειμζνου. 
3. Βλζπουμε να δθμιουργείται το πλαίςιο κειμζνου 
περιλαμβάνοντασ ακριβϊσ τθν επιλεγμζνθ παράγραφο. 

4. Φζρνουμε το  ςτο περίγραμμα του πλαιςίου (ο δείκτθσ 

κα αλλάξει ςε ςταυρό) και κάνουμε διπλό . 
5. Στθν καρτζλα Μζγεκοσ ειςάγουμε τισ ηθτοφμενεσ 
διαςτάςεισ και πατάμε OK. 

49. Να καταργθκεί θ ςκιά από το ςχιμα χω-
ρίσ να πειραχτεί το υπόλοιπο ζγγραφο. 1. Κάνουμε δεξί  ςτο ςχιμα  

2. Επιλζγουμε Μορφοποίθςθ ςχιματοσ.  

3. Επιλζγουμε Σκιά και κατόπιν Χωρίσ Σκιά.  

50. Να καταργθκεί ο όγκοσ 3Δ από το ςχιμα 
χωρίσ να πειραχτεί το υπόλοιπο ζγγρα-
φο. 

1. Δεξί   το ςχιμα. 
2. Επιλζγουμε Μορφοποίθςθ 3-Δ. 
3. Επιλζγουμε Κορνίηα, Επάνω ι Κάτω και 
τζλοσ Χωρίσ Σκιά. 
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51. Κάντε περιςτροφι ι αναςτροφι ενόσ αυ-
τομάτου ςχιματοσ. 1. Δεξί   το ςχιμα. 

2. Επιλζγουμε Ρεριςςότερεσ επιλογζσ διάταξθσ. 
3. Επιλζγουμε τθν καρτζλα Μζγεκοσ και κατόπιν Ρεριςτρο-
φι. 

52. Να γίνει ομαδοποίθςθ αντικειμζνων 
ςχεδίαςθσ. 1. Μετακινοφμε, αν χρειάηεται, τα αντικείμενα με  και 

ςφρςιμο. 
2. Επιλζγουμε το πρϊτο και, κρατϊντασ πατθμζνο το Shift, 

κάνουμε  διαδοχικά ςε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που 
πρζπει να ομαδοποιθκοφν. 

3. Αφινουμε το Shift και φζρνουμε το  πάνω ςε ζνα από 
τα αντικείμενα. 

4. Κάνουμε δεξί  και επιλζγουμε Ομαδοποίθςθ  Ομα-
δοποίθςθ. 

53. Να καταργιςετε το περίγραμμα μιασ ει-
κόνασ 1. Κάνουμε δεξί  ςτθν εικόνα. 

2. Μορφοποίθςθ εικόνασ. 
3. Καρτζλα Χρϊμα γραμμισ. 

4.   ςτο Χωρίσ γραμμι. 

54. Επιλογι ςτιλθσ ςε πίνακα και ςτοίχιςθ 
των περιεχομζνων τθσ αριςτερά, δεξιά ι 
ςτο κζντρο 

Φζρνουμε το  πάνω από τθ ςτιλθ, ςτο 
ςθμείο που κα αλλάξει ςε μαφρο βζλοσ και 

. Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε τθ ςτοίχιςθ 
που κζλουμε. 

55. Ροιο από τα παρακάτω προγράμματα κα 
χρθςιμοποιιςετε για να δθμιουργιςετε 
και να εκτυπϊςετε μία αίτθςθ; 
α) PowerPoint 
β) Word 
γ) Excel 
δ) Internet Explorer 

Κφριε! Κφριε! Μπασ και είναι το Word;;;  
Και όμωσ, ζχω δει να χρθςιμοποιείται το Excel διότι «βγάηει 
ζτοιμα κουτάκια!»  

56. Εμφάνιςθ των ορίων του κειμζνου 1. Μενοφ Αρχείο  Επιλογζσ. 
2. Καρτζλα Για προχωρθμζνουσ. 
3. Ομάδα Εμφάνιςθ περιεχομζνων εγγράφου. 
4. Τςεκάρουμε τθν Εμφάνιςθ των ορίων του κειμζνου. 

5.  ςτο OK. 

57. Το ανοιχτό ζγγραφο βαςίηεται ςτο πρό-
τυπο… 

1. Μενοφ Αρχείο  Ρλθροφορίεσ. 
2. Στο κάτω δεξιό μζροσ του παρακφρου επιλζγουμε 
Εμφάνιςθ όλων των ιδιοτιτων. 
3. Τότε ςτθν ομάδα Λδιότθτεσ εμφανίηεται το πρότυπο. 
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4. Υπολογιςτικά φφλλα με το Excel 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

1. Ειςαγωγι εικόνασ. 
  ςτο κελί που κζλουμε να βρεκεί θ πάνω αριςτερι γωνία 

τθσ εικόνασ.  
Εκεί επιλζγουμε από τθν καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Απει-
κονίςεισ  Εικόνα 

2. Να μετακινιςετε ολόκλθρθ τθν εικόνα 
μζςα ςτθν περιοχι που ορίηεται από τα 
κελιά Α1, C12. 

Κάνουμε   ςτθν εικόνα και τθ ςφρουμε. 

3. Δίνεται μια εικόνα. Να κάνετε ζνα αντί-
γραφό τθσ και να το βάλετε οπουδιποτε 
ςτο ενεργό φφλλο χωρίσ να αλλάξετε τισ 
διαςτάςεισ τθσ. 

1.  ςτθν εικόνα, δεξί   επάνω τθσ και επιλογι του Αντι-
γραφι 

2.  ςε κάποιο άλλο κελί, δεξί  ςε αυτό και επιλογι του 
Επικόλλθςθ 

4. Ροιο είναι το όνομα τθσ τελευταίασ ςτι-
λθσ που ζχει δεδομζνα ςε ςυγκεκριμζνο 
φφλλο. 

Ρατάμε Ctrl+End, μεταφερόμαςτε ςτο τελευταίο κελί που 
ζχει δεδομζνα και απαντάμε ανάλογα. 

5. Γραφι θμερϊν εβδομάδασ, μθνϊν ζτουσ, 
αρικμθτικισ λίςτασ. 

ΑΛΚΜΟΛ: Στο πρϊτο κελί  1 και ςτο αμζςωσ από 

κάτω του  2.  
 Επηιέγνπκε ηελ πεξηνρή θειηώλ. Σηελ θάηω δεμηά γωλία 

ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο θειηώλ, ζα δνύκε ηε ιαβή ηεο 
απηόκαηεο ζπκπιήξωζεο. Τελ «πηάλνπκε» θαη ηελ ηξα-
βάκε πξνο ηα θάηω. 

ΘΜΕΕΣ: Στο πρϊτο κελί  ΔΕΤΣΕΡΑ και κάνουμε  
ςτο κελί.  

 Σηελ θάηω δεμηά γωλία ηνπ επηιεγκέλνπ θειηνύ, ζα δνύκε 
ηε ιαβή ηεο απηόκαηεο ζπκπιήξωζεο. Τελ «πηάλνπκε» 
θαη ηελ ηξαβάκε πξνο ηα θάηω. 
 

ΜΘΝΕΣ: Στο πρϊτο κελί  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ και κάνουμε 

 ςτο κελί.  

 Σηελ θάηω δεμηά γωλία ηνπ επηιεγκέλνπ θειηνύ, ζα δνύκε 
ηε ιαβή ηεο απηόκαηεο ζπκπιήξωζεο. Τελ «πηάλνπκε» 
θαη ηελ ηξαβάκε πξνο ηα θάηω. 

6. Υπολογιςμόσ αποτελζςματοσ μιασ πρά-
ξθσ. 

Για να καταλάβει το Excel πωσ κζλουμε να υπολογίςουμε 
κάτι, ξεκινάμε με το  = (ίςον). Στθ ςυνζχεια 
τθν πράξθ με τουσ εξισ τελεςτζσ: 

+ .................. πρόςκεςθ 
- ................... αφαίρεςθ 
* .................. πολλαπλαςιαςμόσ (Shift 8) 
/ .................. διαίρεςθ 
^ .................. φψωςθ ςε δφναμθ (Shift 6) 
% ................. ποςοςτό (Shift 5) 

Ρ.χ. =13*2/4 δίνει 6,5 

7. Ροια από τισ παρακάτω εκφράςεισ απο-
τελεί τφπο υπολογιςμοφ που είναι ορκά 
διατυπωμζνοσ και μπορεί να χρθςιμο-
ποιθκεί ςε ζνα υπολογιςτικό φφλλο; 
Α. (C1+C2)/2= Β. =(C1+C2)/2 
Γ. (15+12)/2 Δ. (C1+C2)/2 

Θ Β.  

Οι υπόλοιπεσ δεν ζχουν το ίςον (=) μπροςτά. 
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8. Δθμιουργία τφπου που να αφαιρεί ζξοδα 
από ζςοδα. 

Ζςτω ότι τα ζςοδα είναι ςτο κελί Α1 και τα ζξοδα ςτο Β1. 
Στο C1  =a1-b1 

9. Διαγραφι κελιοφ με φράςθ. Επιλογι με το ποντίκι του κελιοφ όπου ζχει γραφεί θ φράςθ 
και πάτθμα του πλικτρου Delete. 
ΡΟΣΟΧΘ: Εάν θ φράςθ φαίνεται να πιάνει πολλά κελιά, 

κάντε  ςτο κακζνα μζχρι να δείτε τθ φράςθ ςτθ γραμμι 
τφπων. 

10. Διαγραφι λζξθσ ι φράςθσ από κελί. Επιλογι με το ποντίκι τθσ λζξθσ ι τθσ φράςθσ και πάτθμα 
του πλικτρου Delete. 

11. Να διαγράψετε μόνο τα περιεχόμενα τθσ 
περιοχισ B3:C5. 

Επιλζγουμε τθν περιοχι και πατάμε το πλικτρο Delete. 

12. Να επιλζξετε τθ ςτιλθ N και να τθ δια-
γράψετε. 1.  ςτο γκρι τετραγωνάκι με το γράμμα N (ςτθν κορυφι 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτιλθσ). 

2. Δεξί  πάνω ςτθν επιλεγμζνθ ςτιλθ. 
3. Επιλζγουμε Διαγραφι. 

13. Μορφοποίθςθ μιασ μόνο λζξθσ από τισ 
περιεχόμενεσ ςε ζνα κελί Κα πρζπει να κάνετε διπλό  ςτο κελί ϊςτε να εμφανιςτεί 

ο δρομζασ. Επιλζξτε αυτό που ςασ ηθτείται και κάντε τθ 
μορφοποίθςθ. 

14. Μορφοποίθςθ απλοφ ι ςυγχωνευμζνου 
κελιοφ: Χρϊμα φόντου, χρϊμα γραμμά-
των, μορφι γραμμάτων 

 ςτο απλό ι ςτο πρϊτο κελί τθσ ςυγχϊνευςθσ και αλλάξτε 
ό,τι κζλετε από τθν καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Γραμματο-
ςειρά. 

15. Να προςκζςετε περίγραμμα 2¼ ςτιγμϊν 
και όποιου χρϊματοσ κζλετε ςτθ δοςμζ-
νθ περιοχι δεδομζνων. 

1. Επιλζγουμε τθν περιοχι. 
2. Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Γραμματοςειρά  εργαλείο 
Ρεριγράμματα  Ρεριςςότερα περιγράμματα. 
3. Στο πλαίςιο Στυλ επιλζγουμε ςτα δεξιά τθν πιο παχιά 

γραμμι, κάνουμε  ςτο εργαλείο Ρλαίςιο και κατόπιν ςτο 
OK. 

16. Ρόςα κελιά περιζχουν κείμενο που εμ-
φανίηεται με κλίςθ Χ μοιρϊν; Σε κάκε κελί, κα πρζπει να κάνετε δεξί  να πάτε ςτο πα-

ράκυρο διαλόγου Μορφοποίθςθ κελιϊν  καρτζλα Στοίχι-
ςθ  ομάδα Ρροςανατολιςμόσ και να ελζγξετε τθν κλίςθ 
ςτο πεδίο Μοίρεσ. 

17. Μπορείτε να ρυκμίςετε το ενεργό φφλλο 
εργαςίασ ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ 
τροποποίθςθ τθσ βακμολογίασ των μα-
κθτϊν. Σωςτό ι λάκοσ; 

Σωςτό.  

Καρτζλα Ανακεϊρθςθ  ομάδα Αλλαγζσ  Ρροςταςία 
φφλλου  OK. 

18. Ρϊσ ονομάηεται το χρϊμα που γεμίηει 
ςυγκεκριμζνο κελί; 1.  ςτο κελί. Κάνουμε  ςτο βελάκι του εργαλείου  

και εντοπίηουμε το επιλεγμζνο χρϊμα που ζχει κόκκινο πε-
ρίγραμμα. 

2. Αφινοντασ για λίγο το  πάνω ςτο χρϊμα, βλζπουμε το 
όνομα του χρϊματοσ. 

19. Αντιγραφι ι μετακίνθςθ δεδομζνων κε-
λιϊν. 

ΑΝΤΛΓΑΦΘ: Επιλζγουμε τα κελιά και μετά πάμε ςτθν καρ-
τζλα Κεντρικι  ομάδα Ρρόχειρο  Αντιγραφι.  

Στθ ςυνζχεια,  ςτο κελί προοριςμοφ και επιλζγουμε ςτθν 
καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Ρρόχειρο  Επικόλλθςθ. 
ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ: Επιλζγουμε τα κελιά και μετά πάμε ςτθν καρ-
τζλα Κεντρικι  ομάδα Ρρόχειρο  Αποκοπι.  

Στθ ςυνζχεια,  ςτο κελί προοριςμοφ και επιλζγουμε ςτθν 
καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Ρρόχειρο  Επικόλλθςθ. 
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20. Στο κελί Α2 υπάρχει ο τφποσ =B2*C3 κ.λπ. 
Αν αντιγράψεισ τον τφπο ςτο κελί C5 κα 
ζχεισ πάλι =B2*C3 κ.λπ. 
Σωςτό ι Λάκοσ; 

Λάκοσ.  

Κατά τθν αντιγραφι και επικόλλθςθ οι ςχετικζσ αναφορζσ 
ςε κελιά αλλάηουν. 

21. Μετακίνθςθ 4 γειτονικϊν κελιϊν ςε άλλο 
ςθμείο. 1. Επιλζγουμε τα κελιά, δεξί  επάνω τουσ και επιλογι του 

Αποκοπι. 

2.  ςτθ νζα κζςθ-κελί, δεξί  ςε αυτό και επιλογι του 
Επικόλλθςθ. 

22. Να μετακινιςεισ τθν περιοχι από A2:C3 
ςτθν B5:D6. 

Δεσ απάντθςθ  21. 

23. Εμφάνιςθ / απόκρυψθ φφλλου εργαςίασ. 
ΑΡOKΥΨΘ: Δεξί  ςτο όνομα του φφλλου εργαςίασ (ςτο 
κάτω μζροσ του παρακφρου)  Απόκρυψθ. 
ΕΜΦΑΝΛΣΘ: Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Κελιά  εργαλείο 
Μορφοποίθςθ  επιλογι Απόκρυψθ & Επανεμφάνιςθ  
Επανεμφάνιςθ φφλλου  επιλογι του κρυμμζνου φφλλου 
 OK. 

24. Δθμιουργία γραφιματοσ. Επιλζγουμε τθν περιοχι δεδομζνων που μασ ενδιαφζρει και 
πθγαίνουμε ςτθν καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Γραφιματα 
 Επιλογι του ηθτοφμενου τφπου γραφιματοσ. 

25. Με πόςουσ διαφορετικοφσ δευτερεφ-
οντεσ τφπουσ γραφιματοσ ςτιλθσ μπο-
ρείτε να παραςτιςετε το γράφθμα που 
εμφανίηεται ςτο αρχείο εργαςίασ; 

Υπάρχουν διακζςιμοι επτά (7) τφποι γραφιματοσ ςτιλθσ (3 
Στιλθσ 2-Δ και 4 Στιλθσ 3-Δ). 

26. Με ποιο ςχιμα μοιάηει περιςςότερο ζνα 
γράφθμα πίτασ που βαςίηεται ςε δοςμζ-
νθ περιοχι κελιϊν; 

1. Επιλζγουμε τθν περιοχι δεδομζνων και πθγαίνουμε ςτθν 
καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Γραφιματα  Ρίτα  Ρίτα 2-Δ. 
2. Ραρατθροφμε το γράφθμα που παράγεται και απαντάμε 
ςε ποιο από τα δεδομζνα ςχιματα ταιριάηει. 

27. Μθ εμφάνιςθ τιμϊν δεδομζνων ςε γρά-
φθμα. 1. Κάνουμε   και μετά δεξί   μζςα ςτο γράφθμα προςζ-

χοντασ να μθν είμαςτε πάνω ςε κάποια γραμμι ι ςτιλθ ι 
κομμάτι πίτασ κ.λπ.  
2. Στο μενοφ που κα εμφανιςτεί, επιλζγουμε Μορφοποίθςθ 
ετικετϊν δεδομζνων. Αν δε δοφμε τθ ςυγκεκριμζνθ επιλο-

γι, κάνουμε δεξί   ςε άλλο ςθμείο. 
3. Ρθγαίνουμε ςτθν καρτζλα Επιλογζσ ετικζτασ και διϊ-
χνουμε το τςεκάριςμα από το Τιμι. 
4. Ρατάμε Κλείςιμο. 

28. Δίνεται ζνα γράφθμα ςτιλθσ. Να εμφα-
νίςετε ςτο κάτω μζροσ τον πίνακα δεδο-
μζνων. 

1.  μζςα ςτο γράφθμα. 
2. Από τθν ομάδα καρτελϊν Εργαλεία γραφιματοσ  καρ-
τζλα Διάταξθ. 
3. Ομάδα Ετικζτεσ  εργαλείο Ρίνακασ Δεδομζνων  Εμ-
φάνιςθ πίνακα δεδομζνων. 

29. Να τροποποιιςετε το γράφθμα πίτασ 
ϊςτε να εμφανίηονται δίπλα ςτα τμιμα-
τα του γραφιματοσ μόνο οι ετικζτεσ και 
όχι τα ποςοςτά. 

1.  θαη κεηά δεμί  κέζα ζην γξάθεκα πξνζέρνληαο λα 
κελ είκαζηε πάλω ζε θάπνηα γξακκή ή ζηήιε ή θνκκάηη πίηαο 
θ.ιπ.  
2. Σην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί, επηιέγνπκε Μοπθοποίηζη 
εηικεηών δεδομένων. Αλ δε δνύκε ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, 

θάλνπκε δεμί   ζε άιιν ζεκείν. 
3. Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια Επιλογέρ εηικέηαρ θαη δηώρλνπ-
κε ην ηζεθάξηζκα από ην Ποζοζηό. 
4. Παηάκε Κλείζιμο. 
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30. Στο κελί A2 υπάρχει ζνα ποςό ςε ευρϊ. 
Να πλθκτρολογιςετε κατάλλθλο τφπο 
υπολογιςμοφ ςτο κελί Β2 ϊςτε να εμφα-
νιςτεί το αντίςτοιχο ποςό ςε δραχμζσ (1 
ευρώ = 340,75 δραχμζσ) 

Αν θ αρχικι τιμι (ευρϊ) βρίςκεται ςτο Α2 τότε ο τφποσ ςτο 
Β2 κα είναι: 
=Α2*340,75 

31. Εφρεςθ Ακροίςματοσ με τθ χριςθ ςυνάρ-
τθςθσ 

Θ ςυνάρτθςθ είναι =SUM(περιοχι κελιϊν)  
(Εργαλείο Σ Άθποιζμα) 

Ρ.χ. =SUM(A1:A15) 

32. Εφρεςθ Μζςου Πρου με τθ χριςθ ςυνάρ-
τθςθσ. 

Θ ςυνάρτθςθ είναι =AVERAGE(περιοχι κελιϊν)  
(Εργαλείο Σ Άθποιζμα  Μέζορ όπορ) 
Ρ.χ. =AVERAGE(A1:A15) 

33. Διαφορά μεταξφ μορφοποίθςθσ κελιοφ-
οριςμοφ δεκαδικϊν και ςυνάρτθςθσ 
ROUND. 

Θ μορφοποίθςθ επθρεάηει μόνο τθν εμφάνιςθ του αρικμοφ, 
ενϊ θ ROUND δθμιουργεί μια νζα τιμι του αρικμοφ. 
Ρ.χ. Στο κελί Α1 καταχωρίηεται ο αρικμόσ 1,12345 με μορ-

φοποίθςθ δφο δεκαδικϊν (εργαλείο  «Μείωςθ δεκαδι-
κϊν ψθφίων»). 
Στο κελί Α2 υπάρχει θ ςυνάρτθςθ =ROUND(A1;2) 

Και ςτα δφο, κα δοφμε 1,12. 
Θ διαφορά είναι πωσ το Α1 εξακολουκεί να περιζχει το 
1,12345 χωρίσ να φαίνονται τα υπόλοιπα δεκαδικά ψθφία, 
ενϊ το Α2 περιζχει το 1,12. Αυτό κα αποδειχκεί αν γίνουν 
πράξεισ με άλλα κελιά. 

34. Θ ςυνάρτθςθ που υπολογίηει το άκροι-
ςμα των περιεχομζνων μιασ περιοχισ κε-
λιϊν που ικανοποιοφν ςυγκεκριμζνο κρι-
τιριο ονομάηεται: 
Α. SUMIF 
B. ABS 
Γ. SUM 
Δ. ROUND 

Α. SUMIF 

Πρακτικά ςθμαίνει SUM (άκροιςμα) IF (εάν...) 

35. Εμφάνιςθ / απόκρυψθ γραμμισ ι ςτι-
λθσ. 

ΑΡΟΚΥΨΘ:  

1. Φζρνουμε  πάνω ςτο γκρι κουτάκι που περιζχει το ό-
νομα τθσ ςτιλθσ (π.χ. C) ι τθσ γραμμισ (π.χ. 2).  

2. Κάνουμε δεξί  και επιλζγουμε Απόκρυψθ. 
ΕΜΦΑΝΛΣΘ:  

1. Φζρνουμε  ανάμεςα ςτα δυο γκρι κουτάκια που βρί-
ςκονται εκατζρωκεν τθσ κρυμμζνθσ ςτιλθσ (π.χ. Β και D) ι 
πάνω και κάτω τθσ κρυμμζνθσ γραμμισ (π.χ. 1 και 3).  

2. Κάνουμε δεξί  και επιλζγουμε Επανεμφάνιςθ 
36. Εφαρμογι ταξινόμθςθσ. Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Επεξεργαςία  εργαλείο Ταξι-

νόμθςθ & Φιλτράριςμα  Ρροςαρμοςμζνθ ταξινόμθςθ 

37. Μπορείτε να ρυκμίςετε το ενεργό βιβλίο 
εργαςίασ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμο-
ποιθκεί από πολλοφσ χριςτεσ ταυτόχρο-
να. 

1. Καξηέια Αναθεώπηζη  νκάδα Αλλαγέρ  Κοινή Χπή-
ζη Βιβλίος Επγαζίαρ 
2. Σην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη ηζεθάξνπκε ην 
Επεξεπγαζία από πολλούρ σπήζηερ ηαςηόσπονα… θαη πα-
ηάκε OK. 

38. Ροιοσ ςυνδυαςμόσ πλικτρων εμφανίηει 
τθ λίςτα καταχωρίςεων μιασ ςτιλθσ; 

Κρατάμε πατθμζνο το αριςτερό Alt και πατάμε το κάτω βζ-
λοσ. 
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5. Διαδίκτυο και Επικοινωνίεσ 

5.1. Δίκτυα υπολογιςτών και Διαδίκτυο 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

1. Το Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ τθσ ςχο-
λείου αποτελεί: 
Α. Δίκτυο ευρείασ περιοχισ (Wide Area 
Network – WAN) 
Β. Τοπικό δίκτυο (Local Area Network – 
LAN) 
Γ. Μθτροπολιτικό δίκτυο (Metropolitan 
Area Network – MAN) 

Το Β 

2. Το Διαδίκτυο ιταν μια προςπάκεια των 
Αμερικανϊν, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 
60, με ςκοπό να ενϊςουν ςτρατιωτικοφσ 
με πανεπιςτθμιακοφσ υπολογιςτζσ και 
ονομάςτθκε ARPANET. 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Σωςτό (εν μζρει). 

3. Το Διαδίκτυο (Internet) μπορεί να αξιο-
ποιθκεί για τθν εξ αποςτάςεωσ υποςτι-
ριξθ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτι-
κϊν 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Σωςτό 

4. Οι μακθτζσ πρζπει να αποφεφγουν το 
Διαδίκτυο διότι δεν προςφζρει κανζνα 
εκπαιδευτικό όφελοσ. 
Σωςτό ι λάκοσ; 

Λάκοσ 

5.2. Πλοιγθςθ με τον Internet Explorer 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

5. Ροια από τισ παρακάτω είναι ζγκυρθ 
διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ; 
Α. http://www.school@gr 
Β. http://www.ellada.gr/school.html 
Γ. http://www.ελλάδα.gr  

Θ Β.  

Οι διευκφνςεισ του Λςτοφ (URL) δεν περιζχουν (ςυνικωσ) 
παπάκι (@) και ελλθνικά. 
Ρλθροφοριακά, το @ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο URL για 
αυτόματθ ειςαγωγι ςυνκθματικοφ, ενϊ υπάρχει και ζνα 
πρωτόκολλο HTTP που επιτρζπει ελλθνικά γράμματα. 

6. Στο URL http://www.sch.gr/sx1.htm επιλζξτε 
ποια από τισ παρακάτω επιλογζσ είναι 
ςωςτζσ 
Α. πρωτόκολλο/πάροχοσ/ιςτοςελίδα 
Β. πάροχοσ/ιςτοςελίδα 
Γ. δίκτυο/ιςτοςελίδα 

Θ Α 
 

http:// sch.gr/ sx1.htm 
πρωτόκολλο πάροχοσ ςελίδα 

 

7. Να ανοίξετε τον «τάδε» δεςμό ςε νζο 
παράκυρο. 

Εντοπίηουμε τον δεςμό ςτθ ςελίδα (ςυνικωσ μπλε, υπο-

γραμμιςμζνο κείμενο), κάνουμε δεξί   επάνω του και επι-
λζγουμε «Άνοιγμα ςε νζο παράκυρο». 

8. Ροιο εργαλείο κα πατιςουμε αν κζλουμε 
να δοφμε τα πιο πρόςφατα δεδομζνα μι-
ασ ιςτοςελίδασ ι αν δοφμε πωσ δεν είναι 
θ δυνατι θ πρόςβαςθ; 

Το εργαλείο Ανανζωςθ . 

http://www.school@gr/
http://www.ellada.gr/school.html
http://www.ελλάδα.gr/
http://www.sch.gr/sx1.htm
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9. Ανοίξτε τον φυλλομετρθτι του υπολογι-
ςτι ςασ (Internet Explorer). υκμίςτε τισ 
επιλογζσ προβολισ του ζτςι ϊςτε να εμ-
φανίηεται και το ιςτορικό των επιςκζ-
ψεϊν ςασ. 

Εργαλείο Αγαπθμζνα   Καρτζλα Λςτορικό. 

10. Ροια εντολι επιλζγουμε για να πάμε ςε 
ιςτοςελίδεσ που επιςκεφκικαμε πρό-
ςφατα; 

Εργαλείο Αγαπθμζνα   Καρτζλα Λςτορικό. 

11. Ρροςκικθ υπερςυνδζςμου αρχείου από 
ιςτοςελίδα ςε φάκελο των Αγαπθμζνων. 

ΡΩΤΟΣ ΤΟΡΟΣ 

Δεξί   πάνω ςτον ςφνδεςμο του αρχείου και επιλογι του 
Ρροςκικθ ςτα αγαπθμζνα 
 
ΔΕΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ 

1. Δεξί   ςτον ςφνδεςμο και επιλογι του Αντιγραφι. Είναι 
πικανό να ηθτά μόνο ςυντόμευςθ οπότε επιλζγουμε Αντι-
γραφι ςυντόμευςθσ 

2.   ςτο μενοφ Αγαπθμζνα. 
3. Ρθγαίνουμε πάνω ςτον φάκελο που πρζπει, κάνουμε δεξί 

  και επιλζγουμε Επικόλλθςθ. 

12. Ρροςκικθ εικόνασ από ιςτοςελίδα ςε 
φάκελο των Αγαπθμζνων. 

ΡΩΤΟΣ ΤΟΡΟΣ 

Δεξί  πάνω ςτθν εικόνα και επιλογι του Ρροςκικθ ςτα 
αγαπθμζνα. 
 
ΔΕΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ 

1. Δεξί   ςτθν εν λόγω εικόνα και επιλογι του Αντιγραφι. 
Είναι πικανό να ηθτά μόνο ςυντόμευςθ οπότε επιλζγουμε 
Αντιγραφι ςυντόμευςθσ. 

2.   ςτο μενοφ Αγαπθμζνα. 
3. Ρθγαίνουμε πάνω ςτον φάκελο που πρζπει, κάνουμε δεξί 

  και επιλζγουμε Επικόλλθςθ. 

13. Μετονόμαςε τθ ςυντόμευςθ «Ελλθνικι 
Ξιφαςκία» που βρίςκεται ςτον φάκελο 
Αγαπθμζνα/Ακλθτικά ςε «Ξιφαςκία – 
Ε.Ο.Ξ.» 

1.   ςτο μενοφ Αγαπθμζνα  Φάκελοσ Ακλθτικά. 

2. Δεξί   ςτθ ςυντόμευςθ Ελλθνικι Ξιφαςκία  Μετονο-
μαςία. 
3.  «Ξιθαζκία – Ε.Ο.Ξ.»  OK. 

14. Διαγραφι φακζλου από τα Αγαπθμζνα. 
Μενοφ Αγαπθμζνα  Δεξί  ςτον φάκελο  Διαγραφι. 

15. Στον Explorer δθμιοφργθςε ζναν καινοφ-
ριο φάκελο με το όνομα «Ελλάδα» ςτα 
Αγαπθμζνα. 

1. Μενοφ Αγαπθμζνα  Οργάνωςθ Αγαπθμζνων  Νζοσ 
φάκελοσ. 

2.  το όνομα, πατάμε Enter και κάνουμε  ςτο 
Κλείςιμο. 

16. Ροια ςελίδα γίνεται αρχικι αν επιλζξεισ 
Χριςθ τρζχουςασ; 

Θ ςελίδα τθν οποία βλζπουμε εκείνθ τθ ςτιγμι ςτον lnternet 
Explorer. 

17. Με τθν επιλογι «Χριςθ τρζχουςασ» κα 
γίνει αρχικι ςελίδα αυτι που βλζπουμε 
ςτον Internet Explorer ι αυτι τθσ οποίασ 
ειςαγάγαμε τθ διεφκυνςθ πάνω από τα 
εργαλεία; 

Το πρϊτο. Δεσ και απάντθςθ 16. 
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18. Στον Explorer, να γίνει αρχικι ςελίδα το 
https://www.sch.gr/  

Για να είμαςτε ςίγουροι: 
1.  ζηε γξακκή δηεπζύλζεωλ 
https://www.sch.gr/ θαη παηάκε Enter. 

2. Μόιηο εκθαληζηεί ε ζειίδα, κελνύ Επγαλεία  Επιλογέρ 
Internet. 

3. Κάλνπκε   ζην Χπήζη Τπέσοςζαρ θαη παηάκε OK 

19. Αποκικευςθ ιςτοςελίδασ ςε μορφι 
«Μόνο HTML». 

1. Μενοφ Αρχείο  Αποκικευςθ ωσ. 
2. Στο πεδίο Αποκικευςθ ωσ: επιλζγουμε τθ ηθτοφμενθ 
μορφι. 

3. Κάνουμε   ςτο Αποκικευςθ. 

20. Σε μια ιςτοςελίδα μποροφμε να επιλζ-
ξουμε ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ και 
να το εκτυπϊςουμε, αποφεφγοντασ τθν 
εκτφπωςθ ολόκλθρθσ τθσ ιςτοςελίδασ 
Σ ι Λ; 

Μόνον αν θ ςελίδα περιζχει πλαίςια (frames). Αν δεν υπάρ-
χει διευκρίνιςθ, τότε θ πικανότερθ απάντθςθ είναι «Λά-
κοσ». 

21. Με πόςα μεγζκθ κειμζνου μπορεί να 
προβλθκεί μια ιςτοςελίδα; 

Μενοφ Ρροβολι  Μζγεκοσ Κειμζνου. 
Είναι 5 μεγζκθ. 

22. Ανοίξτε τον φυλλομετρθτι του υπολογι-
ςτι ςασ (Internet Explorer). υκμίςτε τισ 
επιλογζσ προβολισ του ϊςτε το κείμενο 
των ιςτοςελίδων να εμφανίηεται με το 
μζγιςτο μζγεκοσ. 

Μενοφ Ρροβολι  Μζγεκοσ Κειμζνου  Μζγιςτο μζγε-
κοσ. 

23. Ξεκλειδϊςτε τισ Γραμμζσ εργαλείων. Μενοφ Ρροβολι  Γραμμζσ εργαλείων  Ξετςεκάρουμε 
το Κλείδωμα γραμμϊν εργαλείων. 

24. Ανοίξτε τον φυλλομετρθτι του υπολογι-
ςτι ςασ (Internet Explorer). Αποκρφψτε 
τθ Γραμμι αγαπθμζνων. 

Μενοφ Ρροβολι  Γραμμζσ εργαλείων  Ξετςεκάρουμε 
το Γραμμι αγαπθμζνων. 

5.3. Μθχανζσ αναηιτθςθσ πλθροφοριών 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

25. Επιλζξτε το ςωςτό: 
Α. Σε μια πφλθ ειςόδου υπάρχει κεματικόσ 
κατάλογοσ και μθχανι αναηιτθςθσ. 
Β. Σε ζναν κεματικό κατάλογο υπάρχει 
πφλθ ειςόδου και μθχανι αναηιτθςθσ. 
Γ. Σε μια μθχανι αναηιτθςθσ υπάρχει πφ-
λθ ειςόδου και κεματικόσ κατάλογοσ. 

Θ ςωςτι φράςθ είναι θ Α. Μιλάμε για Ρφλθ (portal). 

Ζνα παράδειγμα πφλθσ ειςόδου είναι το 
https://www.in.gr/ το οποίο διακζτει αφενόσ μθχανι ανα-
ηιτθςθσ ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ (μάλιςτα «με προςαρμογι 
από τθν Google» όπωσ αναφζρει) και αφετζρου κεματικό 
κατάλογο ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ. 

26. Τι είναι θ μεταμθχανι αναηιτθςθσ; Είναι εξζλιξθ τθσ κλαςικισ μθχανισ αναηιτθςθσ και αναλαμ-
βάνει να ψάξει ςε διάφορεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ, να ςυγκε-
ντρϊςει τα αποτελζςματα, να τα ομαδοποιιςει και να τα πα-
ρουςιάςει ςτον χριςτθ. 

27. Στθν ιςτοςελίδα αναηιτθςθσ του Α.Ρ.Κ. 
εμφανίηονται τα πιο κάτω αποτελζςμα-
τα. Θ αναηιτθςθ ζγινε με το εξισ κείμενο: 
Α. «Γεωπονία» 
Β. «Τμιμα Γεωπονίασ» 
Γ. «Τμιμα» 

Θ ςωςτι απάντθςθ είναι «Τμιμα Γεωπονίασ» που εμφανί-
ηεται με ζντονα γράμματα ςε δυο από τισ 4 απαντιςεισ. 

https://www.sch.gr/
https://www.sch.gr/
https://www.in.gr/
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28. Για ποιεσ λζξεισ ι ςυνδυαςμό τουσ κα γί-
νει ζρευνα ςε μθχανι αναηιτθςθσ αν 
χρθςιμοποιιςουμε τελεςτζσ OR ι AND. 

OR: Σθμαίνει το λογικό «ι». Αν κάνουμε ζρευνα για ζτο-
λικό OR έηος κα μασ παρουςιάςει ςελίδεσ που κα ζ-

χουν ι τθ μία ι τθν άλλθ λζξθ ι και τισ δφο. 
AND: Σθμαίνει το λογικό «και». Αν κάνουμε ζρευνα για 
ζτολικό AND έηος κα μασ παρουςιάςει ςελίδεσ που κα 
ζχουν και τισ δφο λζξεισ. 

29. Με τθ χριςθ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ τθσ 
Google (https://www.google.gr) αναηθτι-
ςτε ςτον Ραγκόςμιο Λςτό ιςτοςελίδεσ 
ςχετικζσ με τον Οδυςςζα Ελφτθ. 

1.  https://www.google.gr ςτθ γραμμι 
διεφκυνςθσ και πατάμε Enter. 
2. Στο πλαίςιο κειμζνου Αναηιτθςθ  Οδσζζέας 
Ελύηης 

3. Κάνουμε  ςτο κουμπί Αναηιτθςθ. 
30. Με τθ χριςθ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ τθσ 

Google (https://www.google.gr) αναηθτι-
ςτε ςτον Ραγκόςμιο Λςτό ιςτοςελίδεσ 
γραμμζνεσ ςτα ελλθνικά, που αφοροφν 
τθν «εκπαίδευςθ ενθλίκων», όχι όμωσ 
τουσ «υπολογιςτζσ» ι τθν «πλθροφορι-
κι». 

ΡΩΤΟΣ ΤΟΡΟΣ 
1.  https://www.google.gr ςτθ γραμμι δι-
ευκφνςεων και πατάμε «Enter». 
2.  ΑΚΛΒΩΣ τα παρακάτω και πατάμε Enter: εκπαί-
δεσζη ενηλίκων -σπολογιζηές -πληροθορική. 
 
ΔΕΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ 
1.  https://www.google.gr ςτθ γραμμι διευ-
κφνςεων και πατάμε Enter. 

2.  ςτον ςφνδεςμο Σφνκετθ Αναηιτθςθ δεξιά από το 
πλαίςιο κειμζνου τθσ αναηιτθςθσ. 
3. Στο πρϊτο πεδίο «όλεσ αυτζσ οι λζξεισ»  εκπαί-
δεσζη ενηλίκων 

4. Στο τζταρτο πεδίο «καμία από αυτζσ τισ λζξεισ»  
σπολογιζηές πληροθορική 

5. Κάνουμε   ςτο κουμπί Σφνκετθ Αναηιτθςθ 

5.4. Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο με το Outlook 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

31. Να ςυνκζςετε και να ςτείλετε ζνα μινυ-
μα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
asamara62@sch.gr με κζμα ΕΥΧΕΣ και πε-
ριεχόμενο ΚΑΛΘ ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ. 

1.   ςτο «Δθμιουργία μθνφματοσ ΘΤ». 
2. Στο πεδίο «Ρροσ...» (Ραραλιπτθσ) » τθ διεφκυνςθ. 
3. Στο πεδίο «Κζμα:» το ΕΤΥΕ. 

4. Στο ςϊμα του e-mail  ΚΑΛΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ. 

5. Κάνουμε   ςτο Αποςτολι 

32. Σε ποιον κοινοποιείται ζνα ςυγκεκριμζνο 
e-mail 

Ελζγξτε ςτο πεδίο «Κοιν…» (κάτω από το «Ρροσ…»). 

33. Ρόςα e-mail υπάρχουν ςτα ειςερχόμενα; Μετράμε τουσ τίτλουσ που υπάρχουν ςτα Ειςερχόμενα 

34. Ρόςα e-mail με ςυνθμμζνο αρχείο υπάρ-
χουν ςτα ειςερχόμενα; 

Μετράμε τα e-mail που ζχουν μπροςτά τουσ ςυνδετιρα. 

35. Στον φάκελο Διαγραμμζνα υπάρχει ζνα 
μινυμα με κζμα ΕΥΧΕΣ ςτο οποίο ζχει ε-
πιςυναφκεί ζνα αρχείο: Κειμζνου, Ιχου, 
Εικόνασ, Μινυμα αλλθλογραφίασ 

Συνικωσ είναι «Ιχου». 

36. Αποκικευςθ αρχείου ιχου Αν αφορά ιςτοςελίδα, δείτε τισ απαντιςεισ  12 και 11. 

Αν αφορά αρχείο ςυνθμμζνο ςε e-mail,  τον τίτλο του μθ-
νφματοσ ϊςτε να εμφανιςτεί θ προεπιςκόπθςι του, κάνου-

με  ςτον ςυνδετιρα ςτα δεξιά και επιλζγουμε Αποκικευ-
ςθ ςυνθμμζνου. 

https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
mailto:asamara62@sch.gr
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37. Να αποκθκεφςετε το ςυνθμμζνο αρχείο 
του μθνφματοσ που λάβατε από τον Σφν-
δεςμο Φιλολόγων Ακινασ ςτον φάκελο 
τάδε με τάδε όνομα. 

Δεσ απάντθςθ  36. 

38. Να απαντιςετε ςτο μινυμα που λάβατε 
από τθν Αϋ Δ/ΝΣΘ Β/ΚΜΛΑΣ ΑΚΘΝΑΣ ότι 
«ιταν επιτυχισ θ δοκιμι» και να κοινο-
ποιιςετε τθν απάντθςθ ςτο Βϋ ΓΑΦΕΛΟ 
Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΑΚΘΝΑΣ, του οποίου 
θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ βρίςκεται ςτο 
Βιβλίο Διευκφνςεων. 

1. Κάνουμε  ςτα «Ειςερχόμενα». Εντοπίηουμε το μινυμα 

και κάνουμε  επάνω του. Κάνουμε δεξί   επάνω του και 
επιλζγουμε «Απάντθςθ». 

2. Κάνουμε   εργαλείο Κοιν… (Κοινοποίθςθ). 
3. Στο νζο παράκυρο, εντοπίηουμε το Βϋ ΓΑΦΕΛΟ Β/ΚΜΛΑΣ 

ΕΚΡ/ΣΘΣ ΑΚΘΝΑΣ και κάνουμε   ςτο εργαλείο «Κοιν. ->». 

4. Ρατάμε OK και μετά   ςτο Αποςτολι. 
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6. Λογιςμικό Ραρουςίαςθσ (PowerPoint) 

ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

1. Να αλλάξετε κζςθ ςτθ διαφάνεια 
«τάδε» ϊςτε να εμφανίηεται 5θ. 

Στο αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ υπάρχουν οι μικρογραφίεσ 

όλων των διαφανειϊν τθσ παρουςίαςθσ. Κάνουμε   ςτθν 
επικυμθτι διαφάνεια και, με πατθμζνο το ποντίκι, ςφρουμε 
τθ διαφάνεια ςτθν επικυμθτι κζςθ (πάνω ι κάτω). 

2. Να επιλζξετε πλαίςιο κειμζνου και ςτθ 
ςυνζχεια να προςαρμόςετε τθν κίνθςι 
του ϊςτε – κατά τθν προβολι παρουςία-
ςθσ – να εμφανίηεται με το εφζ ΡΕΣΛΔΕΣ. 

1.  ςτο πλαίςιο. Το περίγραμμά του αλλάηει ςε λεπτι 
μπλε γραμμι. 
2. Καρτζλα Κινιςεισ  Εφζ κίνθςθσ. 
3. Κακϊσ ςτθν ομάδα Είςοδοσ το εφζ Ρερςίδεσ δε φαίνεται, 
επιλζγουμε Ρεριςςότερα εφζ ειςόδου. 
4. Επιλζγουμε Ρερςίδεσ και πατάμε OK. 

3. Ρϊσ ονομάηεται το εφζ με το οποίο εμ-
φανίηονται, ςε κατάςταςθ προβολισ, τα 
γράμματα δοςμζνθσ διαφάνειασ; 

1.  ζην πιαίζην. Τν πεξίγξακκά ηνπ αιιάδεη ζε ιεπηή κπιε 

γξακκή. 
2. Καξηέια Κινήζειρ  Εθέ κίνηζηρ. 
3. Θα δείηε ην όλνκα ηνπ εθέ πνπ ηζρύεη ηώξα. 

4. Να αλλάξετε τθν προβολι τθσ παρουςία-
ςθσ ϊςτε κατά τον τρόπο εναλλαγισ δι-
αφανειϊν θ διαδοχι διαφανειϊν να γί-
νεται αυτόματα μετά από τζςςερα (4) 
δευτερόλεπτα. 

1. Καρτζλα Μεταβάςεισ  ομάδα Χρονομζτρθςθ. 
2. Στθ Διαδοχι διαφάνειασ κα δείτε τςεκαριςμζνο το Με 
κλικ του ποντικιοφ. Διϊξτε το τςεκάριςμα και τςεκάρετε το 
Μετά από:. 
3.  τον χρόνο ςε 4 δεύηερα (ι 00:04). 
4. Μθν ξεχάςετε να πατιςετε το Εφαρμογι ςε όλα. 

5. Να ορίςετε ωσ υποςζλιδο όλων των δια-
φανειϊν τθσ παρουςίαςθσ μια δοςμζνθ 
φράςθ (με κεφαλαίουσ ελλθνικοφσ χα-
ρακτιρεσ χωρίσ τόνουσ). 

1. Καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Κείμενο  Κεφαλίδεσ και 
υποςζλιδα. 
2. Τςεκάρουμε το Υποςζλιδο και ςτο πλαίςιο κειμζνου από 
κάτω  (με τον τρόπο που ηθτά θ εκφϊνθςθ) τθ φρά-
ςθ. 

3. Κάνουμε  ςτο Εφαρμογι ςε όλεσ. 

6. Επιλογι μαφρου φόντου ςε διαφάνεια. 1. Καρτζλα Σχεδίαςθ  Στυλ φόντου  Μορφοποίθςθ φό-
ντου. 
2. Γζμιςμα  Συμπαγζσ γζμιςμα. 
3. Χρϊμα γεμίςματοσ  Χρϊμα:  Επιλογι του μαφρου. 

4.  ςτο Κλείςιμο. 

7. Μεταφορά πλαιςίου κειμζνου ςε διαφά-
νεια. 1.  ςτο πλαίςιο. Το περίγραμμά του αλλάηει ςε λεπτι 

μπλε γραμμι. 

2. Φζρνουμε  ςτο περίγραμμα. Κάνουμε  και ςζρνουμε 
το πλαίςιο ςτθ νζα κζςθ. 

8. Αντιγραφι και επικόλλθςθ πλαιςίου με 
περιεχόμενο. Μετακίνθςι του ςτο κάτω 
μζροσ τθσ ςελίδασ. 

1.  ςτο πλαίςιο. Το περίγραμμά του αλλάηει ςε λεπτι 
μπλε γραμμι. 
2. Καρτζλα Κεντρικι  ομάδα Ρρόχειρο  μενοφ εργαλεί-
ου Αντιγραφι  Αναπαραγωγι (ι πατάμε Ctrl-D). 
3. Μετακινοφμε το αντίγραφο όπωσ ςτθν απάντθςθ 7. 
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9. Να ειςαγάγετε ζνα πλαίςιο κειμζνου ςε 
διαφάνεια και ςτθ ςυνζχεια να πλθκτρο-
λογιςετε (μζςα ςτο πλαίςιο) μια φράςθ. 

1. Καρτζλα Ειςαγωγι  ομάδα Κείμενο  Ρλαίςιο Κειμζ-
νου. 

2. Κάνουμε  ςτθ διαφάνεια και, με πατθμζνο το πλικτρο 
του ποντικιοφ, ςζρνουμε διαγωνίωσ το ποντίκι ϊςτε να 
φτιάξουμε το πλαίςιο. 
3. Αφινουμε το ποντίκι και  τθ φράςθ. 

4. Κάνουμε  ζξω από το πλαίςιο. 
10. Σε δεδομζνθ παρουςίαςθ, να εντοπίςετε 

διαφάνεια και να βρείτε αν περιζχει ει-
κόνα. 

1. Στο αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ υπάρχουν οι μικρογραφί-
εσ όλων των διαφανειϊν τθσ παρουςίαςθσ. Αν δεν τισ βλζ-
πετε, καρτζλα Ρροβολι  Κανονικι. 

2. Εντοπίςτε τθ ηθτοφμενθ διαφάνεια και κάντε  επάνω 
τθσ για να εμφανιςτεί ςτο δεξί παράκυρο. 
3. Για να ςιγουρευτείτε πωσ κάποιο αντικείμενο τθσ διαφά-
νειασ είναι εικόνα και όχι WordArt ι αυτόματο ςχζδιο, κά-

ντε δεξί  επάνω του και δείτε αν εμφανίηεται θ επιλογι 
Μορφοποίθςθ Εικόνασ ςτο τζλοσ του μενοφ ςυντόμευςθσ. 

11. Να διαγράψετε μια λζξθ από πλαίςιο 
κειμζνου. Κάνουμε διπλό  ςτθ λζξθ και πατάμε το πλικτρο Delete. 

12. Να αλλάξετε τον προςανατολιςμό τθσ 
διαφάνειασ από οριηόντιο ςε κατακόρυ-
φο. 

Καρτζλα Σχεδίαςθ  ομάδα Διαμόρφωςθ ςελίδασ  ερ-
γαλείο Ρροςανατολιςμόσ διαφάνειασ  Κατακόρυφοσ. 
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