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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 και των τροποποιήσεων αυτού, είναι
μια ετήσια έκδοση της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα τα
θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Ο Β΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη (η οποία
συνάδει με τις θεματικές περιοχές/ενότητες σύμφωνα με τους ΔΕΕ - Δείκτες Επιτυχίας και
Επάρκειας) και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 ή δειγματικά εξεταστικά
δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Το Α´
Μέρος του Τόμου Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης και απόλυσης ενώ το
Β΄ Μέρος τα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης.
Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία
κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των Σχολών και τα
εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων πρόσβασης.
Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και για τις Στρατιωτικές
Σχολές της Ελλάδας.
Ο Γ΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα
εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που
αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες Θεωρητικής και Πρακτικής
Κατεύθυνσης). Το Α´ Μέρος του Τόμου Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης
και απόλυσης ενώ το Β΄ Μέρος τα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α΄ ΣΕΙΡΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
Ώρα: 08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από ΔΥΟ (2) ΜΕΡΗ.
Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 70)

Μια εποχή για ψώνια
Η σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία πρέπει να αυξάνει διαρκώς την παραγωγή για να
επιβιώσει, σαν τον καρχαρία που πρέπει να κινείται διαρκώς για να μην πάθει ασφυξία.
Ωστόσο, δεν αρκεί να παράγει. Κάποιος πρέπει επίσης να αγοράζει προϊόντα –
διαφορετικά, οι βιομήχανοι και οι επενδυτές θα χρεοκοπήσουν. Για να προληφθεί αυτή η
καταστροφή και να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα αγοράζουν πάντα κάθε νέο πράγμα
που παράγει η βιομηχανία, εμφανίστηκε ένα νέο ήθος: ο καταναλωτισμός.
Ο καταναλωτισμός θεωρεί την κατανάλωση όλο και περισσότερων προϊόντων και
υπηρεσιών σαν κάτι θετικό. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν πράγματα,
να κακομαθαίνουν τον εαυτό τους, ακόμα και να πεθαίνουν αργά από την
υπερκατανάλωση. Η ολιγάρκεια είναι ασθένεια που χρειάζεται θεραπεία. Ο
καταναλωτισμός έχει δουλέψει σκληρά, με τη βοήθεια της μαζικής ψυχολογίας («Just do
it!»), για να πείσει τους ανθρώπους ότι η πολυτέλεια μας κάνει καλό, ενώ η ολιγάρκεια
είναι καταπίεση.
Όλοι είμαστε καλοί καταναλωτές. Αγοράζουμε αμέτρητα προϊόντα τα οποία δεν τα
χρειαζόμαστε πραγματικά και που μέχρι χτες δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν. Οι
κατασκευαστές σχεδιάζουν σκόπιμα προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής και επινοούν νέα
και περιττά μοντέλα απολύτως ικανοποιητικών προϊόντων, τα οποία πρέπει να
αγοράσουμε για να παραμείνουμε «στη μόδα». Τα ψώνια έχουν γίνει η αγαπημένη μας
ασχολία και τα καταναλωτικά αγαθά έχουν γίνει απαραίτητοι διαμεσολαβητές στις σχέσεις
μεταξύ συγγενών, συζύγων και φίλων. Θρησκευτικές γιορτές όπως τα Χριστούγεννα
έχουν εξελιχθεί σε καταναλωτικά πανηγύρια.
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Η άνθηση του ήθους του καταναλωτισμού εκδηλώνεται με τον πιο εμφανή τρόπο στην
αγορά τροφίμων. Οι παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες ζούσαν κάτω από την τρομερή
σκιά της σιτοδείας*. Στον σημερινό πλούσιο κόσμο, η παχυσαρκία είναι διπλή νίκη για τον
καταναλωτισμό. Οι άνθρωποι, αντί να τρώνε λίγο, κάτι που θα οδηγούσε σε οικονομική
συρρίκνωση, τρώνε πάρα πολύ και στη συνέχεια αγοράζουν προϊόντα διαίτης –
συμβάλλοντας διπλά στην οικονομική ανάπτυξη.
Πώς μπορούμε να συνταιριάξουμε το καταναλωτικό ήθος με το καπιταλιστικό ήθος του
επιχειρηματία, σύμφωνα με το οποίο τα κέρδη δεν πρέπει να σπαταλιούνται, αλλά
αντίθετα να επανεπενδύονται στην παραγωγή; Είναι απλό. Όπως και στις προηγούμενες
εποχές, υπάρχει σήμερα ένας καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στην ελίτ και τις μάζες.
Οι πλούσιοι φροντίζουν με ιδιαίτερη προσοχή την περιουσία τους, ενώ οι λιγότερο
ευκατάστατοι δανείζονται για να αγοράζουν αυτοκίνητα και τηλεοράσεις που δεν
χρειάζονται πραγματικά. Το καπιταλιστικό και το καταναλωτικό ήθος είναι οι δύο πλευρές
του ίδιου νομίσματος, η συγχώνευση δύο εντολών. Η υπέρτατη εντολή για τους
πλούσιους είναι «επενδύστε!». Η υπέρτατη εντολή για όλους τους υπόλοιπους είναι
«αγοράστε!».
Το καπιταλιστικό-καταναλωτικό ήθος είναι επαναστατικό και από μια ακόμα
άποψη. Τα περισσότερα από τα προηγούμενα ηθικά συστήματα πρότειναν στους
ανθρώπους μια επαχθή συμφωνία. Τους υπόσχονταν τον παράδεισο, μόνο όμως
αν καλλιεργούσαν τη συμπόνια και την ανοχή, αν ξεπερνούσαν την επιθυμία και
την οργή και αν χαλιναγωγούσαν τα εγωιστικά τους συμφέροντα. Για τους
περισσότερους, αυτό ήταν υπερβολικά δύσκολο. Η ιστορία της ηθικής είναι ένα λυπητερό
παραμύθι υπέροχων ιδανικών στα οποία κανείς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Οι
περισσότεροι χριστιανοί δεν μιμήθηκαν τον Χριστό, οι περισσότεροι βουδιστές δεν
κατάφεραν να ακολουθήσουν τον Βούδα, οι περισσότεροι κομφουκιανιστές θα είχαν κάνει
τον Κομφούκιο να βγει από τα ρούχα του.
Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πραγματώνουν με επιτυχία το
καπιταλιστικό-καταναλωτικό ιδεώδες. Το νέο ήθος υπόσχεται τον παράδεισο με την
προϋπόθεση ότι οι πλούσιοι θα συνεχίσουν να είναι άπληστοι και να ξοδεύουν τον χρόνο
τους βγάζοντας χρήματα και οι μάζες θα αφήνουν ελεύθερες τις επιθυμίες και τα πάθη
τους – και θα αγοράζουν όλο και περισσότερο. Πρόκειται για την πρώτη θρησκεία στην
ιστορία που οι οπαδοί της κάνουν πραγματικά αυτό που τους ζητείται. Πώς, όμως,
ξέρουμε στ’ αλήθεια ότι για αντάλλαγμα θα κερδίσουμε τον παράδεισο; Το έχουμε δει
στην τηλεόραση.

* σιτοδεία = έλλειψη σιταριού, απουσία τροφίμων

(Δοκίμιο, Απόσπασμα-Διασκευή)
Yuval Noah Harari, «Μια εποχή για ψώνια»,
Sapiens: Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου,
μτφ. Μιχάλης Λαλιώτης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015, σ. 356-359
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Α.Ι. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)

Α.Ι.1. Να γράψετε περίληψη του δοκιμίου, έκτασης 120-140 λέξεων. Το κείμενό σας
πρόκειται να δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας.
(μονάδες 8)
Α.Ι.2. Να γράψετε έναν (1) τρόπο πειθούς που χρησιμοποιεί ο δοκιμιογράφος στην έκτη
(6η) παράγραφο και το αντίστοιχό του μέσο πειθούς. Να τεκμηριώσετε την
απάντησή σας.
(μονάδες 4)
Α.Ι.3. Ο δοκιμιογράφος στην έκτη (6η) παράγραφο αναφέρει: «Το καπιταλιστικόκαταναλωτικό ήθος είναι επαναστατικό και από μια ακόμα άποψη. Τα
περισσότερα από τα προηγούμενα ηθικά συστήματα πρότειναν στους
ανθρώπους μια επαχθή συμφωνία. Τους υπόσχονταν τον παράδεισο, μόνο
όμως αν καλλιεργούσαν τη συμπόνια και την ανοχή, αν ξεπερνούσαν την
επιθυμία και την οργή και αν χαλιναγωγούσαν τα εγωιστικά τους
συμφέροντα».
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το πιο πάνω απόσπασμα, να εξηγήσετε τη θέση του
δοκιμιογράφου και να παραθέσετε και τη δική σας άποψη.
(Έκταση: 80-100 λέξεις)
(μονάδες 4)
Α.Ι.4. Να εντοπίσετε και να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης (3ης) παραγράφου.
(μονάδες 3)
Α.Ι.5. Στην τέταρτη (4η) παράγραφο του κειμένου ο δοκιμιογράφος κάνει χρήση της
μεταφορικής / συνυποδηλωτικής γλώσσας. Αφού αναφέρετε ένα (1)
παράδειγμα, να αιτιολογήσετε τη λειτουργία της, δίνοντας δύο (2) στοιχεία.
(μονάδες 3)
Α.Ι.6. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας καθεμία από τις
υπογραμμισμένες λέξεις με μία (1) συνώνυμή της, χωρίς να αλλάξετε τον
γραμματικό της τύπο και το νόημα της πρότασης:
α. Η υπέρτατη εντολή για όλους τους υπόλοιπους είναι «αγοράστε!».
β. Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πραγματώνουν με επιτυχία το
καπιταλιστικό-καταναλωτικό ιδεώδες.
(μονάδες 2)
Α.Ι.7. Να γράψετε ένα (1) παράγωγο ουσιαστικό και ένα (1) παράγωγο επίθετο για το
καθένα από τα πιο κάτω ρήματα (να διευκρινίσετε ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο
είναι το επίθετο):
ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ζούσαν
υπάρχει
(μονάδες 4)
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Α.Ι.8. Να αναλύσετε τη λέξη «εμφανή» στα συνθετικά της μέρη και να σχηματίσετε μία
(1) νέα, απλή ή σύνθετη λέξη, από το β΄ συνθετικό της.
(μονάδες 2)

Α.IΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 40)

Ο αρχισυντάκτης εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας, στην οποία εργάζεστε ως
αρθρογράφος, σας αναθέτει να γράψετε άρθρο με θέμα:
«Η δυστυχία του ανθρώπου στη δίνη της καταναλωτικής μανίας των καιρών
μας».
Στο άρθρο που θα γράψετε, να σχολιάσετε το θέμα που σας δόθηκε και να
επιχειρηματολογήσετε τεκμηριωμένα, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους ο
σύγχρονος άνθρωπος θα αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση, εστιάζοντας και στην
εσωτερική του ελευθερία.
(Έκταση: 450-500 λέξεις)
Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας. Ο τίτλος του άρθρου
σας είναι: «Η δυστυχία του ανθρώπου στη δίνη της καταναλωτικής μανίας των
καιρών μας» και ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΞΑΝΑ.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 30)

Να μελετήσετε τα παρακάτω κείμενα και να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις που
ακολουθούν.
Β1.
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Κ. Μόντης, «Δεύτερο γράμμα στη μητέρα» (απόσπασμα)
θ
Μητέρα, διαισθάνομαι πως το γράμμα μου άρχισε να διασπάται,
διαισθάνομαι πως η συνοχή που επεδίωξα άρχισε να διασπάται,
πως η δομή που ήλπιζα άρχισε να διασπάται
σαν τις κουρασμένες τετράδες των μαθητικών παρελάσεων
όταν προσεγγίζουν το τέρμα
που λεν «ουφ» και ξεκουμπώνουν τα κολάρα
και «επιτέλους»
και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα καθημερινά
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και σπεύδουν να επανέλθουν το ταχύτερο στα συνήθη.
Κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η συνοχή,
κι η αλήθεια είναι πως τι χρειαζόταν η δομή,
πώς θα διασωζόταν η δομή,
πώς θ’ άντεχε η δομή,
πώς θ’ άντεχε η συνέπεια,
πώς θ’ άντεχε η ακολουθία,
πώς θ’ άντεχε ο ειρμός,
που, όπως είπα, έρχεται ο τυχών απροειδοποίητα κι ανοίγει την πόρτα,
που έρχονται απροειδοποίητα κι ανοίγουν την πόρτα
και μου τα πετάν ανάκατα μέσα,
που ξανάρχονται απροειδοποίητα και ξανανοίγουν
και διαδίδεται η είδηση
κι έρχονται κι άλλοι κι άλλοι
και συνωθούνται;
Ερώτηση Β1
α) Να σχολιάσετε την πλατιά / εκτεταμένη παρομοίωση του πιο πάνω αποσπάσματος,
συσχετίζοντάς την με τη συναισθηματική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου.
(μονάδες 8)
β) Στο πιο πάνω απόσπασμα το ποιητικό υποκείμενο χρησιμοποιεί την τεχνική των
ρητορικών ερωτημάτων. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο ποίημα;
(μονάδες 4)
Β2.
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Π. Μηχανικός, «Ονήσιλος»
Δίπλα μου ήτανε ο Ονήσιλος
βγαλμένος απ’ την ιστορία και τον θρύλο
ολοζώντανος.
Αρχιλεβέντης βασιλιάς αυτός
κρατούσε στο χέρι ό,τι του ’χε απομείνει:
ένα καύκαλο
–το δικό του κρανίο–
γεμάτο μέλισσες.
Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος
να μας κεντρίσουν
να μας ξυπνήσουν
να μας φέρουν ένα μήνυμα.
Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος
κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα
χωρίς τίποτα να νιώσουμε.
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Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων
έφτασε στη Σαλαμίνα
φρύαξε ο Ονήσιλος.
Άλλο δεν άντεξε.
Άρπαξε το καύκαλό του
και το θρυμμάτισε απάνω στο κεφάλι μου.
Κι έγειρα νεκρός.
Άδοξος, άθλιος,
καταραμένος απ’ τον Ονήσιλο.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ν.Γ. Δαββέτας, «Επεισόδιο 4»
Είχανε μαζευτεί γύρω απ’ τη φωτιά οι σφουγγαράδες. Μαζί τους κάθισε κι ο γυρολόγος.
Άκουσε διάφορες θαλασσινές ιστορίες μα καμιά δεν τον συγκίνησε όσο εκείνη με τον
ναύτη που αυτοπυρπολήθηκε στη θέση του χαλασμένου φάρου γιατί αλλιώς το καράβι
της αγαπημένης του θα τσακιζόταν στα βράχια. Από τότε –λέει η ιστορία– στ’
απομεινάρια κάθε φλόγας σε τούτη την ακτή βρίσκουν μισοκαμένα κόκαλα και μια
διόπτρα στομωμένη από στάχτη και καπνιά.
Ο γυρολόγος δεν τους πίστεψε κι έχωσε το χέρι του στ’ αποκαΐδια μα όσο κι αν έψαξε
δεν βρήκε τίποτα. Τότε οι σφουγγαράδες ξανανάψαν τη φωτιά κι αμέσως άπλωσε το
χέρι του ο πιο ερωτευμένος. Οι φλόγες, αντί να τον καίνε, τον δρόσιζαν και γρήγορα
τράβηξε ένα κρανίο που ανατρίχιαζε όταν το χάιδευες. Το έφερε στ’ αυτί του όπως τα
κοχύλια ν’ ακούσει το βουητό της θάλασσας και τις προσευχές των πνιγμένων. Το
κρανίο έκανε τον γύρο της παρέας κι όλοι ακούσαν πάρεξ του γυρολόγου που τίποτα
δεν άκουσε.
Έπειτα απ’ τις στάχτες ανέσυραν τις διόπτρες* κι αφού τις καθαρίσαν είδαν μέσα τον
βυθό με τις σειρήνες και τα κορίτσια τους που περιμένανε το βράδυ να ζευγαρώσουνε
στον βουβό φάρο. Όμως ο γυρολόγος πάλι δεν είδε τίποτα, εκτός από ένα εκκωφαντικό
σκοτάδι που ’ρχόταν καταπάνω του και τόνε πότιζε με ανεξίτηλη μελάνη βάφοντας
μαύρο τον σκελετό του ώστε να ξεχωρίζει και μετά τον θάνατο Αυτός που δεν αγάπησε
ποτέ του τίποτα.
* διόπτρα = τηλεσκόπιο, κιάλι
Ε. Γαραντούδης, Ανθολογία Νεότερης Ελληνικής Ποίησης 1980-1997,
Οι στιγμές του νόστου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 48.
Ερώτηση Β2
α) Τα δύο λογοτεχνικά κείμενα που παρατίθενται εμπεριέχουν εξωλογικά στοιχεία. Να
εντοπίσετε ένα (1) εξωλογικό στοιχείο από κάθε κείμενο και να περιγράψετε την
εικόνα ή τη σκηνή στην οποία αυτό ανήκει.
(μονάδες 4)
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β) Να περιγράψετε την κατάληξη του ποιητικού υποκειμένου στον «Ονήσιλο» και του
γυρολόγου στο «Επεισόδιο 4», όπως αυτή διαφαίνεται στα ακόλουθα
αποσπάσματα.
Κι έγειρα νεκρός.
Άδοξος, άθλιος,
καταραμένος απ’ τον Ονήσιλο.
Όμως ο γυρολόγος πάλι δεν είδε τίποτα, εκτός από ένα εκκωφαντικό σκοτάδι που
’ρχόταν καταπάνω του και τόνε πότιζε με ανεξίτηλη μελάνη βάφοντας μαύρο τον
σκελετό του ώστε να ξεχωρίζει και μετά τον θάνατο Αυτός που δεν αγάπησε ποτέ
του τίποτα.
(μονάδες 6)

B3.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά
Ύστερα, ήρθε το μεγάλο κακό. Η Ανατολή ξερνούσε, ξερνούσε. Μαυρολόγησαν τα
νησιά, τα περιγιάλια, οι δρόμοι, οι κάμποι, οι πολιτείες. Το Αιγαίο συννέφιασε.
[…]
Στο παλιό παλάτι, σε μια κάμαρη κατάφατσα, βρισκόνταν τα γραφεία της επιτροπής
του Πετρόπουλου. […] Ο Πετρόπουλος ήταν ανεβασμένος ορθός στο παράθυρο κι
αποκάτου, σ’ ολάκερη την ανηφοριά την καψαλισμένη, το δυστυχισμένο κι άπραγο
πλήθος βογκούσε, δερνόταν, παρακαλούσε, σ’ ένα στρίμωγμα φοβερό, σ’ ένα χάος.
Είχε φορέσει τη μέρα κείνη το καλύτερό του κοστούμι, την πιο φανταχτερή γραβάτα
του και τα μάτια του λάμπανε σαν του λύκου στην ερημιά. Κι ολοένα ξεφώνιζε κι
άπλωνε το χέρι και σκορπούσε τα λεφτά με καμάρι, σα νάταν δικά του.
[…]
Μια θάλασσα χέρια, που φούσκωνε και παταγούσε κι ανατρίχιαζε, μια απίστευτη
σοροκάδα.
– Μη σκαρφαλώνετε στο παραθύρι! Θα σας πετάξω κάτου, να το ξέρετε! Ησυχία!
[…]
– Έλα, Μαριορή, της είπε, αυτά τάχω φυλάξει για σένα.
Και της έδωσε πενήντα δραχμές. Μα εκείνη δε σάλεψε.
– Δε θέλω τίποτε, του αποκρίθηκε, θα περάσουμε και μεις όπως όλοι.
[…]
– Τι θα κάνει; Πείσμα στο πείσμα! Σε μια βδομάδα θα βρίσκεται στο ασκηταριό. Είναι
ολομόναχη.
– Αυτό είναι φοβερό, του είπε ο Άγγελος.
– Αχ! καημένε, αν δεν είμαι γω, θάναι άλλος! Γι αυτό να είσαι βέβαιος! Κρίμα που
κάναμε τόσο δρόμο για δαύτη! Έλα, πάμε τώρα να ξεσκάσουμε λίγο.
[…]
Ο Άγγελος περπατούσε συλλογισμένος:
– Τι αηδία! Τι αηδία, Θεέ μου! Να, ο Πετρόπουλος πρώτος και καλύτερος τότε,
πρώτος και καλύτερος τώρα! Ο νέος άνθρωπος! Η νέα εποχή! Η ευτυχία που
καρτερούσαμε, ο καθάριος νους, η καθάρια καρδιά!
(Κεφάλαιο X, σ.156, 159,162-163)
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Ερώτηση Β3
α) Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρονται τα πιο πάνω αποσπάσματα από την
Αστροφεγγιά; Να εντοπίσετε δύο (2) κοινωνικές συνέπειες του γεγονότος αυτού,
δικαιολογώντας την απάντησή σας με αναφορές στα αποσπάσματα που
παρατίθενται.
(μονάδες 4)
β) Ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Άγγελου Γιαννούζη και του Δημήτρη
Πετρόπουλου διαφαίνονται στα αποσπάσματα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
(μονάδες 4)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (4)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Ως εξεταστέα ύλη νοείται το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας,
όπως αυτοί περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης (στο εξής: ΑΠ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σελίδες, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω, δεν παραπέμπουν σε διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης
(http://istom.schools.ac.cy/
index.php/el/istoria/analytiko-programma [αρχείο: Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας]).

Εξεταστέα ύλη
Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 – 1871)
1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814 – 1815), ΑΠ σελ. 10-11
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη, ΑΠ σελ. 11
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη, ΑΠ σελ. 11-14
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830 – 1881), ΑΠ σελ. 14-15
5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος, ΑΠ σελ. 15
6. Η Βιομηχανική Επανάσταση, ΑΠ σελ. 15-16
Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 – 1914)
1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, ΑΠ σελ. 16-17
3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, ΑΠ σελ. 17-19
4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΑΠ σελ. 19-20
* Η Κύπρος κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878 – 1925), ΑΠ σελ. 20-21
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 – 1913), ΑΠ σελ. 21-22
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του
1. Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870 – 1914), ΑΠ σελ. 23-24
2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914 – 1918), ΑΠ σελ. 24-25
3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ΑΠ σελ. 25-27
4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919 – 1920), ΑΠ σελ. 27-28
5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919 – 1922), ΑΠ σελ. 28-30
6. Η Ρωσική Επανάσταση, ΑΠ σελ. 30-31
Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
1. Η δεκαετία 1920 – 1930, ΑΠ σελ. 31-32
2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923 – 1930), ΑΠ σελ. 32-33
3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της, ΑΠ σελ. 33-34
4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930 – 1940, ΑΠ σελ. 34-35
5. Ο υπόλοιπος κόσμος, ΑΠ σελ. 35-36
* Η Κύπρος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου: οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές
συνθήκες και τα Οκτωβριανά του 1931, ΑΠ σελ. 36-37
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Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση, ΑΠ σελ. 37-39
2. Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου (1939 –
1942), ΑΠ σελ. 39-40
3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση, ΑΠ σελ. 40-41
4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας – Η
συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, ΑΠ σελ. 41-42
5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας – Το Ολοκαύτωμα, ΑΠ σελ. 42
6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών, ΑΠ σελ. 43
7. Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα, ΑΠ σελ. 43-44
Ο μεταπολεμικός κόσμος
1. Η μεταπολεμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας – Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ,
ΑΠ σελ. 44-45
2. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμος, ΑΠ
σελ. 45-46
3. Η εξέλιξη και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ΑΠ σελ. 46-47
4. Η αποαποικιοποίηση και ο Τρίτος Κόσμος, ΑΠ σελ. 47-48
* Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ανεξαρτησία. Η κορύφωση του ενωτικού κινήματος και
ο αντιαποικιακός – ενωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ (1955-1959), ΑΠ σελ. 48-51
* Οι διακοινοτικές ταραχές και η κρίση του Κυπριακού Ζητήματος από το 1963 έως το 1974, ΑΠ
σελ. 51-52
* Το Πραξικόπημα και η Τουρκική Εισβολή του 1974 στην Κύπρο, ΑΠ σελ. 52-53
5. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση: Πραγματικότητες και προοπτικές, ΑΠ σελ. 54
6. Η Ελλάδα έως το 1974, ΑΠ σελ. 55-56

Εγχειρίδια αναφοράς:
1. Κολιόπουλος Ι., Σβολόπουλος Κ., Χατζηβασιλείου Ευ., Νημάς Θ., Σχολινάκη-Χελιώτη Χ.,
Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), ΙΤΥΕ
∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012
2. Β. Σκουλάτου – Ν. Δημακοπούλου – Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909)
για την Γ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, τχ. Α΄, Αθήνα, ΟΕΔΒ 2005
(http://istom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/trapeza-ylikou)
3. Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνης Κ., Ιστορία της Κύπρου,
Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
4. Ιστορία της Κύπρου, Συμπληρωματικό Υλικό Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου: Π.
Παπαπολυβίου,
Η
συμμετοχή των Κυπρίων στους εθνικούς αγώνες.
(http://istom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/trapeza-ylikou)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη.
Πρέπει να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (20 Μονάδες)
Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις κλειστού τύπου, που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις του
εξεταζομένου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι του τύπου:
1. Σωστό – Λάθος
2. Πολλαπλή Επιλογή
3. Ταξινόμηση ιστορικών δεδομένων/γεγονότων με βάση κάποιο κριτήριο
4. Αντιστοίχιση
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ (45 Μονάδες)
Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα
κατανόησης, καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού,
ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζόμενου. Oι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις σε συνεχή ροή
λόγου.
Ειδικότερα:
1. Η πρώτη ερώτηση περιλαμβάνει τρία (3) κατατοπιστικά σημειώματα. Τα ζητούμενα των
κατατοπιστικών σημειωμάτων δίνονται εντός παρενθέσεως.
(Μονάδες 3Χ5=15)
2. Οι απαντήσεις του εξεταζομένου τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη ερώτηση πρέπει να
κινούνται εντός συγκεκριμένου ορίου λέξεων, που θα καθορίζεται από την εκάστοτε
επιτροπή θεματοθέτησης. Στη δεύτερη ερώτηση δίνονται όροι/έννοιες που ο
εξεταζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην απάντησή του. Οι ερωτήσεις αυτές
απαιτούν απαντήσεις σε δομημένο κείμενο (πρόλογος/εισαγωγή, ανάπτυξη κύριου
ζητούμενου και επίλογος/κατακλείδα) και όχι απλώς απαρίθμηση γεγονότων. Η
επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, επίσης, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα
(30) μονάδες που αναλογούν στη δεύτερη και τρίτη ερώτηση του μέρους αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (35 Μονάδες)
Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που απορρέουν από αδίδακτες πρωτογενείς ή και
δευτερογενείς πηγές (γραπτές πηγές, διαγράμματα, χάρτες, εικόνες, γελοιογραφίες, αφίσες,
εικαστικές δημιουργίες κ.λπ.). Οι ερωτήσεις αυτές ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα
κατανόησης καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού,
ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζομένου.
Η επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα πέντε (35)
μονάδες, που αναλογούν στις τρεις (3) ερωτήσεις του μέρους αυτού.
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Σημείωση: Στο εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την καλλιέργεια και
την ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης του εξεταζομένου.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
Με βάση τον διδακτικό χρόνο που, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος
αφιερώνεται σε κάθε θεματική ενότητα, η γενική κατανομή των μονάδων του εξεταστικού
δοκιμίου καθορίζεται ως εξής:
1. Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη: 80 Μονάδες
2. Ιστορία της Κύπρου: 20 Μονάδες
Η επιτροπή θεματοθέτησης έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατανείμει τις πιο πάνω μονάδες όπως
η ίδια κρίνει στα τρία μέρη του εξεταστικού δοκιμίου.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ (4)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019
08:00 – 11:00
1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και τρία (3) μέρη.
2. Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις και των τριών (3) μερών.
ΜΕΡΟΣ Α΄

(20 μονάδες)

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή
λάθος, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» στο τετράδιο εξέτασής σας, δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση.
α. Οι ηγεμόνες της Ευρώπης στο Συνέδριο της Βιέννης επιδίωξαν να
παλινορθώσουν το «παλαιό καθεστώς».
β. Η επανάσταση που οργανώθηκε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες είχε επιτυχή
έκβαση.
γ. Ένα από τα αίτια της Επανάστασης της 3 ης Σεπτεμβρίου 1843 ήταν η
δυσαρέσκεια των παλαιών αρχόντων για τον παραγκωνισμό τους από την
εξουσία.
δ. Μια από τις ενέργειες του Χαρίλαου Τρικούπη με στόχο τον εκσυγχρονισμό του
ελληνικού κράτους ήταν και η ίδρυση του ορφανοτροφείου της Αίγινας.
ε. Η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα Αποικία του Στέμματος από τη Βρετανία το
1925.
στ. Αφορμή του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου υπήρξε η άρνηση της Πύλης να εφαρμόσει
μεταρρυθμίσεις στις ευρωπαϊκές της κτήσεις.
ζ. Η συμμαχία ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία κατά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ονομάστηκε Κεντρικές Δυνάμεις.
η. Η Κοινωνία των Εθνών δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην αποστολή της, αφού
μεταξύ άλλων, τα κράτη-μέλη της ενδιαφέρονταν περισσότερο για το εθνικό
παρά για το γενικό συμφέρον.
θ. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στη δικτατορία των
συνταγματαρχών στην Ελλάδα ήταν η αντισυνταγματική παρέμβαση του
βασιλιά Γεώργιου Α΄.
ι. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ειρηνική επίλυση του κυπριακού
προβλήματος, υπογράφηκε το 1977 η Συμφωνία Μακαρίου Э Ντενκτάς.
(10 x 1 = 10 μονάδες)
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Α2. Να τοποθετήσετε τις πιο κάτω διακρατικές συμφωνίες / συνθήκες σε χρονολογική
σειρά, ξεκινώντας από την προγενέστερη και αριθμώντας τις από το 1 μέχρι το 5.
α. Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ
β. Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου
γ. Συνθήκη του Βουκουρεστίου
δ. Συνθήκη του Μάαστριχτ
ε. Συνθήκη των Βερσαλλιών
(5 x 2 = 10 μονάδες)

ΜΕΡΟΣ Β΄

(45 μονάδες)

Β1. Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω, με βάση τα
ζητούμενα των παρενθέσεων:
α. Διεθνής Οικονομική Κρίση
(χρονικό πλαίσιο και τέσσερις [4] συνέπειες)
β. Η κρίση της Κούβας
(χρονικό πλαίσιο και γεγονότα)
γ. Οκτωβριανά 1931
(τρία [3] αίτια και δύο [2] συνέπειες)
(3 x 5 = 15 μονάδες)

Β2. Σε κείμενο έκτασης 250-300 λέξεων, να παρουσιάσετε και να σχολιάσετε την
εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο κείμενό σας να
εντάσσονται λειτουργικά τα πιο κάτω:
Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Συνθήκη των Σεβρών,
Συνθήκη της Λοζάνης, πρωθυπουργία 1928-1932
(15 μονάδες)
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Β3. Σε κείμενο έκτασης 200-250 λέξεων, να περιγράψετε τον ρόλο που διαδραμάτισε
η Ρωσία στην έκρηξη του Κριμαϊκού Πολέμου. Στη συνέχεια, να παρουσιάσετε τη
στάση της Ελλάδας έναντι των εμπολέμων και τα αποτελέσματα του πολέμου
αυτού.
(15 μονάδες)

ΜΕΡΟΣ Γ΄

(35 μονάδες)

Προσοχή:
•
•

Ορθή είναι η απάντηση που τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση στοιχεία από
τις πηγές που παρατίθενται, καθώς και άλλα ιστορικά γεγονότα / στοιχεία.
Η αντιγραφή αυτούσιων χωρίων από τις πηγές, χωρίς περαιτέρω
επεξεργασία τους, αξιολογείται με μηδέν.

Γ1.

(12 μονάδες)

Ι.

*μιλιταρισμός = στρατοκρατία
Σκίτσο από το γερμανικό σατιρικό περιοδικό, Der Wahre Jakob.
Πηγή: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wj1887/0084/image
Ημερομηνία ανάκτησης: 25/05/2019
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ΙΙ.
Στις 29 Μαΐου [1914], ο συνταγματάρχης Χάους, απεσταλμένος του προέδρου
Ουίλσον, έγραψε στον Πρόεδρο από το Βερολίνο: «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. O
μιλιταρισμός οργιάζει με μια τρελή μανία. Αν δεν ενεργήσει κάποιος εκ μέρους σας
στη βάση μιας διαφορετικής λογικής, κάποια μέρα θα ξεσπάσει φοβερός
κατακλυσμός». Κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να επιφέρει αυτή τη
διαφορετική λογική, προειδοποίησε ο Χάους. «Υπάρχει πάρα πολύ μίσος, πάρα
πολλές αντιζηλίες. Οποτεδήποτε η Αγγλία συναινέσει, η Γαλλία και η Ρωσία θα
κινηθούν απειλητικά κατά της Γερμανίας και της Αυστρίας. Η Αγγλία, ωστόσο, δεν
επιθυμεί ολοκληρωτική συντριβή της Γερμανίας, γιατί τότε θα πρέπει να
αντιμετωπίσει μόνη τον αιώνιο εχθρό της, τη Ρωσία. Αλλά, εάν η Γερμανία επιμένει
συνεχώς αυξάνοντας το πολεμικό ναυτικό της, τότε η Αγγλία δεν θα έχει άλλη
επιλογή». Όταν έφτασε στο Λονδίνο, ο Χάους είπε στον Βρετανό Υπουργό
Εξωτερικών ότι στο Βερολίνο «ο αέρας μύριζε πολεμική σύγκρουση και ετοιμότητα
για χτύπημα».
Το παράθεμα προέρχεται από το βιβλίο:
Martin Gilbert, The First World War, a complete history, εκδ. Phoenix, Λονδίνο
20042, σ. 45.
Αφού μελετήσετε την πιο πάνω εικόνα και το παράθεμα και με βάση τις ιστορικές
σας γνώσεις, να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Να περιγράψετε την εικόνα Ι (πρόσωπα, αντικείμενα) και να την ερμηνεύσετε.
(6 μονάδες)
β. Να εξηγήσετε πώς συνδέεται η εικόνα αυτή με το παράθεμα ΙΙ.
(2 μονάδες)
γ. Να παρουσιάσετε τις σχέσεις ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης,
όπως περιγράφονται στο παράθεμα ΙΙ, και να σχολιάσετε την πρόβλεψη του
συνταγματάρχη Χάους.
(4 μονάδες)

Γ2.

(12 μονάδες)

I.
Η διατύπωση του Δόγματος Τρούμαν, το οποίο σηματοδότησε τη μετατόπιση της
Ελλάδας από τη βρετανική στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, αποτύπωνε
ανάγλυφα την αλληλεπίδραση στρατηγικής και ιδεολογίας. Στις συνθήκες του
Ψυχρού Πολέμου, ο φόβος της κομμουνιστικής επέκτασης ωθούσε τις ΗΠΑ να
αποτρέψουν με κάθε μέσο την εξασφάλιση στρατηγικών πλεονεκτημάτων από τον
αντίπαλο: κατά συνέπεια, η ενίσχυση των ελληνικών κυβερνητικών δυνάμεων ήταν
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απαραίτητη προκειμένου να κατισχύσουν των κομμουνιστών στον εμφύλιο πόλεμο
και να εξασφαλισθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιβίωση ενός φιλοδυτικού καθεστώτος
στην Ελλάδα. […]
Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική και η ιδεολογική πτυχή του Δόγματος Τρούμαν
λειτουργούσαν ως ένα είδος ανατροφοδοτούμενου συστήματος: οι στρατηγικές
ανησυχίες των ΗΠΑ επέτειναν τον ιδεολογικό φόβο έναντι του κομμουνισμού, ενώ
από την άλλη πλευρά η απόλυτη αντίθεση των Αμερικανών ιθυνόντων απέναντι στην
κομμουνιστική ιδεολογία ενίσχυε τις στρατηγικές τους ανησυχίες.
Α. Κλάψης, «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στο διεθνές σύστημα: ένας
ιδεολογικός πόλεμος με στρατηγικό περιεχόμενο;», στο: Π. Ήφαιστος,
Ι. Κολιόπουλος, Ε. Χατζηβασιλείου, Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου,
1941-1950: στρατηγικά ή ιδεολογικά αίτια;, εκδ. Ινστιτούτου
Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2012, σσ. 291-292.
II.

Γιάννης Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Η Ελλάδα και ο
συμμαχικός παράγοντας (1949-1952), εκδ. Προσκήνιο, Αθήνα 1999, σ. 313.

Αφού μελετήσετε τα πιο πάνω παραθέματα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις,
να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Να εξηγήσετε τη σημασία της επικράτησης των κυβερνητικών δυνάμεων στην
Ελλάδα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική της περιόδου, όπως αυτή
αναφέρεται στο παράθεμα Ι.
(3 μονάδες)
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β. Να περιγράψετε το «Δόγμα Τρούμαν» και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας
με βάση τα στοιχεία του παραθέματος ΙΙ.
(4 μονάδες)
γ. Να αναφέρετε τις αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα
και να παρουσιάσετε τέσσερις (4) συνέπειές του για τη χώρα.
(5 μονάδες)

Γ3.

(11 μονάδες)

Οι θανατικές καταδίκες δεν δημιουργούσαν ευνοϊκό κλίμα για την επάνοδο στην
ομαλότητα. Αντίθετα, δημιουργούσαν μια γενική ατμόσφαιρα πικρίας και
αγανάκτησης. Παρά τις εκκλήσεις και τα διαβήματα, πραγματοποιήθηκαν οι
θανατικές εκτελέσεις εννέα αγωνιστών. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών είχαν
εκτελεστεί οκτώ αγωνιστές. Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου
εκτελέστηκαν στις 10 Μαΐου 1956. Ο Ανδρέας Ζάκος, ο Χαρίλαος Μιχαήλ και ο
Ιάκωβος Πατάτσος στις 9 Αυγούστου και ο Στέλιος Μαυρομμάτης, ο Ανδρέας
Παναγίδης και ο Μιχαήλ Κουτσόφτας στις 21 Σεπτεμβρίου.

Σοφία Αργυρίου, Το εθνικό κίνημα των Ελληνοκυπρίων κατά την τελευταία
περίοδο της Αγγλοκρατίας (1950-1960), εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2017, σσ. 341-342.

Αφού μελετήσετε το πιο πάνω παράθεμα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Να αναφέρετε ποιος ήταν ο τελευταίος αγωνιστής που απαγχονίστηκε.
(1 μονάδα)
β. Να γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί εφάρμοσαν το μέτρο
του απαγχονισμού.
(4 μονάδες)
γ. Να παρουσιάσετε τέσσερα (4) ακόμα μέτρα που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί
για να καταστείλουν τον Αγώνα του 1955-1959.
(6 μονάδες)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθημα: Λατινικά (5)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα του εξεταστικού δοκιμίου.
Να γράψετε όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων.
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

(Μονάδες 40)

1. Να μεταφράσετε τα πιο κάτω κείμενα:

(Μονάδες 40)

Ι. Cum Africanus in Literno esset, praedοnum duces forte salutatum ad eum venerunt.
Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum
in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae
appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se
venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti
iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines
deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
(Λατινικά Λυκείου, XXXΙV - ελαφρά διασκευή)
ΙΙ. Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non
credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum
etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter id factum esse dicerent. Nunc
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intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore,
qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.
(Λατινικά Λυκείου, XLII - ελαφρά διασκευή)
ΜΕΡΟΣ B΄: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Μονάδες 60)

1. α) Από το πρώτο κείμενο που δόθηκε για μετάφραση, να εντοπίσετε και να
γράψετε δύο (2) λέξεις της λατινικής που παρουσιάζουν σημασιολογική και
ετυμολογική συγγένεια με την ελληνική γλώσσα (αρχαία ή νέα), δηλώνοντας
και τη σχετική ελληνική λέξη. Να εξαιρεθούν τα κύρια ονόματα.
(Μονάδες 2)
β) Από τα κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση, να γράψετε μία (1)
ετυμολογικώς και σημασιολογικώς συγγενή λέξη, προερχόμενη από κάποια
από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, δηλώνοντας και τη γλώσσα
προέλευσης (αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή ισπανική ή ιταλική) για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις:
voce (κείμενο XXXIV)
confirmaverunt (κείμενο XLII)
(Μονάδες 2)
2. α) Από τα κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση, να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της
στήλης Α΄ με τις πτώσεις της στήλης Β΄. Στη στήλη Β΄ περισσεύουν τρεις (3)
επιλογές.
Α

Β

α. dona

1. ονομαστική πληθυντικού

β. mollibus

2. αιτιατική ενικού

γ. improbi

3. αφαιρετική πληθυντικού

δ. id

4. ονομαστική ενικού
5. γενική ενικού
6. δοτική πληθυντικού
7. αιτιατική πληθυντικού
(Μονάδες 2)
2
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β) Από τα κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση, να μεταφέρετε τους πιο κάτω
τύπους στον αντίθετο αριθμό:
domestici, templum, immortalibus, spem, sententiis, nascentem, quorum, hunc
(Μονάδες 4)
γ) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των πιο κάτω τύπων (μονολεκτικά). Στην
περίπτωση επιθέτου να διατηρήσετε αμετάβλητα την πτώση, τον αριθμό και το
γένος.
clara, crudeliter
(Μονάδες 2)
3. Να τρέψετε τους πιο κάτω ρηματικούς τύπους σύμφωνα με την οδηγία που
ακολουθεί. Όπου χρειάζεται, να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο κείμενο.
α. esset: στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής και υποτακτικής μέλλοντα
β. venisse: στην ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους της μετοχής ενεστώτα και
μέλλοντα
γ. conlocavit: στο ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα και υπερσυντελίκου
στην παθητική φωνή
δ. admiratum: στο α΄ πρόσωπο πληθυντικού της οριστικής ενεστώτα και
παρατατικού
ε. rettulerunt: στο απαρέμφατο ενεστώτα και παρακειμένου στην ίδια φωνή
στ. solent: στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής παρατατικού και παρακειμένου
ζ.

dicerent: στο β΄ πρόσωπο ενικού της υποτακτικής και προστακτικής ενεστώτα
στην ίδια φωνή
(Μονάδες 7)

4. α) Να εντοπίσετε και να διορθώσετε το συντακτικό σφάλμα σε κάθε πρόταση
που ακολουθεί. Στο τετράδιο απαντήσεων να γράψετε μόνο το σφάλμα και τη
διόρθωσή του.
i.

Imperator militibus persuadet ut pugnarent.

ii.

Urbs a nobis delenda erat.
(Μονάδες 2)

β) Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθή; Να αιτιολογήσετε
μόνο την απάντηση που θεωρείτε ορθή.
i.

Equites Romani fortius pugnabant quam barbaros.

ii.

Equites Romani fortius pugnabant barbaris.

iii.

Equites Romani fortius pugnabant barbarorum.
3
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iv.

Equites Romani fortius pugnabant a barbaris.
(Μονάδες 2)

5. Να

αναγνωρίσετε

συντακτικώς

τους

πιο

κάτω

τύπους

που

είναι

υπογραμμισμένοι στα διδαγμένα κείμενα για μετάφραση:
praedοnum, se, captum, in tecto, voce, credendo, factum esse, improbum
(Μονάδες 4)
6. Να αναγνωρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά,
αιτιολόγηση εκφοράς, ακολουθία των χρόνων):
α) cum se ipsum captum venisse eos existimasset
(Μονάδες 2)
β) qui non videat coniurationem esse factam
(Μονάδες 2)

7. α) Στην πιο κάτω πρόταση να αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με
τρεις (3) ισοδύναμους συντακτικώς τρόπους:
Praedo venerat salutatum duces.
(Μονάδες 3)
β) Να αναλύσετε την υπογραμμισμένη μετοχή σε δευτερεύουσα επιρρηματική
πρόταση:
Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt...
(Μονάδες 2)
8. α)
Να
υποδείξετε
σε
ποια
συλλαβή
(λήγουσα,
παραλήγουσα,
προπαραλήγουσα) πρέπει να τονιστούν οι λέξεις που ακολουθούν από τα
κείμενα που δόθηκαν για μετάφραση
(Μονάδες 1)
β) να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
(Μονάδες 1)
consecrare, sententiis
4
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9. Mε ποιο ιστορικό γεγονός σχετίζεται το δεύτερο κείμενο που δόθηκε για
μετάφραση (κείμενο XLII); Ποια κατηγορία διατυπώνει ο ρήτορας στο
απόσπασμα αυτό;
(Μονάδες 2)

10. Να αποδώσετε το κείμενο που ακολουθεί στα Ελληνικά:
Ego vos adhortari possum ut amicitiam omnibus rebus hominum malitis; nihil est
enim tam naturae utile et tam conveniens ad fortunam vel secundam vel adversam.
Sed hoc primum sentio, solum in bonis civibus amicitiam esse posse.
Cicero De Amicitia IV, 17-18 (διασκευή)
Λεξιλόγιο:
conveniens -ntis = βολικός -ή -ό
secundus -a -um = ευνοϊκός -ή -ό
(Μονάδες 10)

11. Να μεταφέρετε το κείμενο που ακολουθεί στα Λατινικά:
Η άριστη πολιτεία οφείλει να μην διεξάγει πόλεμο χωρίς αιτία ή εξαιτίας οργής. Αν
μπορέσουμε να υπερασπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τα χωράφια και τη ζωή του
λαού μας, τότε ευκολότατα θα διατηρήσουμε την ειρήνη.
Λεξιλόγιο:
υπερασπίζω = defendo, defendi, defensum, defendere 3
(Μονάδες 10)

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -

5
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (6)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 / 05 / 2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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PART I: LISTENING SKILLS

(25 MARKS)

EXERCISE 1

(5x1=5 marks)

You will hear Jeff talking to Mike about his travel experience.
Listen and state whether the following statements are True or False.
Put a tick (√) in the appropriate box.

TRUE

FALSE

1. According to Jeff, India is always a surprise.
2. Jeff experienced friendliness during his first week in India.
3. A wala is a cup of Indian tea.
4. Jeff had a cup of tea for 2 cents.
5. Buffalo milk is used in Indian chai.

Source: http://www.elllo.org/english/1101/1127-Jeff-Generous.html
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EXERCISE 2

(5x2=10 marks)

You will hear a conversation between a driving examiner and a man taking a
driving test.
Listen and choose the correct answer a, b or c.
1. Mr Smith is tested on _____.
a. road rules
b. driving behaviour
c. both road rules and driving behaviour

2. The speed limit in the business district is _____ 35 miles an hour.
a. around
b. above
c. below

3. When asked to parallel park, Mr Smith _____.
a. refused to do it
b. shouted at another driver
c. carried out the task

4. Mr Smith almost hit someone _____ in the street.
a. walking
b. cycling
c. working
5. The examiner suggested Mr Smith should take _____.
a. the test on a less crowded day
b. more driving lessons
c. the test with another driving examiner

Source: https://www.esl-lab.com/drive/drivesc1.html
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EXERCISE 3

(10x1=10 marks)

You will hear a broadcast about going to bed early.
Listen and complete the missing information. Use only ONE word or number
for each gap.
Going to bed early is better for us
The phrase “the early bird catches the worm” suggests
that people who wake up early get 1._____________
done than people who don't.
The former U.S. President Benjamin Franklin said,
“early to bed, early to rise makes a man
2. _____________, wealthy, and wise.”
Scientists have found that people who go to bed early may do 3._____________
in life than people who sleep late. Their research showed that people who slept
and rose early, early birds, had a(n) 4._____________ over people who slept
and woke up late, night owls. There were differences in the brain function of early
birds and night owls.
The scientists tested 5._____________ people in their research. They answered
questionnaires about their 6._____________ pattern and when they felt tired
during the day. Then, according to their answers, they were divided into two
groups, early birds or night owls. They all had MRI scans on their brain and did
7._____________ tests throughout the day. The early birds said they felt less
sleepy and were able to do the tests 8._____________ than the night owls.
The researchers concluded that there were big differences 9._____________
the two groups. They said that “night owls during school have to get up earlier,
then they go into work and they have to get up earlier, so they’re constantly
having to fight against their 10._____________ and natural rhythms.”

Source: https://breakingnewsenglish.com/1902/190218-night-owls.html
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (6)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2019
ΩΡΑ: 8:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

OΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
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PART II: READING AND WRITING

(75 MARKS)

PASSAGE 1:
HOW TO MAXIMIZE YOUR STUDY-ABROAD EXPERIENCE
Studying abroad can change a student’s life forever! More and
more students take this step and for good reason. Studying abroad
is amazing and life-enriching in many ways. It can be challenging,
fun, frightening and amazing all at once. One thing is for sure when
you study abroad: your experience will differ from what you
envisioned before you left home. Make sure you make the most of
your studies abroad and make it worth it!
Keep calm and don’t panic
It’s not unusual for many students to wonder what they have got themselves into. They
panic and go back home just hours after arriving, without having given it a fair chance
or even setting foot in the school. Make sure that you are not one of them. Prepare
yourself for the fact that your accommodation, your school and the city will not look just
as you have imagined it, and it might take some time to find friends. It is usually enough
to arrive the week before the school starts, especially if you’re going alone. That way,
you don’t have to spend so many days on your own before the school starts, and you
get a social context where you will get to know people.
Keep busy to avoid homesickness
Don’t spend too much time alone in your room chatting with friends and family at home.
That’s an easy way to get homesick. Go out and explore your new city and country. Be
active and sign up for activities organized by the school or join those planned by your
friends. Say yes! You will return home eventually, but you can only experience your
study abroad period right here and now!
Make the most of your studies
Studying is, of course, a central part of your studies abroad. Remember that, and try
and learn as much as possible. If you are taking a language course in France, you
want to come home and be good at speaking French, right? Then, you need to make
an effort and study during your free time as well. Make sure you take your studies
seriously, and you will still have time to have fun. So, you will feel a lot better.
Set goals and make a plan to achieve them
Why do you want to study abroad? What do you want to achieve and experience?
Take some time to think about your goals before you leave and before you choose a
school. If your goal is to improve your CV and study a year at the best possible school,
your choices and experience will be vastly different than if you just want to have fun
and see the world. There are no rights or wrongs, but, even if you just want to go
somewhere for the experience, it’s worth thinking about what you want to see and do.
Remember your goals when you are abroad, and think about how you are going to
achieve them. Without a plan, there is a risk that time passes, and, before you know it,
_________________________________________________________________________________________
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Par.1

Line 11

it will be time to go home again. Then, it will be too late to do everything that you wanted
to do, so start working towards your goals right away.
Network and make friends for life
Most people are looking for new friends when they study abroad. Try to get to know
people; it will pay off and give you a better understanding of other cultures. You might
find friends for life, meet your significant other or find a future business partner. If you
get to know any professors, they might agree to be your reference when you apply for
jobs or other universities in the future. Don’t forget to update your CV with your studies
abroad and any jobs you might have had during your time there.
Have fun!
Studying abroad is an amazing opportunity to see the world and grow as a person.
You will most likely look back at this time with joy later in life. So, make the most of
your time abroad, and don’t forget to have fun!
Adapted from: https://www.dreamstudiesabroad.com/articles/maximize-your-studies-abroad

A. For each of the questions (1-5), choose the best answer (a, b, c or d)
according to the passage.
(5x2=10 marks)
1. What does the writer mean by “your experience will differ from what you
envisioned before you left home”? (paragraph 1)
a. Studying abroad will not be what you expected.
b. Your dream will never come true.
c. Studying abroad will be a quite predictable experience.
d. The longer you stay, the more disappointed you will get.
2. To prevent a panic attack, ____.
a. look for accommodation once you arrive
b. find friends before you arrive
c. arrive before classes begin
d. avoid visiting the school once you arrive
3. You can avoid homesickness by ____.
a. exploring your new environment
b. having constant contact with relatives
c. spending time on your own
d. staying in your room
4. By focusing on your goals, you will ____.
a. go back home soon
b. manage your time effectively
c. just have fun and see the world
d. decide what is right or wrong
_________________________________________________________________________________________
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5. Which of the following aspects of studying abroad is discussed in the
article?
a. Latest trends in technology
b. Advanced learning techniques
c. Good educational methods
d. Opportunities for social exposure

B. Some of the following statements contain wrong information.
REWRITE the wrong ones to make them correct according to the passage.
Put a TICK (√) if the statements are correct.

(5x1=5 marks)

1. The word “them” (line 11) refers to students who keep calm and stay abroad.
2. The writer reminds you that you will feel a lot better if you only have fun.
3. Making friends abroad will improve your cultural understanding.
4. Networking abroad can help you find lifelong partners.
5. Later in life, you will probably look back at the time you studied abroad with
regret.

PASSAGE 2:
COLOURING TASTE
Is there a relationship between colour and taste? A study
reported in the Journal of Sensory Studies in 2012 found that
food is perceived differently depending on the characteristics
of the container.
Betina Piqueras-Fiszman from the Polytechnic University of
Valencia (Spain) and Charles Spence from the University of Oxford (UK) conducted
an experiment with 57 participants who evaluated samples of hot chocolate served in
four different kinds of plastic cup. The cups were all the same size but with different
external colours: white, cream, red and orange with white on the inside. They found
that the participants rated hot chocolate in an orange- or cream-coloured cup to taste
better than in a white one.
Perception of the sweetness and the aroma, rather than the flavour of the cocoa, were
much less influenced by the colour of the cup, although participants found the
chocolate to be slightly sweeter and more aromatic in a cream-coloured cup.
According to Betina Piqueras-Fiszman, “the colour of the container where food and
drink are served can enhance some characteristics like taste and aroma. There is no
fixed rule stating that flavour and aroma are enhanced in a cup of a certain colour or
_________________________________________________________________________________________
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shade. In reality, this varies depending on the type of food, but the truth is that, as this
effect occurs, more attention should be paid to the colour of the container as it has
more potential than one could imagine.”
In addition, their article summarised previous studies that also confirmed the effect of
containers on sensory characteristics of food or drink. For instance, the flavour of
lemon in yellow tins was preferred to that of soft drinks presented in a cold colour such
as blue. Drinks in pink containers were viewed as being more sugary. Strawberry
mousse presented on a white plate seemed sweeter than on a black plate. Coffee in
brown packaging was associated with a stronger flavour and aroma.
Another study in the Journal of Consumer Research in 2007 found that the colour of a
drink can influence perceptions of how it tastes more than quality or price. Jo Andrea
Hoegg of the University of British Columbia and Joseph W. Alba of the University of
Florida altered the characteristics of the same orange juice by darkening it with food
colouring, sweetening it with sugar or labelling the cups with brand and quality
information.
The study found that the colour of the juice seems to have great impact on perceptions
of taste. The participants actually perceived non-existent differences when given two
cups with one artificially darkened. In a similar way, the same group failed to perceive
taste differences when given cups of the same colour with one sweetened. Brand name
influenced people’s preferences for one cup over another, but labelling one a premium
brand and the other an inexpensive store brand had no effect on perceptions of taste.
The present studies show that, although there is not enough research on the field,
colour seems to have a great impact on one’s choice of products as it functions as a
gustatory stimulus. They point out that consumers, though unlikely, would turn their
back on taste for the sake of colour: they would pay more attention to colour rather
than taste.
Adapted from: http://www.psyarticles.com/perception/orange.html

A. State whether the following statements are True, False or Not Mentioned.
(5x1= 5 marks)
1. The hot chocolate experiment involved participants of the same gender.
2. The experiment did not show the effect of size on perceptions of taste.
3. The colour of the container can intensify the smell of a drink.
4. Brand label does not appear to influence perceptions of taste.
5. The main purpose of research was to explore factors that affect the price of
products.

_________________________________________________________________________________________
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B. Answer the following questions.

(5 marks)

1. List three examples to show how the colour of the container can influence
perceptions of taste. (3 marks)
2. Mention two ways in which researchers altered the characteristics of the same
orange juice. (2 marks)
PASSAGE 3: SUMMARY WRITING
The following article is about giving animals as a holiday gift. You have been
asked to produce a summary to be published in the school magazine.
Write your summary in about 100 words.
(15 marks)
ARE ANIMALS THE PERFECT HOLIDAY GIFT?
During festive season, people brainstorm for the perfect gift.
The comfort and joy of a pet may seem like a great option,
but global animal shelters and animal welfare organizations
discourage giving animals during holiday periods. They
support that animals do not belong underneath a Christmas
tree or in a wrapped up gift box and that animal adoption
needs thorough consideration.
Taking in a pet is a permanent commitment, shelter administrators advise, and
shouldn’t be done as a rash decision or as a surprise for someone. Several countries
have stopped animal adoptions during the holidays to discourage careless adoptions
that often lead to the animals being returned or abandoned. Many people make rash
decisions, especially during the festive period, to gift animals. As a result, over the
past decade, Germany’s large city-based animal rescues have seen a 40% to 50%
increase in the returns of dogs and cats in January, compared with other months.
Adopting a pet requires a lot of consideration. There are many costs associated with
raising an animal, such as food and medical appointments. Costs can also exceed
expectations if the pet gets sick and requires surgery. Pets require a lot of attention
and care. Children can lose interest fast, and the deal over who will walk the dog or
clean the cat’s litter box can easily become a point of contention. How much space
the animal needs and the right environment are also important considerations.
Adopting a pet will completely change your lifestyle. If people are giving an animal
as a gift, it is likely they won’t have taken into consideration all those aspects,
particularly not if it’s a surprise gift.
Consequently, it is common for many animal shelters to not grant adoptions several
days before Christmas. This temporary adoption stop has led to fewer animals being
abandoned after the holidays.
Adapted from: https://edition.cnn.com/2018/12/24/health/pet-adoption-holidays-intl/index.html
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WRITING TASK 1:

(15 marks)

You have recently been to stay with an old friend for a few days. Write an email thanking
him/her for the stay. In your email,
 say how you felt about the visit
 refer to something enjoyable that you did during your stay
 invite your friend to visit you.
Write your email in 120-150 words.
Do NOT use your real name.

WRITING TASK 2:

(20 marks)

Some people succeed in life despite the fact that they have not studied at university.
How important do you think it is to have a university degree? Write an essay for your
school website expressing your opinion.
Write your essay in 150-180 words.

-END OF EXAMINATION-
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΓΑΛΛΙΚΑ (07)
13 Iουνίου 2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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COMPRÉHENSION ORALE

20 POINTS

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
 une minute pour lire les questions,
 une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
 une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

DOCUMENT I : Vacances sans les parents

6 points

Cochez la bonne réponse

1. Les vacances sans les parents sont des vacances avec les copains.
❒ VRAI

1 point

❒ FAUX

2. Les adolescents partent en vacances sans leurs parents vers l’âge de…

1 point

❒ 15 -16 ans.
❒ 16 -17 ans.
❒ 17 -18 ans.
3. Il est préférable que les adolescents mangent des frites à chaque repas.
❒ VRAI

1 point

❒ FAUX

4. Les parents demandent à leurs enfants de leur…

(2 réponses)

2 points

❒ envoyer un SMS tous les jours.
❒ envoyer un e-mail.
❒ téléphoner souvent.
❒ envoyer des photos.
5. Pour avoir plus d’informations, on peut aller sur Internet.
❒ VRAI

1 point

❒ FAUX

D’après le Delf junior / Trait d’union

1
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DOCUMENT II : Jeunes migrants

8 points

Cochez la bonne réponse

1. Chantal Perrault s’occupe d’une association humanitaire.
❒ VRAI

❒ FAUX

2. Le nombre de jeunes migrants qui viennent en France diminue
chaque année.
❒ VRAI

1 point

1 point

❒ FAUX

3. En 2017 la France a accueilli…

1 point

❒ 24000 jeunes migrants.
❒ 25000 jeunes migrants.
❒ 26000 jeunes migrants.
4. Les jeunes migrants arrivent en France …

1 point

❒ avec leurs parents.
❒ avec leurs grands-parents.
❒ seuls.
5. Ils ont entre…

1 point

❒ 11 et 13 ans.
❒ 12 et 14 ans
❒ 15 et 17 ans.

6. Tous les jeunes migrants ont leurs documents officiels avec eux.
❒ VRAI

1 point

❒ FAUX

7. Le gouvernement français est obligé de…

(2 réponses)

2 points

❒ leur trouver un logement.
❒ leur trouver du travail.
❒ les mettre dans une école.
❒ les renvoyer dans leur pays d’origine.

D’après le site www.maryglascow.com

2
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DOCUMENT III : Mini-dialogues

6 points
4 x 1,5 point

Écoutez les différents mini-dialogues concernant ces thèmes et reliez-les au mot
correspondant, en écrivant le numéro correct dans la case vide.

a) Projets d’avenir

..…..

b) Musique

..…..

c) Vacances

..…..

d) Cinéma

..…..

www.youtube.com

FIN DE L’EXAMEN

© Copyright 2019 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΓΑΛΛΙΚΑ (07)
13 Ιουνίου 2019
08:00 - 11:00

ΜΕΡΟΣ IΙ : ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

0
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B. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

1. Traitez le sujet suivant en 60–80 mots

(14 points)

Vous êtes bénévole pour une association de votre ville. Vous aimez aider les autres.
Écrivez un mail à votre correspondant français. Expliquez-lui quelles actions humanitaires
vous avez faites l’année dernière et pourquoi. Donnez vos impressions.
Vous pouvez choisir 1 ou 2 actions humanitaires ci-dessous :
Aider les sans-abris, distribuer des repas, soutenir des personnes âgées, aider
les enfants à faire leurs devoirs, accueillir des animaux abandonnés, ramasser
les déchets sur les plages, etc.

ATTENTION : Ne signez pas avec votre vrai prénom. Signez avec le prénom Charis.

2. Traitez le sujet suivant en 80–100 mots

(16 points)

Vous êtes en dernière année du lycée. Après le baccalauréat (apolytirion), que ferez-vous
dans la vie ?
 Ferez-vous des études ?
 Si oui, lesquelles et pourquoi ?
 Dans quel pays ? À Chypre ou à l’étranger ?
 Vous vous marierez ?
 Vous aurez des enfants ?
 Autres

1
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C. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

DOCUMENT 1

15 points

LA FRANCE INTERDIT LES TÉLÉPHONES PORTABLES DANS LES COLLÈGES
Le Parlement français a définitivement adopté l'interdiction des portables dans les
collèges. L’interdiction était une promesse d’Emmanuel Macron pendant sa
campagne électorale, promesse qui est devenue une loi en août 2018.
La proposition de loi interdit l'usage de tout objet connecté (portable, tablette, montre...)
dans les collèges, établissements scolaires dont les élèves en France ont entre 11 et 15
ans. Les téléphones portables restent désormais éteints dans les sacs des collégiens.
Selon l’appréciation du directeur de chaque établissement, il y
aura des exceptions « pour des usages pédagogiques » ou
pour les enfants handicapés ou également en cas d’urgence.
La création de casiers est une possibilité mais ce ne sera pas
une mesure générale et uniforme.
Au lycée, la loi n’a rien changé : l’autorisation ou l’interdiction dépend du directeur
d’établissement.
Les professeurs considèrent l’interdiction comme une bonne chose. Pour eux, avoir un
téléphone portable à l’école, peut être un problème. Et oui, s’il sonne en classe, ça perturbe
les cours. L’attente de SMS ou d’appels empêche la concentration des élèves et détourne
leur attention. À la récréation, ils peuvent aussi être tentés de regarder souvent leur
portable au lieu de passer du temps avec leurs copains. Ils peuvent aussi se le faire voler.
Le portable est très important pour les parents des élèves qui
vont seuls au collège. Cela les rassure de recevoir un SMS “bien
arrivé”. Les établissements préviennent rarement de l’absence d’un
professeur, alors ce sont bien souvent les collégiens qui annoncent
qu’ils seront plus tôt à la maison. Certains parents pensent que le
téléphone portable n’est pas nécessaire à l’école. Selon eux, le
téléphone diminue la concentration des élèves en classe. Mais surtout, ils veulent protéger
leurs enfants des effets négatifs des réseaux sociaux et d'Internet.
2
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Cependant, les élèves ne voient pas cette loi d’un très bon œil. Pour eux, le téléphone
portable est un accessoire indispensable. Ils peuvent communiquer avec leurs copains,
recevoir des appels et des SMS, mais surtout avoir l’accès à Internet, aux réseaux sociaux
et jouer à des jeux vidéo.
Tout le monde ne partage donc pas le même avis sur cette interdiction.
D’après le site https://www.ici.fr

Répondez aux questions suivantes.

1. En France, les élèves ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable dans les
collèges.
VRAI / FAUX
1 point
2. Emmanuel Macron est contre la loi votée par le Parlement français sur l’interdiction
des portables au collège.
VRAI / FAUX
1 point
3. Pendant les cours, les élèves doivent…
a) poser leur portable éteint sur la table.
b) ranger leur portable éteint dans leur sac d’école.
c) mettre leur portable éteint dans leur casier.

1 point

4. Citez 2 raisons pour lesquelles les élèves auront la permission d’utiliser leur
portable au collège.
a) ……

b) ……

2 points

5. Le téléphone portable est aussi systématiquement interdit au lycée.
VRAI / FAUX

1 point

6. Les enseignants sont pour l’interdiction du portable au collège.
VRAI / FAUX

1 point

7. Citez 2 raisons qui justifient l’opinion des enseignants concernant l’interdiction
du téléphone portable en classe.
a) ……

b) ……

2 points

8. Selon les enseignants, il n’y a aucun problème si les élèves utilisent leur
portable pendant la récréation.
VRAI / FAUX
3
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1 point

9. Selon les parents :
Les élèves ont besoin d’avoir leur téléphone portable au collège pour…
(Choisissez 2 réponses)
a) informer leurs parents qu’ils sont arrivés à l’école.
b) leur envoyer des photos.
c) leur annoncer qu’ils rentreront à la maison plus tôt.
d) communiquer avec eux sur des réseaux sociaux.

2 points

10. Certains parents sont contre l’utilisation du portable à l’école
pour 1 des raisons suivantes. Laquelle ?
……
a)
Les téléphones peuvent sonner pendant les cours.
b) Leurs enfants se concentrent moins en classe.
c) Les téléphones coûtent cher.

1 point

11. Les élèves veulent utiliser leur portable à l’école pour …
(Choisissez 2 réponses)

a) faire des recherches en classe.
b) communiquer par textos.
c) rester en contact avec leurs parents.
d) faire des activités de classe.
e) téléphoner.

2 points

4
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DOCUMENT 2

6 points

Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.

Venez avec vos slogans,
casseroles, tambours et autres
folles idées.
On va faire du bruit !

ROUEN

Code vestimentaire : tout en vert

CITOYENS
POUR LE

CLIMAT

Rendez-vous à 10h30 à l’église
Saint-Jean, à côté de la mairie de
Rouen
Retrouvez-nous sur :
www.citoyens-climat-rouen

a. Type de l’événement : …………………………………………………………………………….
b. Date : ……………………………………...

Heure: ……………………………………..

c. Lieu : ………………........................................................................……..…….…………….
d. Organisateur : ……….…………………………………….……………………………………….
e. Couleur à porter : …………………………………………………………………………………..
f. Pour plus d’informations : …………………………………………………………………………..

5
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DOCUMENT 3

9 points

Lisez les documents ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.

Opinions sur la télévision
No 1 : Paul

No 2 : Aline
« Moi, je ne regarde

« Je regarde toujours le

que des films à la

journal

télévision.

S’il n’y a

pense qu’il est important

pas un bon film, le soir,

de savoir ce qui se

je ne regarde rien d’autre et je préfère

passe dans le monde. À part ça, j’aime

regarder des films sur Internet ou sur

les documentaires et quelquefois les

la plateforme Netflix.

On n’a plus

films aussi. Mais j’ai horreur de la

besoin d’aller au cinéma ! Quand

téléréalité, qui ne représente pas du

j’étais plus jeune, j’adorais les dessins

tout la réalité, à mon avis, et qui

animés mais maintenant je ne les

exploite les gens. »

télévisé car

je

regarde plus. »
No 3 : Pierre

No 4 : Sophie
« J’aime

bien

devant

le

« Moi,

dîner

personnellement,

j’adore les séries, parce

journal

d’actualités.

que

C’est important d’être

représentent bien la vie

au courant. On comprend mieux le

quotidienne et parce que je m’identifie

monde. Je regarde aussi les jeux et

aux personnages et à leurs problèmes.

les quiz. Je les trouve très amusants.

J’adore aussi les émissions musicales.

J’aime bien essayer de répondre aux

C’est super ! On parle des stars, de leur

questions

me

vie… Quand j’allume la télé le soir,

semble qu’on apprend beaucoup, tout

c’est parce que j’ai envie de me

en jouant. »

distraire. »

moi-même,

car

il

je

trouve

qu’elles

D’après la méthode Élan 1 / OXFORD, UNIVERSITY PRESS

6
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1. Quelle est la personne ? Écrivez le numéro correspondant.
5 X 1 = 5 points

a) Cette personne s’intéresse à la vie des personnes célèbres.

N° ..……

b) Cette personne regarde seulement des films.

N° ..……

c) Cette personne regarde la télé pour améliorer ses connaissances.
d) Cette personne déteste les programmes de téléréalité.
e) Cette personne regarde des films sur le Web.

N° ..……
N° ..……
N° ..……

2. Quelles sont les 2 personnes qui regardent la télé pour s’amuser ?
N° ..………. et N° ..……….

2 points

3. Quelles sont les 2 personnes qui aiment regarder les informations ?
N° ..………. et N° ..……….

2 points

7

54

D. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

Exercice I

10 X 0,5 = 5 points

Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous.
La cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes.
La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des
monuments les plus emblématiques de Paris. Des
millions de touristes (1…)

chaque année ce chef

d’œuvre.
Le lundi 15 avril 2019, en début de soirée, la cathédrale
Notre-Dame de Paris (2…) feu. La cause de l'incendie n'a pas encore été clairement
identifiée, mais ça (3…) être lié à des travaux de rénovation. Quatre-cents pompiers (4…)
là toute la nuit pour (5…) l’incendie de la cathédrale qui (6…) très violent. Leur courage
face aux flammes (7…) de sauver Notre-Dame.
Les annonces de dons deviennent de plus en plus nombreuses pour reconstruire la
cathédrale de Paris. Le Comité International Olympique (8…)

500 000 euros pour que

Notre-Dame (9…) prête pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
« Nous (10…) la reconstruire encore plus belle d’ici 5 ans » a déclaré Emmanuel Macron.

D’après https://www.parisinfo.com

1.

a) avaient visité

b) visiter

c) visitent

2.

a) a pris

b) prenait

c) prendra

3.

a) a pu

b) pouvoir

c) pourrait

4.

a) travailleront

b) travaillent

c) ont travaillé

5.

a) éteindre

b) ont éteint

c) éteindront

6.

a) sera

b) était

c) est

7.

a) permettra

b) permettait

c) a permis

8.

a) donner

b) donnera

c) donnait

9.

a) soit

b) a été

c) était

10.

a) avons pu

b) pourrons

c) pouvions

8
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Exercice II

10 x 0,5 = 5 points

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que le mot correspondant
de la colonne de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires.

0. vacancier (exemple)

(0…) Vacances entre ados avant 15 ans
Ça commence vers l’âge de 14 ou 15 ans, à l’approche des

1. grandir

(1…) vacances d’été, une première envie de partir en

2. lointain

vacances, (2…) des parents. Une semaine dans un (3…)

3. camper

avec des copains ou un (4…) avec sac à dos à l’étranger,
entre amis. Parmi les pays qu’ils aiment (5…), ce sont l’Italie,

4. voyager
5. visite

le Portugal, la Grèce, l’Angleterre et l’Amérique. Les

6. familial

vacances en (6…) ne les intéressent plus (7…).

7. vrai
C’est bien connu, les voyages forment la (8…). Pourtant, les
(9…) sans les parents sont de plus en plus tardifs.

8. jeune
9. séjourner

Les spécialistes le disent : l’(10…) a besoin qu’on lui fasse

10. adolescence

confiance pour faire ses propres expériences et devenir
autonome.

D’après delf junior B1. Trait d’union

9
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Exercice III

10 X 0,5 = 5 points

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés
ci-dessous.

SOS pour le climat
Depuis quelques semaines, des jeunes du monde entier
organisent

des

grèves,

des

marches

et

des

manifestations. Ils demandent (1…) leur gouvernement de
faire quelque chose (2…) le réchauffement climatique.
La créatrice de ce mouvement international, c’est Greta Thunberg, une jeune Suédoise
(3…) a 16 ans. Elle est connue (4…) son slogan Skolstrejk för klimatet (grève scolaire
pour le climat). Fin 2018, elle est allée à la conférence de l’ONU (5…) les changements
climatiques et a demandé (6…)

chefs d’États de faire plus d’efforts pour protéger la

planète.
Il faut dire (7…) la situation est grave (8…) les températures vont augmenter de 3 à 4
degrés d’ici 2050. Des animaux et des plantes vont disparaître, et il y aura une crise
humanitaire (9…) certains pays. Les États sont responsables et ils ont beaucoup d’efforts à
faire.
Greta Thunberg a créé #FridaysForFuture. Elle invite les jeunes à manifester tous les
vendredis. Le 22 février, elle est allée à Paris pour manifester (10…) des jeunes Français.
La prochaine étape ? Le 15 mars : il y aura une grève mondiale pour le climat.
D’après le site : https://fr.maryglasgowplus.com

1.

a) au

b) à

c) pour

2.

a) dans

b) contre

c) chez

3.

a) qui

b) que

c) où

4.

a) contre

b) en

c) pour

5.

a) sur

b) dans

c) que

6.

a) au

b) à

c) aux

7.

a) qui

b) que

c) où

8.

a) à cause de

b) grâce à

c) parce que

9.

a) chez

b) dans

c) sur

10.

a) avec

b) que

c) qui

10
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Exercice IV

5 X 1 = 5 points

Quel titre correspond à chaque rubrique ?

1. Économie : …………
2. Sciences : …………..

a. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, recevra son homologue
chypriote, Nikos Christodoulides, le mardi 7 mai,
pour un entretien de travail

3. Politique : …………..
4. Faits divers : …………..
5. Environnement : …………..

b. La forêt amazonienne, le poumon vert de la
planète
c. Après avoir passé un an dans l’espace,
l’astronaute Mark Kelly n’est plus le même
homme
d. Comment taxer les riches
e. Tout sur l’incendie de Notre-Dame de Paris

FIN DE L’EXAMEN

© Copyright 2019 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: …................... ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: ...........................
ΕΠΩΝΥΜΟ.: ....................................................................
ΟΝΟΜΑ: ............................ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..................
ΣΧΟΛΕΙΟ: ..............................................ΤΜΗΜΑ: ..............
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: .....................................................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (08)
Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019

ΜΕΡΟΣ Ι: ENOTHTA A

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα
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Teil A: Hörverstehen

20 Punkte

Sie hören kurze Texte zu drei verschiedenen Aufgaben.
Für die Hörtexte haben Sie eine Minute Zeit zum Lesen der Aufgaben.
Danach hören Sie die Texte einmal. Sie haben dann eine Minute Zeit, um die
Fragen zu beantworten.
Dann hören Sie die Texte zum zweiten Mal. Sie haben eine Minute Zeit, um Ihre
Antworten zu kontrollieren.
Hören I

(6 x 1 = 6 Punkte)

Sie hören sechs kurze Texte.
Was ist richtig: a oder b? Notieren Sie.

1.

Lukas möchte am Freitag eine ____________machen.
a

2.

b

Fahrrad

ins Kino

b

ins Konzert

um 4 Uhr

b

um 5 Uhr

b

Halsschmerzen

Peter hat _______.
a

6.

Auto

Sabine und ihre Freundinnen treffen sich ________ vor der Post.
a

5.

Gartenparty

Vanessa und Johannes möchten heute Abend ____________ gehen.
a

4.

b

Christinas _______________ ist kaputt.
a

3.

Geburtstagsparty

Kopfschmerzen

Laura und Pauline spielen heute ____________.
a

Volleyball

Text

1

b

2

3

Basketball

4

5

6

Antwort

1
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Hören II

(6 x 1 = 6 Punkte)

Sie hören einen Text. Welche Bilder passen zum Text (9
9)?
Notieren Sie. Zwei Bilder passen nicht.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

2
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Hören III

(8 x 1 = 8 Punkte)

Sie hören zwei Texte.
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an (X)!

Text 1: Hier wohne ich

Richtig

Falsch

Richtig

Falsch

1. Familie Lucht wohnt im Stadtzentrum von Salzburg.
2. Das Haus von Familie Lucht hat einen Garten.
3. In dem Haus gibt es drei Schlafzimmer.
4. Das Arbeitszimmer ist nicht groß.

Text 2: Schule und Arbeit
1. Sophie ist fünfzehn Jahre alt.
2. Sophie findet die Arbeit im Supermarkt toll.
3. Sophie verdient pro Woche sechzig Euro.
4. Sophie arbeitet auch als Babysitter.
ENDE DES HÖRVERSTEHENS

3
64

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (08)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019

ΩΡΑ:

08:00- 11:00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΙΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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TEIL B: SCHRIFTLICHER AUSDRUCK

30 Punkte

Teil 1

(10 Punkte)

Lesen Sie.
Ihre Freundin Christina kommt aus
Zypern und lebt seit drei Monaten in
Deutschland. Sie ist Veganerin und
möchte an der Volkshochschule in
Hamburg vegan kochen lernen. Sie
hat aber nur am Wochenende Zeit.
Sie möchte mit ihrer Kreditkarte
bezahlen.

Füllen Sie das Formular für Ihre Freundin Christina aus.
Schreiben Sie die Lösungen ins Heft.

(10 Informationen)

Hamburger Volkshochschule

Anmeldeformular
Vorname:

(1)

Familienname:

(2)

Straße:

(3)

Hausnummer:

46

Wohnort:
Geschlecht:

(4)
männlich

weiblich

(5)

Telefonnummer:

(6)

E-Mail:

(7)

Beruf:

(8)

Kurs:

Steaks Spezial

Beste Burger

Veganes Fingerfood

Brot backen

Tag:

Donnerstag

Samstag

Ich bezahle

per Kreditkarte

x

(9)

(10)

bar

1
66

Teil 2

(20 Punkte)

Sie haben eine E-Mail von Julia bekommen.
Schreiben Sie Julia eine Mail über Ihre Schule. (80–100 Wörter)
Beantworten Sie alle Fragen.
Hallo Nikos,
vielen Dank für deine E-Mail.
Wie du weißt, schreibe ich Artikel für unsere Schülerzeitung. In diesem Monat ist
das Thema „Schulen im Ausland“. Kannst du mir etwas über deine Schule schreiben?
Meine Schule ist groß und alt und wie ist deine? Wie viele Schüler und Schülerinnen
gehen in deine Schule? Was gibt es alles in deiner Schule? Habt ihr auch einen
Sportplatz? Wann beginnt der Unterricht? Und wie sind deine Lehrer? Welche Fächer
habt ihr und was ist dein Lieblingsfach? An meiner Schule haben wir zweimal pro
Woche am Nachmittag Unterricht? Ihr auch? Wie findest du deine Schule?
Schreib mir bald, ich warte auf deine Antwort.
Liebe Grüße
Julia

Liebe Julia,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Viele Grüße
Nikos

2
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Teil C: LESEVERSTEHEN

30 Punkte

Teil 1
(20 Punkte)
Lesen Sie den Text in Annas Reiseblog und lösen Sie die folgenden Aufgaben.
WIEN IN VIER TAGEN
Zuerst ein paar Informationen über diese fantastische Stadt: Wien ist die Hauptstadt
Österreichs. Hier leben fast 2 Millionen Menschen und es ist eine der größten Städte der
EU mit internationalem Flair. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten und die Altstadt von
Wien gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Deshalb kommen jedes Jahr circa 7 Millionen
Touristen nach Wien.

Mittwoch: Lena und ich sind gestern Abend um 21:00 Uhr in Wien
angekommen. Wir wohnen bei Freunden. Ihre Wohnung liegt im
Stadtzentrum, ganz in der Nähe vom Stephansdom.
Der Stephansdom ist eines der Wahrzeichen* von Wien und wir haben
ihn heute besucht. Vom Kirchturm im Süden (136 m) hat man bei gutem
Wetter einen schönen Blick auf die ganze Stadt. Heute war es sonnig
und wolkenlos. Wir hatten also Glück!!!

Stephansdom

Donnerstag: Das Schloss Schönbrunn ist eine der Hauptattraktionen von Wien. Am
Vormittag haben wir eine Tour durch das Schloss gemacht und gesehen, wie die Kaiserin
Sissi hier im 19. Jahrhundert gelebt hat. Der Spaziergang durch den Schlosspark war
wunderschön. Nach dem Mittagessen waren wir im Tiergarten Schönbrunn. Diesen Zoo gibt
es seit 1752. Hier kann man Tiere aus der ganzen Welt sehen. Am Abend haben wir im
Schlosspark ein Konzert der Wiener Philharmoniker besucht. Das war ein Traum!!!

Freitag: Wir interessieren uns sehr für Kunst und deshalb sind wir ins
Leopold Museum gegangen. In diesem Museum gibt es viele Bilder von
Gustav Klimt. Er ist unser Lieblingsmaler. Wir waren auch in der KlimtVilla. Hier hatte er sein Atelier. Am Nachmittag waren wir im Café
Frauenhuber in der Altstadt. Wien ist bekannt für seine Kaffeehäuser!
Lena hat die berühmte Sachertorte gegessen und ich einen
Apfelstrudel mit Vanilleeis. Das war lecker!!!

Gustav Klimt:
Portrait von Adele Bloch-Bauer

Samstag: In Wien kann man gut shoppen! Im Stadtzentrum sind viele
Designerboutiquen, Geschäfte, Bars und Restaurants. Ich habe mir ein
schönes Armband von Swarovski gekauft und Lena tolle Ohrringe.
Mittags haben wir auf dem Naschmarkt Wiener Schnitzel mit
Kartoffelsalat gegessen. Und am Abend sind wir in den Prater
gegangen. Hier gibt es einen Lunapark mit vielen Attraktionen.
Natürlich haben wir eine Fahrt mit dem Riesenrad gemacht.
Das war echt toll!!!

Riesenrad

Morgen fahren wir leider nach Hause. Wien hat uns sehr gefallen und wir kommen bestimmt
einmal wieder.
*das Wahrzeichen = das Symbol

Fotos v.o.n.u: Wikipedia.de

3
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Aufgabe I

(7 x 2 = 14 Punkte)

Was ist richtig und was ist falsch?
1. Anna findet Wien sehr schön.
2. Pro Jahr besuchen sehr viele Touristen Wien.
3. Anna und Lena wohnen in einem Hotel.
4. Am Mittwoch war das Wetter in Wien sehr gut.
5. Der Tiergarten Schönbrunn ist nicht alt.
6. In den Kaffeehäusern kann man nur Kaffee trinken.
7. Am Samstagmittag haben Anna und Lena einen Obstsalat gegessen.

Aufgabe II

(6 x 1 = 6 Punkte)

Ordnen Sie 1 bis 6 das passende Satzende (A – F) zu.

1

Wien ist

A

einen wunderschönen Park.

2

Der Stephansdom ist

B

in Wien gelebt und gearbeitet.

3

Das Schloss Schönbrunn hat

C

sehr international.

4

Der Maler Gustav Klimt hat

D

Wien noch einmal besuchen.

5

In Wien kann

E

eine beliebte Sehenswürdigkeit in Wien.

6

Lena und Anna möchten

F

man sehr gut einkaufen.

1

2

3

4

5

6

4
69

Teil 2

(10 Punkte)

Aufgabe I

(6 x 1 = 6 Punkte)

Ordnen Sie den Situationen (1 – 6) die passenden Anzeigen (A – F) zu.
Sie dürfen jede Anzeige nur einmal verwenden.
Situationen
1. Monika (16) möchte im Sommer eine Sprachreise nach England machen.
Sie singt und tanzt gern und möchte den Kurs mit ihren Hobbys kombinieren.
2. Lara und Andreas aus Berlin haben zwei Kinder und möchten mit ihnen
schwimmen gehen.
3. Familie Antoniou macht in Deutschland Urlaub. Sie sind alle sehr sportlich und
möchten morgen eine Fahrradtour machen.
4. Dolores und Marco sind zum ersten Mal in Berlin und möchten die Stadt
kennenlernen. Sie sprechen nur Spanisch.
5. Die Schüler der Neugriechischklasse am Goethe-Gymnasium Frankfurt
möchten eine Fahrt nach Griechenland machen.
6. Herr und Frau Huber möchten mit ihrem Hund in Urlaub fahren und suchen
eine Ferienwohnung.
https://www.kolumbus-sprachreisen.de

Kostenloser Stadtrundgang
durch Berlin

Kolumbus
Entdecke mit uns die Welt!

Sehen Sie
auf dieser beliebten Tour durch Berlin
die wichtigsten Attraktionen der Stadt.

In unserem Kurs
Englisch & Musical
habt ihr
neben dem klassischen
Sprachunterricht auch Unterricht in
Schauspiel, Tanz und Gesang und
studiert bekannte West End- und
Broadway-Musicals ein.

Dauer: 2,5 - 3 Stunden
Tourguide: Englisch, Deutsch, Spanisch
Preis: Bezahlen Sie so viel Sie möchten!

Alter:
14 - 17 Jahre
Kleine Gruppen

Führungen bei jedem Wetter!
Buchen Sie Ihre Tour durch Berlin im Voraus
und sparen Sie Zeit!

Unsere Sprachschule ist im Stadtzentrum
von Cambridge, nur 10 Minuten Fußweg
vom Bahnhof.

https://www.getyourguide.de

A

B
5
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Dein Traumurlaub in Italien beginnt
hier…

ti@spremberg.de

… mit dem E-Bike durch Deutschland
Sie lieben das Radfahren und möchten
das Spremberger Land erkunden, dann
haben wir die passenden Räder für Sie.
Mieten Sie unsere Elektrofahrräder!

Wunderbar!

Genieße in Italien mit Hund La Dolce Vita,
und entdecke Südtirol, Piemont und den
Zauber der Toskana.

Zeit
EBike

Finde hier 38 hundefreundliche
Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels
in Italien.

1
Stunde

1

2

ab 4

Tag

Tage

Tage

4

16

22

20

EURO

EURO

EURO

EURO

Auch für Familien mit Kindern geeignet!

Wir wünschen Ihnen
viel Spaß!

Infos: www.hunde-urlaub.de

C

D

TROPICAL ISLANDS

Klassenfahrten nach Griechenland
Athen und Peloponnes

Badespaß für die ganze Familie
im Freizeitpark
60 km südlich von Berlin

Die perfekte Kombination
aus Kultur und Meer
5-tägige Klassenfahrt in modernem Reisebus







*
mehrere Swimming-Pools
Massagen, Sauna
Beachvolleyball, Minigolf
Kinderclub, Ballon fahren
5 Restaurants, 3 Bars, 1 Eiscafé

4 x Übernachtung
2 x Hotel Evripides in Athen,
2 x Gregoris Apartment in Tolo

* Frühstück
* Abendessen in Tolo
www.cts-reisen.de

www.tropical-islands.de

E

F
adaptiert aus dem Internet

1

2

3

4

Aufgabe II

5

6

(4 x 1 = 4 Punkte)

Lesen Sie noch einmal alle Anzeigen. Sind die Aufgaben richtig oder falsch?
1.
2.
3.
4.

Zur Sprachschule kann man vom Hauptbahnhof auch zu Fuß gehen.
Für ein Elektrofahrrad bezahlt man 4 Euro pro Tag.
Im Freizeitpark Tropical Islands kann man Golf spielen.
Die Klassenfahrt dauert sechs Tage.
6
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Teil D: SPRACHANWENDUNG

20 Punkte

Aufgabe I

(5 x 1 = 5 Punkte)

Was passt: a oder b?

1.

2.

3.

4.

5.

Ich kann leider nicht zu deiner Party kommen. Ich ____________.
a)

muss für die Mathearbeit lernen

b)

für die Mathearbeit lernen muss

Michael trinkt gern Saft. Deshalb ______________.
a)

er kauft einen Orangensaft

b)

kauft er einen Orangensaft

Nico und Laura kommen nicht aus Zypern, _______________.
a)

sondern aus der Schweiz

b)

oder sie kommen aus der Schweiz

Wann ____________________________?
a)

die Abiturprüfungen in deinem Land beginnen

b)

beginnen die Abiturprüfungen in deinem Land

Ich gehe ins Kino. __________________________? – Ja, wir kommen mit.
a)

Ihr kommt mit

b)

Kommt ihr mit

7
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Aufgabe II

(10 x 1 = 10 Punkte)

Lesen Sie den Text. Was passt in die Lücken (1 – 10): a, b oder c?
Hallo Andreas,
wie geht es ______ (1)? Mir geht es gut. Nur noch zwei Wochen Schule!!!
Dann _______ (2) die Ferien. Weißt du schon, was du in den Sommerferien
machst? Ich habe eine tolle Idee – eine Reise _____ (3) Deutschland. Wollen wir
zusammen einen Sprachkurs in Deutschland machen und Land und Leute
kennenlernen? Es gibt Sprachreisen _____ (4) Jugendliche, die kosten auch gar

A#

nicht so viel. Im nächsten Jahr bekommen _____ (5) dann in Deutsch sehr gute
Noten und _____ (6) Eltern sind zufrieden.
In München gibt es Kurse für Anfänger, vier Wochen, kleine Gruppen.
Wir ____ (7) bei deutschen Familien wohnen oder in einer Jugendherberge.
Das ist doch super, oder? München ____ (8) im Süden von Deutschland. Hier ist
es sehr schön. Vielleicht machen wir auch eine Exkursion in die Alpen.
Morgen ist Samstag. Kannst du _____ (9) Nachmittag so gegen 16.00 Uhr zu mir
____ (10)? Dann können wir darüber reden.
Ruf mich auf dem Handy an!
Michalis

1.

a) dir

b) du

c) dich

2.

a) beginne

b) beginnen

c) beginnst

3.

a) in die

b) aus

c) nach

4.

a) gegen

b) für

c) von

5.

a) ich

b) ihr

c) wir

6.

a) unsere

b) unser

c) unseren

7.

a) kann

b) können

c) könnt

8.

a) liegt

b) liegst

c) liegen

9.

a) im

b) um

c) am

a) kommen

b) kommst

c) kommt

10.

8
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Aufgabe III

(5 x 1 = 5 Punkte)

Wählen Sie die richtige Reaktion in den folgenden Ausgangssituationen.
Nur eine Antwort ist richtig.
1. In der Stadt
Tourist:

„Entschuldigung, wie komme ich zum Museum?“
a)
b)
c)

Das Museum ist sehr modern.
Gehen Sie geradeaus. Das Museum ist auf der linken Seite.
Es gibt hier nur ein Museum.

2. Beim Arzt
Patient:

„Ich brauche einen Termin.“
a)
b)
c)

Können Sie am 8. Juni um 14.00 Uhr?
Nein, danke.
Vielen Dank.

3. Im Restaurant
Ober:

„Wie schmeckt Ihnen die Fischsuppe?“
a)
b)
c)

Ja, ich nehme sie.
Sie schmeckt mir sehr gut.
Nein, ich möchte keine Suppe.

4. Ein Gespräch mit einem Freund.
Andreas:

„Wie war die Party?“
a)
b)
c)

Sehr müde.
Sehr langweilig.
Sehr hungrig.

5. Zu Hause
Oma:

„Siehst du heute Abend fern?“
a)
b)
c)

Krimis finde ich langweilig.
Ich mag Krimis.
Ja, um acht Uhr läuft ein Film mit Til Schweiger.
Viel Erfolg
ENDE DER PRÜFUNG

9
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ESAMI PANCIPRIOTI 2019

PARTE A. PROVA DI ASCOLTO

(20 PUNTI)

ISTRUZIONI
In questa prova ascolterete tre (3) registrazioni seguite da tre esercizi diversi.
Leggete con attenzione le istruzioni.
Per ogni registrazione:
 Avete un minuto per leggere le domande.
 Potete cominciare a fare gli esercizi mentre ascoltate.
 Dopo il primo ascolto avete un minuto per completare l’esercizio.
 Dopo il secondo ascolto avete un minuto per controllare le vostre
risposte.

PRIMO ASCOLTO

(6x2=12 punti)

Abbinate ogni conversazione al tema appropriato.
Attenzione! Ci sono due temi in più.
DI CHE COSA PARLANO?

a.

indicazioni stradali

b.

cinema

1.

c.

shopping

2.

d.

hotel

3.

e.

scuola

4.

f.

turismo

5.

g.

sport

6.

h.

appartamento

(tratto da online italian club e imparare on line)

1
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SECONDO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

ORGANIZZARE UNA FESTA

1. La signora vuole prenotare il ristorante per un onomastico.

V

F

2. La prenotazione è per il 7 settembre.

V

F

3. Il menù fisso comprende anche la torta.

V

F

4. Non è necessario lasciare un acconto.

V

F

(tratto da online italian club)

2
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TERZO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

CHE FA MARIO?

1. Dal lunedì al venerdì Mario non ha molto tempo libero.

V

F

2. Preferisce studiare in biblioteca.

V

F

3. A Mario piace cucinare per i suoi amici.

V

F

4. Questo fine settimana arriva una sua amica da Madrid.

V

F

(tratto da online italian club)

FINE DELLA PROVA DI ASCOLTO

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ (9)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ: 8:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

OΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

80

PARTE B. PRODUZIONE SCRITTA

(30 PUNTI)

Svolgete i due temi che seguono:

1.
Scrivi un post sul tuo blog e descrivi la tua giornata
tipica.
(40-60 parole, 10 punti)

2.
Ieri sei stato/a al cinema. Scrivi un post su Facebook e
racconta come hai trascorso la serata.
(80-100 parole, 20 punti)

1

81

PARTE C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 PUNTI)

1. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
“NON RIFIUTIAMOCI”: libri in cambio di rifiuti

(5x2=10 punti)

“NON RIFIUTIAMOCI” è la nuova iniziativa della
libreria Ex Libris Cafè di Polla, un paesino poco
conosciuto vicino alla città di Salerno, nel Sud Italia.
Chi porta dei rifiuti in libreria, come per esempio una
lattina o una bottiglia di plastica, può avere subito in
cambio un libro in regalo. E, se vuole, può regalare
questo libro ad una biblioteca scolastica o ad un
carcere minorile. Per la consegna dei libri agli istituti
e alle biblioteche è responsabile la libreria.
Con questa iniziativa, il proprietario dell’Ex Libris Cafè, Michele Gentile, ci invita tutti a
proteggere due fra i beni più preziosi che abbiamo: la cultura e l’ambiente. Il libraio
sostiene che tutti possiamo fare la differenza.
A Polla tante persone hanno cominciato a rispondere alla sua iniziativa, soprattutto i più
piccoli che, in cambio di un buon libro, gettano le basi per un futuro migliore per loro e
per il loro pianeta. Ci sono anche tanti istituti scolastici, non solo a Polla, che mandano
bottiglie di plastica in cambio di libri per le loro biblioteche.
I cittadini di Polla trovano l’idea di Michele Gentile geniale. E i bambini hanno scritto su
uno striscione: “NON RIFIUTIAMOCI” di leggere, di essere gentili, di sognare; è la
strada che porta alle stelle.
(liberamente adattato da funpage.it)

1. A Polla hanno aperto una nuova libreria.

V

F

2. Basta portare una bottiglia vuota per avere un libro gratis.

V

F

3. Lo scopo dell’iniziativa è proteggere la cultura e l’ambiente.

V

F

4. Anche chi non abita a Polla può contribuire all’iniziativa.

V

F

5. “Non rifiutiamoci” ha avuto successo solo tra i giovani.

V

F

2
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2. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono.

CACCIA AL TESORO!
PARTECIPA E VINCI…
Primo premio: 2 biglietti per
lo stadio Olimpico! Segui la
tua squadra del cuore!
Scopri come fare su
www.immaginet.com

Vi aspettiamo alle 09.00!
I. Completate.
a.
b.
c.
d.

(4x2=8 punti)

Come si chiama l’evento?
Quando è l’evento?
Dove è l’evento?
A che ora inizia l’evento?

II. Vero o Falso?
1.
2.
3.
4.

(4x1=4 punti)

All’evento possono partecipare solo bambini.
Solo chi partecipa alla caccia al tesoro può vincere un premio.
Durante l’evento è possibile comprare dei prodotti.
L’evento si svolge in estate.
3
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V
V
V
V

F
F
F
F

3. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.

Meta № 1

(4x2=8 punti)

Alpe Cimbra
Un pacchetto speciale per chi ama godersi la montagna su due ruote.
Pedalare in montagna con la bici regala emozioni incredibili:
raggiungete gli angoli più nascosti e poi regalatevi un pranzo alpino.
Quattro giorni in offerta con soggiorno incluso.

Meta № 2

Calata Turchino – Abruzzo
Una spiaggia segreta e selvaggia, nascosta nel tratto di costa
tra Vignola e San Nicola, dove anfratti rocciosi si alternano ai tipici
trabocchi, le antiche macchine da pesca su palafitta. Il mare è quello
turchese a cui non potete resistere, profondo già a un metro dalla riva.

Meta № 3

Parco del Monte Baldo
Weekend del 2 giugno nel parco del Monte Baldo, in Trentino.
Approfitta del pacchetto in offerta di tre giorni e due notti con tante
attività per tutta la famiglia. Da 83€.

Meta
M
t №4

Sagra del Surf di Capo Mannu
A inizio ottobre, la Sardegna attende appassionati di sport o semplici
visitatori, per la festa più divertente della stagione. Una festa che
celebra la cultura del mare e la relazione tra ambiente e surfing.
Nei due giorni della sagra potete partecipare a prove gratuite proposte
dalle scuole di surf, kite, windsurf, skateboard, ma anche lasciarvi
coinvolgere dagli eventi studiati ad hoc (anche per i più piccoli!), che
animano il Surf Village.

Meta № 5

Weekend lungo a Firenze
Musei, gallerie e palazzi custodiscono alcuni dei più importanti tesori
artistici al mondo. Ma Firenze è bella anche "fuori", lungo le strade del
centro; è romantica sul Ponte Vecchio e all'Oltrarno; è tranquilla e
verdeggiante ai giardini di Boboli. Dopo una piccola pausa, dedicatevi
allo shopping - mettendo il naso nelle botteghe storiche che
a Firenze sono oltre 60 - e alla ricerca di una trattoria giusta dove
gustare le ottime e gigantesche fiorentine, e delle enoteche per un buon
bicchiere di vino regionale.
4
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Meta № 6

Festival figuratevi … di essere bambini
Un evento internazionale interamente dedicato ai bambini che, per
l'edizione 2019, si tiene in Valnerina, e coinvolge i comuni colpiti dal
violento sisma del 2016. Giochi, spettacoli, laboratori e tante occasioni
di svago e divertimento "in famiglia". Se amate trascorrere le vacanze
in camper, qui siete ben accetti!
(liberamente adattato da meteweekend.it)

Qual è la meta ideale per le seguenti persone? Attenzione! Ci sono 2 mete in più!
a. Io e la mia ragazza amiamo visitare posti nuovi, vedere monumenti
che non conosciamo e provare piatti locali.

N°____

b. Cerco una meta dove ci sono attività per i miei figli e sport acquatici.

N°____
c. Vorrei fare il pieno di natura e di avventure sempre in compagnia
della mia bicicletta.
d. Non vedo l’ora di tuffarmi fra le onde del mare, rilassarmi e prendere
il sole. Preferisco posti non molto frequentati dalle persone.

5
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N°____
N°____

PARTE D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
1. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.











(20 PUNTI)
(10x1=10 punti)

COME PREPARARSI AGLI ESAMI
Segnali di stress: Lo stress da esami esiste. Consigli: ascoltare musica, uscire di
casa… ovviamente senza esagerare, dovete anche studiare!
Questioni di classe: Come un atleta che 1. ________ allena per lunghi mesi in
attesa della gara finale, anche tu devi prepararti all’esame già durante l’anno
scolastico. Scambia e 2. ________ appunti da rivedere a casa tua. Agli esami viene
chiesto ciò che si è studiato nel corso 3. ________ anno.
Organizzati con i compiti: Svolgi i compiti che ti vengono assegnati a casa, e
ordina una volta alla settimana 4. ________ argomenti affrontati.
Studia come mangi: Nel periodo degli esami, 5. ________ mattina, è consigliabile
una colazione a base di yogurt, cereali e latte. Per i pasti menù leggeri, 6. ________
le interruzioni pomeridiane con un frutto o un gelato alla frutta.
Prove di ripasso: 7. ________ arriva l’ora del ripasso, di solito pensi di non sapere
niente. Devi trasformare il materiale su cui 8. ________ lavorato in qualcosa di
nuovo, come quando cambi la disposizione dei mobili in una stanza.
La mappa della memoria: L’unico sistema sicuro per superare bene gli esami è
“imparare studiando”, ma anche “imparare a ricordare”.
Concentrati: Quando apri un libro per studiare, pensa di essere in cima a un monte,
nel silenzio più assoluto, lontano 9. ________ qualsiasi distrazione.
Il giorno prima: Domani 10. ________ gli esami. Niente paura. Al momento
opportuno, le informazioni ti arrivano forti e chiare.
(liberamente adattato da mondoerre.it)

1.

a. si

b. ci

c. ti

2.

a. prende

b. prendono

c. prendi

3.

a. del

b. dello

c. dell’

4.

a. gli

b. i

c. l’

5.

a. in

b. di

c. a

6.

a. ottima

b. ottime

c. ottimo

7.

a. Quanto

b. Quando

c. Che

8.

a. sei

b. ha

c. hai

9.

a. da

b. con

c. a

10.

a. sono cominciati

b. cominciano

c. cominciare

6
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2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.

1.

- Oggi compio 18 anni!
- ________________
a. Piacere!
b. Tanti auguri!
c. In bocca al lupo!

2.

- Signore, ________________
- No, mi dispiace!
a. che taglia porti?
b. che numero porti?
c. c’è lo sconto?

3.

- Professore, ________________
- Abbastanza bene, grazie.
a. come stai?
b. come state?
c. come sta?

4.

- Quando è aperta la banca?
- Tutti i giorni ________________
a. dalle otto all’una e trenta.
b. alle otto dall’una e trenta.
c. sono le otto e trenta.

5.

- Laura, come hai passato il fine settimana?
- ________________ al mare.
a. Sono andati
b. Sono andato
c. Sono andata

6.

- Juan è spagnolo?
- Sì, viene ________________ Madrid.
a. da
b. dagli
c. dalla
7
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(10x1=10 punti)

7.

- Ho mal di stomaco!
- ________________ più caramelle!
a. Non mangiare
b. Non mangiate
c. Non mangi

8.

- Ragazzi, cosa avete fatto ieri?
- ________________ per Roma.
a. Sono partiti
b. Siamo partiti
c. Sono partito

9.

- Quante volte alla settimana vai in palestra?
- ________________ vado ogni sabato.
a. Ne
b. Vi
c. Ci

10.

- ________________ molto la pasta ma non ________________ le lasagne.
- Io adoro le lasagne!
a. Mi piacciono / mi piace
b. Mi piace / mi piace
c. Mi piace / mi piacciono

FINE DELL’ESAME

8
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………….…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: ……………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………..………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: …………….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: …..….
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ……………………………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΙΣΠΑΝΙΚΑ (10)
30 Μαΐου 2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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A. COMPRENSIÓN AUDITIVA

20 PUNTOS
INSTRUCCIONES

Vas a escuchar tres grabaciones que corresponden a tres documentos diferentes.
Para cada documento:
 Tienes un minuto para leer las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una primera vez y después tienes un minuto para
empezar a contestar a las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una segunda vez y después tienes un minuto para
completar tus respuestas.

TAREA 1
Vas a escuchar a una señora hablando de una excursión. Marca si las frases son
Verdaderas (V) o Falsas (F).

(8x1=8 puntos)

FRASES

V

F

1. El lunes y el martes no hay colegio.

2. La señora va a ir a la montaña.

3. Ella prefiere viajar de noche.

4. Han alquilado una casa.

5. El pueblo está cerca de la estación de esquí.

6. El viaje tarda más de cuatro horas.

7. En este momento las estaciones de esquí están cerradas.

8. El año pasado Amanda hizo una clase de esquí.
www.podcastsinspanish.org

1
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TAREA 2
Una chica habla de sus preferencias. Marca si las frases son Verdaderas (V) o
Falsas (F).
(6x1=6 puntos)

FRASES

V

F

1. La chica prefiere vivir en Madrid.

2. Le interesa ir de compras.

3. Madrid ofrece muchas actividades culturales.

4. El campo es para los fines de semana.

5. Ha estudiado psicología.

6. No le gusta nada la naturaleza.
www.podcastsinspanish.org

TAREA 3
Escucha las recomendaciones de una señora y elige la opción correcta.
(6x1= 6 puntos)
1.

La Joya del Pacífico es un…
a) hotel
b) restaurante
c) bar

2.

Su especialidad es…
a) la carne
b) el pescado
c) la pasta

2
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3.

“Baila marina” es…
a) una canción
b) un baile
c) un plato

4.

El menú cuesta…
a) 8000 pesos
b) 180 pesos
c) 800 pesos

5.

Es un precio…
a) barato
b) caro
c) exquisito

6.

El menú incluye el plato principal con…
a) bebida y postre
b) ensalada y café
c) bebida y ensalada
www.audio-lingua.eu

-FIN-

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΠΑΝΙΚΑ (10)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Μαΐου 2019
ΩΡΑ:
08:00-11:00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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B. EXPRESIÓN ESCRITA

30 PUNTOS

TAREA 1
La semana pasada fuiste a la boda de tu primo/a. Escribe en tu blog sobre la
boda.
(40-60 palabras)
(10 puntos)

En tu blog debes:




Decir dónde fue la ceremonia y la celebración después
Mencionar con quién fuiste
Decir qué hiciste en la fiesta y qué te gustó

¡No escribas tu nombre!

TAREA 2
Escribe un correo electrónico a un/a amigo/a contándole tus planes para las
vacaciones de verano. En tu mensaje debes:
(80-100 palabras)




(20 puntos)

Mencionar adónde vas a ir y con quién
Decir qué medio de transporte vas a utilizar y dónde te vas a quedar
Explicar qué actividades quieres hacer

¡No olvides saludar y despedirte y no escribas tu nombre verdadero!

1
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C. COMPRENSIÓN LECTORA

30 PUNTOS

TAREA 1
Lee el siguiente artículo y haz los ejercicios que siguen al texto.

Mira por qué la mexicana Elisa Carrillo es la mejor bailarina del
mundo
La bailarina cuenta cómo fue el comienzo de su trayectoria en el baile y su
evolución como artista hasta llegar a lo más alto del ballet mundial.
La bailarina Elisa Carrillo (Texcoco, 1981) se
convirtió en la primera mexicana en recibir el premio
más importante de la danza que entrega el teatro
Bolshoi de Moscú por su interpretación del clásico
Romeo y Julieta.
Carrillo, primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín,
comenzó su carrera cuando era muy joven. A los 16 años tuvo la oportunidad de
estudiar con una beca en Londres en el Ballet Nacional de Inglaterra y después
arrancar su carrera profesional en el escenario del Stuttgart Ballet, en Alemania. En
2011, la mexicana fue nombrada primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín,
consolidando su carrera en los anfiteatros más importantes del mundo.
A través de su página personal, la bailarina cuenta cómo fue el comienzo de su
trayectoria en el baile y su evolución como artista hasta llegar a lo más alto del ballet
mundial.
"Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de
perseguirlos", dice la bailarina. Nacida en una familia de clase trabajadora del Estado
de México, Elisa Carrillo no ha olvidado sus raíces y siempre que habla de su vida
profesional recuerda su país de origen y su interés por llevar el arte de la danza a
México. "Estoy logrando mi sueño, pero dentro de ese sueño siempre está México",
cuenta en el primer capítulo en el que narra su vida.
La bailarina recordaba que sus primeros años fueron los más difíciles. Separarse de
su madre y estudiar en Londres cuando era una adolescente fue una experiencia
traumática que le hizo trabajar con más empeño en su carrera. "Estar en esta cápsula
tan bella que es el mundo de las artes te ayuda a mantenerte de alguna manera feliz
a pesar de las dificultades", recuerda Carrillo.

2
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Su mayor interés es dar impulso a la danza en México. El próximo 2 de julio va a tener
lugar la gala 'Elisa y amigos' en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un
espectáculo abierto a todo el público que contará con la actuación y participación de
destacados bailarines de todo el mundo.
Adaptado de: https://verne.elpais.com

Contesta Verdadero (V) o Falso (F)

(8x1,5= 12 puntos)

1. La bailarina Elisa Carrillo es rusa.
2. Elisa Carrillo empezó a estudiar a los 16 años.
3. La bailarina hizo sus estudios en Inglaterra.
4. Elisa fue nombrada primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín antes
del año 2011.
5. La bailarina no tuvo ninguna dificultad en los primeros años de su carrera.
6. Su madre estuvo con ella durante sus estudios.
7. La gala “Elisa y amigos” va a ser en verano.
8. En la gala van a participar solo bailarines mexicanos.

3
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TAREA 2
Mira este poster y marca si las frases son Verdaderas (V) o Falsas (F).
(6x1=6 puntos)

1.

El poster ofrece clases de música.

V/F

2.

Participan dos bandas.

V/F

3.

El concierto es en un estadio.

V/F

4.

El concierto es un fin de semana.

V/F

5.

Es a las nueve de la noche.

V/F

6.

El concierto es gratis.

V/F

4
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TAREA 3
Lee los siguientes textos sobre mascotas y relaciónalos según el interés de
cada persona. Hay un texto extra.
(6x2=12 puntos)

1.

2.

Cinofobia: miedo a los perros
La fobia a determinados animales es un temor
frecuente. La fobia que más impacto tiene en la
vida de millones de personas es el miedo a los
perros, que se estima que afecta a entre el 7% y el
9% de la población. Y es que, al final, la
probabilidad de encontrarte en tu vida diaria con un
perro es muy grande. Hay perros por todas partes
y a todas horas.
A la playa con tu perro
Los perros, en general, disfrutan enormemente de
una escapada a la playa. Los paseos junto al mar,
los juegos en la arena, y la sensación de libertad,
son algunos de los placeres que podemos ofrecer
a nuestra mascota durante las vacaciones. Eso sí,
debemos tener en cuenta que no todas las playas
permiten el acceso a los perros. También es
importante considerar algunas recomendaciones a
la hora de ir a la playa, para mantener la seguridad
y la salud de nuestra mascota.

3.

Granja escuela para niños
La granja escuela es un recurso educativo
perfecto para niños de dos a seis años. En ella, los
más pequeños aprenden y se divierten. Los niños
tienen curiosidad e interés por los animales, el
campo y el mundo rural. En la granja escuela
tienen experiencias reales: pueden observar, tocar
y experimentar. Te contamos qué se hace en estos
centros educativos, por qué son beneficiosos para
los niños, y cuál es su coste y duración.

4.

Residencias para mascotas
Si no puedes viajar con tu perro, y nadie puede
cuidártelo, la solución es una residencia de
mascotas. Te damos consejos para elegir la más
adecuada. Estos centros son agradables y tienen
buenas condiciones higiénicas y sanitarias.
Cubren las necesidades básicas del animal, y
ofrecen servicios adicionales que van desde la
recogida en domicilio hasta sesiones de spa,
fisioterapia, entre otros muchos. Os contamos qué
tipos de residencias para mascotas existen, sus
tarifas, y cómo elegir la mejor.
5
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5.

Preparar al perro para la llegada del bebé
El nacimiento de un bebé supone un cambio en las
rutinas de toda la familia y, por tanto, también en
las de nuestra mascota. Te ofrecemos consejos
para preparar al perro para la llegada de tu bebé a
la casa. Para nuestra mascota es un cambio
enorme a todos los niveles. Por ello, es importante
preparar al perro para que la presencia del niño
suponga un cambio tranquilo y feliz en su vida. Os
damos consejos útiles para la adaptación del
animal a la nueva situación.

6.

La muerte de una mascota
La muerte de nuestra mascota es algo que nos
puede causar un dolor emocional tan relevante
como el que experimentamos al perder a una
persona querida. Es un momento muy duro para el
que tenemos que estar preparados. Es
conveniente saber lo que tenemos que hacer en
ese momento.

7.

Perros ideales para acompañar a personas
mayores
Evitar la soledad o mejorar la salud son algunos de
los beneficios que conlleva para una persona
mayor compartir su vida con una mascota. Un
perro puede mejorar bastante su calidad de vida.
Muchos centros de la tercera edad utilizan
la terapia con estos animales para mejorar su
estado físico y mental. A nivel psicológico, un
perro transmite alegría, ilusión y optimismo.
Además, les hace sentirse útiles y con confianza,
algo fundamental para las personas mayores.
Adaptado de:

www.webconsultas.com/mascotas

A. Cada vez que mi hijo ve a un perro en la calle le da horror, tiene miedo y llora. No
sé qué hacer… ¿Algún consejo?
B. Voy a ir de vacaciones con mis perros y tengo que encontrar una playa que los
permita. Para mí, es importante tanto proteger a mis perros como respetar a la gente
que se está bañando.
C. ¡Ayúdame, por favor! La próxima semana voy de vacaciones a Mallorca y no sé
dónde dejar a mis dos gatos. Quiero que se encuentren en buenas manos. ¿Alguna
idea?
D. Mi abuelo está viudo y se siente muy solo. He pensado comprarle un perro para
que tenga compañía.
6
101

E. Tengo dos nietas pequeñas y les encantan los animales. Se divierten muchísimo
y aprenden cosas nuevas cuando hacen actividades con ellos.
F. Mi mujer y yo estamos esperando a nuestro primer niño y nos preocupa cómo va a
reaccionar nuestro perro…¿Qué medidas y precauciones tenemos que tomar?

D. USO DE LA LENGUA

20 PUNTOS

TAREA 1
Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se
proponen abajo.
(10x1=10 puntos)

¿Morirá de éxito Machu Pichu? Empieza la construcción de un
aeropuerto internacional en la zona.
Que las ruinas incas de Machu Pichu son uno de los
principales lugares 1. ______ del mundo está fuera
de toda duda. Cada año, miles de personas 2. ______
este tesoro arqueológico reconocido por la Unesco
como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad y considerado una de las
siete nuevas maravillas 3. ______ mundo. Ahora, el Machu Pichu se va 4. ______
ver amenazado por la construcción de un aeropuerto internacional en la localidad
de Chinchero, en el Valle 5. ______ de los Incas, a tan solo 58 kilómetros de las
ruinas. 6.______ es el proyecto que las autoridades peruanas han diseñado para
la zona con el fin de mejorar el turismo. De hecho, ya han iniciado los 7. ______
de movimiento de tierras para nivelar el terreno que ocupará la pista de aterrizaje
y despegue. Todo ello, ha llevado a un 8. ______ de 200 historiadores,
antropólogos y científicos peruanos y extranjeros a dar la voz de alarma y a enviar
una carta 9. _______ presidente de Perú, Martín Vizcarra, para 10. ______ que
cambie la ubicación del aeródromo. Estos especialistas alertan de que la
construcción de esta infraestructura podría causar un daño irreparable al lugar y a
su entorno.
Adaptado de: Yahoo.es

1. a) históricas

b) turísticos

c) antiguo

2. a) visitar

b) visita

c) visitan

3. a) al

b) el

c) del
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4. a) a

b) de

c) en

5. a) Grandes

b) Alta

c) Sagrado

6. a) Esta

b) Estos

c) Este

7. a) trabajos

b) obras

c) actividades

8. a) clase

b) grupo

c) compañía

9. a) al

b) en

c) del

10. a) pedir

b) pido

c) pedido

TAREA 2
Lee las frases siguientes y marca la opción adecuada.
1)

- ¿_________ fumar en los restaurantes alemanes?
- No, está prohibido.
a) Hay que

2)

b) fui

c) voy

b) alguno

c) nada

- ¿Me llevas los libros mañana?
- Sí, ________ llevo.
a) se/los

5)

c) Se puede

-¿Vino alguien a verme?
- No, no vino ________.
a) nadie

4)

b) Tenemos que

- ¿Qué hiciste ayer?
- Yo ________ a casa de mi abuela.
a) vamos

3)

(10x1=10 puntos)

b) te/los

c) os/las

-¿Has comido ______ esta mañana?
-Sí, unos cereales.
a) alguien

b) algo

c) nada

8
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6)

- ¿Qué película viste en el cine?
- Vi _______ con canciones y bailes.
a) una comedia

7)

c) viajar

b) mejor

c) bueno

- Pablo, _______ aquí inmediatamente, por favor. Quiero hablar contigo.

a) vino

10)

b) vas a ir

- Para mí, Rafael Nadal es el ______ tenista de España.
- Sí, es verdad. Ha ganado muchísimos trofeos.
a) peor

9)

c) un musical

- José, ¿__________ a Ibiza la próxima semana?
- Claro, ya tengo los billetes.

a) fuiste

8)

b) una de aventuras

b) vengo

c) ven

- Marta, ¿qué haces en tu tiempo libre?
- A mí me ________ leer libros de misterio.
a) gusta

b) encantan

c) prefiero

-FIN-
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………

ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

05 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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A. DİNLEME – ANLAMA

20 PUAN

AÇIKLAMALAR
Aşağıda üç farklı parça dinleyeceksiniz.
Her parçada:
 Soruları okumak için 1 dakika süreniz olacak.
 Parçayı dinledikten sonra soruları cevaplamak için 1 dakika süreniz
olacak.
 Parçayı ikinci kez dinleyeceksiniz ve cevaplarınızı gözden geçirmek
için 1 dakika daha süreniz olacak.

BİRİNCİ PARÇA:

(4X2=8 Puan)

Evlilik Haberi

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

√

1. Ankaralı çocuk …
a. orta boylu, yeşil gözlü.
b. uzun boylu, yeşil gözlü.
c. orta boylu, siyah gözlü.

2. Merve Mert’le evleniyor.

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

3. Mert …
a. uzun saçlı, hafif sakallı.
b. uzun saçlı, zayıf.
c. orta boylu, mavi gözlü.

4. Mert öğretmendir.

İstanbul, Kültür Sanat Basımevi
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İKİNCİ PARÇA:

(6X1=6 Puan)

√

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Mehmet geçen hafta dışarıya çıkmadı çünkü…
a. zamanı yoktu.
b. hava güzel değildi.
c. hastaydı.

2. Ali, Perşembe günü sinemaya gitti.
Doğru

Yanlış

3. Filmin adı …
a. “Uzak”tı.
b. “Dudak”tı.
c. “Kazak”tı.
4. Filmin konusu yalnızlıktı.
Doğru

Yanlış

5. Ali’nin kardeşi …
a. öğretmen.
b. öğrenci.
c. avukat.

6. Ali’nin kardeşi evli ama onların çocukları yok.
Doğru

Yanlış
İstanbul, Kültür Sanat Basımevi
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ÜÇÜNCÜ PARÇA:

(6X1=6 Puan)

√

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Ayşe beyaz eşya almak için … gidiyor.
a. annesiyle
b. babasıyla
c. teyzesiyle

2. Babası çok iyi pazarlık yapıyor.
Doğru

Yanlış

3. Annesiyle …. gidiyor.
a. kasaba
b. kuaföre
c. markete

4. Annesi hangi ürün, nerede ucuz çok iyi biliyor.
Doğru

Yanlış

5. Kıyafeti teyzesiyle alıyor.
Doğru

Yanlış

6. Makyaj malzemesini arkadaşıyla alıyor.
Doğru

Yanlış
İzmir, Papatya Yayıncılık Eğitim

Başarılar dileriz!
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (11)
05 Ιουνίου 2019
08:00-11:00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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B. ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.
1. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.
Lütfen e-maili okuyunuz ve arkadaşınıza cevap veriniz.
Dikkat! Kendi adınızı kullanmayınız!

(20 Puan)

Sevgili arkadaşım,
nasılsın? İnternette Kıbrıs’ı gördüm. Çok güzel görünüyor! Bunun için
Ağustos ayında ülkeni ziyaret edeceğim. Daha fazla bilgi verebilir misin?
Nerede yaşıyorsun? Öğrenmek istiyorum. Şehirde mi, köyde mi? Orada deniz
var mı? Ne kadar nüfus var? Kıbrıslılar nasıl? Gençler vakitlerini nerede ve
nasıl geçirirler? Yazın insanlar ne yaparlar? Bir turist genellikle neler
yapabilir? Ben nereye gidebilirim? Nereyi ziyaret edebilirim?
Kıbrıs’ta yazın hava nasıl? Ceket getireyim mi? Nerede yemek yiyebilirim? İyi
lokantalar var mı? Fiyatlar nasıl? Orada en ünlü ve en nefis yemek hangisi?
Cevabını dört gözle bekliyorum.
Sevgilerimle,
Deniz

2. Aşağıda verilen konuda 40-60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.

(10 Puan)

Siz, İngiltere’deki bir üniversitede öğrencisiniz. Anneniz size bir mesaj
gönderip dün vaktinizi nasıl geçirdiğinizi soruyor.
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C. OKUMA - ANLAMA

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

(8x2= 16 Puan)

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.
Ailece bir Tatil
Benim adım Şükrü. 65 yaşındayım ve yarın doğum
günüm. Oğlum doğum günümde bizi tatile
götürecek. Tatile, gelinim ve torunum da gelecek.
Biz hep beraber İzmir’de yaşıyoruz.
Sizce biz nereye gideceğiz? Bunu ben size
söylemeyeceğim. Orasını siz tahmin edeceksiniz.
İşte sizin için bazı ipuçları:
Rezervasyonu oğlum yapacak, biletlerimizi alacak.
Orası Türkiye’nin dışında bir yer. Uçakla yaklaşık
10 saatte gideceğiz.
Valizimize yazlık kıyafetlerimizi koyacağız çünkü orası çok sıcak bir yer. Orada çok
güzel sahiller var. Sahilde kumda yatacağım ve bol bol güneşleneceğim çünkü
benim romatizmam var. Oranın havası çok nemli, Pasifik Okyanusu kıyısında bir yer.
Orada aniden yağmur yağıyor onun için yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız.
Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz.
Okyanusa dalacağız. Okyanustaki çeşitli balıkları göreceğiz.
Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. Lokantada balık yiyeceğiz. Ev
dekorasyonu için ahşap ürünler alacağız. Bembeyaz kumlu plajlarını gezeceğiz.
Yanardağların eteklerindeki pirinç tarlalarını göreceğiz. Oradaki halkın yöresel
dansları eşliğinde eğleneceğiz. Değişik soslu ve baharatlı özel yemeklerinin tadına
bakacağız.
İstanbul, Kültür Sanat Basımevi

1. Yarın Şükrü Bey’in evlilik yıldönümü.

Doğru

Yanlış

2. Şükrü Bey tatile ...
a. oğluyla gidecek.
b. oğlunun karısı ve torunuyla gidecek.
c. yalnız gidecek.
3. Onların evi İzmir’de bulunuyor.
Doğru

Yanlış

4. Türkiye’nin turistik bir yerinde tatil yapacaklar.
Doğru

Yanlış

113
2

5. Onların gidecekleri yerde hava çok sıcaktır.
Doğru

Yanlış

6. Onun romatizması var bunun için ...
a. denize gitmeyecek.
b. güneş banyosu yapacak.
c. sahillerde yürüyecek.
7. Onlar, yağmurluklarını yanına alacaklar çünkü orada yağmur yağar.

Doğru

Yanlış

8. Pirinç tarlaları ...
a. yanardağların eteklerinde bulunuyor.
b. kumlu plajlarda bulunuyor.
c. okyanusta bulunuyor.

İKİNCİ METİN

(4x1=4 Puan)

Afişe göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. Etkinlik: ……………………...
2. Tarih:…..…………………

29-30 Haziran 2019
Ziyaret saatleri: 9.00-20.00

3. Ücret:……………………….
4. Saat: ……………………..

(www.etkinlik.com.tr)
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ÜÇÜNCÜ METİN
Aşağıdaki kartları cümlelerle eşleştiriniz. Dikkat!! Bir kart fazladır.
(5x2=10 Puan)

1

2

3

4

5

6

Kart
A
B
C
D
E

Fatma hamiledir. Bir ay sonra doğuracak.
Ebru’nun küçük kızının yüksek ateşi var.
Murat görme testi yaptırmak istiyor.
Ayşe Nine bir yıl önce kalp krizi geçirdi. Test yaptırmak istiyor.
Babamın dişi ağrıyor.
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D. DİL KULLANIMI

20 PUAN

1. Lütfen eşleştiriniz. Dikkat! Bir resim fazladır.

(5x2=10 Puan)

2

1

a. İyi ki doğdun!
4

3

b. Tebrikler!
c. Dikkatli ol!
d. Güle güle giyin!

5

6

e. İyi yolculuklar!

2. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.

(5x1=5 Puan)

1. Dün çok yoruldum

a. odası küçüktür.

2. Geçen hafta çok hastaydı

b. sabaha kadar çalışıyorlar.

3. Özdemir, babası

c. bu sebeple okula gitmedi.

4. Gece 12’den

d. gibi öğretmen olacak.

5. Evdeki çalışma

e. çünkü toplantımız çok uzun sürdü.

3. Aşağıdaki boşluklara uygun seçeneği seçiniz.

(10x0,5=5 Puan)

1. Uzun zaman________ onu görmek istiyorum.
a. –dan önce

b. –la

c. –dan beri

2. Sinemaya git________ bilet aldı.
a. –tikten sonra

b. –meden önce
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c. –meden sonra

3. Annesi et ________ kebap pişirdi.
a. aldıktan sonra

b. aldığı

c. alacak

4. Çocuklar sınav ________ çok iyi çalıştılar.
a. –dan sonra
5.

b. –madan önce

c. –dan önce

________ viski ________ şarap iç! Birini seç!
a. Hem, hem

b. Ne, ne

c. Ya, ya

6. Duyduğuma göre Ayşe ________.
a. ölmüş

b. öldü

c. ölür

7. Babam her akşam saat 20.00’de haber ________ .
a. seyretti

b. seyrediyor

c. seyreder

8. Öğrenci ________ çantasından alıyor.
a. kitaptan

b. kitabını

c. kitapını

9. Doğum günün kutlu ________!
a. ol

b. ola

c. olsun

10. Balkon ________ çiçekler çok güzel.
a. –daki

b. ki

Başarılar dileriz!
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c. ta

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή Εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Η δομή του εξεταστικού δοκιμίου είναι η ακόλουθη:
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων από όλη την εξεταστέα ύλη
(5Χ6=30 μονάδες)
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις των 10 μονάδων από όλη την εξεταστέα ύλη
(4Χ10=40 μονάδες)
Μέρος Γ’: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις των 15 μονάδων από την ενότητα Γ7 – Αλγοριθμική Σκέψη και
Προγραμματισμός
(2Χ15=30 μονάδες)
Σημειώσεις:
(α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
(β) Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων και των Λογικών Κυκλωμάτων, καθώς και το λεκτικό
περιεχόμενό τους μπορούν να γίνουν με μολύβι.
(γ) Οι μοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δημιουργία προγραμμάτων, είναι η <iostream>,
<fstream>, <string>, <iomanip> , <cmath> και <climits>.
(δ) Θα χορηγείται τυπολόγιο με συναρτήσεις που περιλαμβάνονται στις βιβλιοθήκες <cmath> και
<string> και με σταθερές που περιλαμβάνονται στην βιβλιοθήκη <climits>.
(ε) Η έκδοση της γλώσσας C++ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος είναι η C++98 (ISO/IEC
14882:1998). Οποιεσδήποτε επεκτάσεις (extensions) παρέχονται από κάποιους μεταγλωττιστές
(compilers) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Εξεταστέα ύλη:
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης της Πληροφορικής
©

Δυαδικοί Αριθμοί





Μετατροπή από δυαδικό σύστημα σε δεκαδικό
Μετατροπή από δεκαδικό σύστημα σε δυαδικό
Συμπλήρωμα δυαδικού αριθμού ως προς 2
Πρόσθεση και αφαίρεση δυαδικών αριθμών

Το Υλικό/ Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
©

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής





Λογικές Πύλες ( NOT, AND, OR, NAND, NOR)
Λογικές Συναρτήσεις και Λογικά Κυκλώματα
Ελαχιστόροι – Μεγιστόροι
Χάρτες Karnaugh

Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής
©
©
©
©
©
©

Μεταβλητές, είσοδος/ έξοδος, τελεστές, έτοιμες συναρτήσεις C++
Δομές Διακλάδωσης
Δομές Επανάληψης
Μονοδιάστατοι Πίνακες (1D – Arrays)
Συμβολοσειρές (Strings)
Αρχεία (Files)

¢£¤¥¦ ] ¦§¨ ^
118

©
©

©

©
©

Συναρτήσεις (Functions)
Αλγόριθμοί Αναζήτησης (Searching Algorithms)
 Σειριακή Αναζήτηση (Sequential Search)
 Δυαδική Αναζήτηση (Binary Search)
Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (Sorting Algorithms)
 Αλγόριθμος Φυσαλίδας (Bubble Sort)
 Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Εισαγωγή (Insertion Sort)
Δισδιάστατοι Πίνακες (2D – Arrays)
Εγγραφές (Structures)

Βοηθητικό εγχειρίδιο:
1.

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ’ Λυκείου - Σημειώσεις και
ασκήσεις, ΥΑΠ, Β’ Έκδοση, 2018.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

Συνάρτηση
sqrt(x)
abs(x)

pow(x,y)

trunc(x)

round(x)

size()

clear()
empty()

getline(χ,y)

INT_MAX
INT_MIN

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <cmath>
Χρήση
Παράμετροι
Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του
Ένας θετικός αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
(ακέραιος ή πραγματικός)
πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του αριθμού x. Ένας αριθμός
Η επιστρεφόμενη τιμή εξαρτάται από τον τύπο (ακέραιος ή πραγματικός)
του αριθμού x.
Επιστρέφει το αποτέλεσμα της δύναμης xy. Η
Δύο πραγματικοί αριθμοί
επιστρεφόμενη τιμή είναι πραγματικός
αριθμός.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του αριθμού x
Ένας πραγματικός αριθμός
σε πραγματική μορφή, αγνοώντας το
δεκαδικό μέρος του.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του αριθμού x
Ένας πραγματικός αριθμός
σε πραγματική μορφή, στρογγυλοποιημένο
στην πλησιέστερη τιμή.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <string>
Επιστρέφει το μέγεθος μιας συμβολοσειράς.
Η επιστρεφόμενη τιμή είναι ακέραιος αριθμός
Καμία παράμετρος
που συμβολίζει από πόσα bytes αποτελείται
μια συμβολοσειρά.
Διαγράφει
το
περιεχόμενο
μιας
Καμία παράμετρος
συμβολοσειράς. Δεν επιστρέφει τίποτα.
Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά είναι άδεια. Η
Καμία παράμετρος
επιστρεφόμενη τιμή είναι τύπου Boolean.
Αποθηκεύει ολόκληρη μια συμβολοσειρά Η 1η παράμετρος (x) αφορά
που μπορεί να εισαχθεί από το πληκτρολόγιο την μέθοδο εισαγωγής της
συμβολοσειράς (π.χ. από το
ή από αρχείο (x) στο αντικείμενο y.
πληκτρολόγιο ή από αρχείο)
και η 2η παράμετρος (y)
αφορά το αντικείμενο στο
οποίο θα αποθηκευτεί η
συμβολοσειρά η οποία έχει
διαβαστεί αρχικά.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <climits>
Μέγιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η ακριβής
αριθμητική τιμή της είναι 32767 (στα 2 bytes) ή 2147483647 (στα 4 bytes)
Ελάχιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η ακριβής
αριθμητική τιμή της είναι -32767 (στα 2 bytes) ή 2147483647 (στα 4 bytes)

¢£¤¥¦ ^ ¦§¨ ^
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 05/06/2019
08:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΣΕΛΙΔΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη A’, Β’ και Γ’.
 Το μέρος Α΄ αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε
(5) μονάδες.
 Το μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
δέκα (10) μονάδες.
 Το μέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
δεκαπέντε (15) μονάδες.
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
 Οι μοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δημιουργία προγραμμάτων, είναι η
<iostream>, <fstream>, <string>, <iomanip>, <cmath> και <climits>.
 Η έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C++ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
υποψήφιος είναι η C++98 (ISO/IEC 14882:1998). Οποιεσδήποτε επεκτάσεις
(extensions) παρέχονται από κάποιους μεταγλωττιστές (compilers) δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.

Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων και των Λογικών Κυκλωμάτων, καθώς και
το λεκτικό περιεχόμενό τους μπορούν να γίνουν με μολύβι.
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ΜΕΡΟΣ A’
ΑΣΚΗΣΗ 1:
Η Κυπριακή Αστυνομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης,
στη προσπάθεια τους να μειώσουν τον αριθμό των δυστυχημάτων λόγω υπερβολικής
ταχύτητας, έχουν θέσει ως πρόστιμο προς τους παρανομούντες οδηγούς το ποσό των €5
για κάθε χιλιόμετρο που είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα, το οποίο:
(α) Να δέχεται το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας καθώς και την ταχύτητα του οδηγού.
(Μονάδες 1)
(β) Αν η ταχύτητα του οδηγού ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τότε να
υπολογίζει πόσα χιλιόμετρα έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ο
παρανομούντας οδηγός, καθώς και το συνολικό πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει.
(Μονάδες 3)
(γ) Να τυπώνει πόσα χιλιόμετρα έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ο
παρανομούντας οδηγός καθώς και το συνολικό πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει,
όπως έχουν υπολογιστεί στο ερώτημα (β).
(Μονάδες 1)
ΑΣΚΗΣΗ 2:
Δίνονται στο δεκαδικό σύστημα ο πραγματικός αριθμός Α=3.825 και στο δυαδικό
σύστημα οι αριθμοί Β=10001101 και Γ=01010101.
(α) Να δείξετε ότι η αντίστοιχη τιμή του πραγματικού αριθμού Α στο δυαδικό σύστημα,
κατά προσέγγιση τριών (3) δεκαδικών ψηφίων, είναι (11.110)2, σημειώνοντας τα
βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
(Μονάδες 2)
(β) Να δείξετε ότι η αντίστοιχη τιμή του δυαδικού αριθμού Β στο δεκαδικό σύστημα είναι
(141)10, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε στο συγκεκριμένο
αποτέλεσμα.
(Μονάδες 1)
(γ) Αφού υπολογίσετε το συμπλήρωμα ως προς 2 του δυαδικού αριθμού Γ να γράψετε
στο δυαδικό σύστημα το αποτέλεσμα της αφαίρεσης Β-Γ.
(Μονάδες 2)
ΑΣΚΗΣΗ 3:
(α) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω εντολής, η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα
προγραμματισμού C++, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε
στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα:
cout<<pow(2,3)+trunc(abs(-8.3))*sqrt(round(63.7));
(Μονάδες 2)
(β) Οι μεταβλητές a, b και c είναι τύπου integer και έχουν τις ακόλουθες τιμές: a = 5, b = 3
και c = -1.
Να γράψετε τις τιμές που θα έχουν οι λογικές μεταβλητές x και y (boolean), όταν
εκτελεστούν οι πιο κάτω εντολές στη γλώσσα προγραμματισμού C++ :
i) x = (abs(c)>=b-4 && c==trunc(sqrt(pow(5,3)-12)));
ii) y = (c+2*a>=a || !(sqrt(b*8)<=pow(c,4)));
(Μονάδες 2)
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(γ) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων σας τη συνάρτηση αθροισμάτων των
ελαχιστόρων με βάση τον πιο κάτω χάρτη Karnaugh τριών μεταβλητών
F(A,B,C)=Σ(________).

A
0

BC
C 00

01

11

10

0

1

1

0

1

1

0

0

1

(Μονάδες 1)
ΑΣΚΗΣΗ 4:
(α) Να μετατρέψετε τις πιο κάτω λεκτικές προτάσεις στις αντίστοιχες λογικές εκφράσεις
στη γλώσσα προγραμματισμού C++:
i) Η μεταβλητή num να είναι περιττός αριθμός ή μεγαλύτερος του 50.
ii) Η μεταβλητή plevra να είναι μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη του 10.
(Μονάδες 1)
(β) Στο πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ εισάγονται από το
πληκτρολόγιο 4 ακέραιοι αριθμοί σε ένα δισδιάστατο πίνακα 2 γραμμών και 2 στηλών
με το όνομα arr. Ακολούθως, υπολογίζεται και παρουσιάζεται ο μέγιστος αριθμός
(maxnum) του πίνακα καθώς και το άθροισμα (sum) όλων των στοιχείων του.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεών σας τέσσερα (4) από αυτά, αναφέροντας τον αριθμό της γραμμής στην
οποία εμφανίζεται το κάθε λάθος μαζί με τη διορθωμένη εντολή.
/*1*/
/*2*/
/*3*/
/*4*/

#include <iostream>
using namespace std;
#define rows 2
#define cols 3

/*5*/

int main(){

/*6*/

int arr[rows,cols],maxnum,sum=0;

/*7*/

cout<<"Εισαγωγή στοιχείων πίνακα"<<endl;

/*8*/
/*9*/
/*10*/

for (int i=0; i<rows; i++)
for (int j=0; j<cols; j++)
cin<<arr[i][j];

/*11*/

maxnum=arr[0][0];

/*12*/ for (int i=0; i<rows; i++)
/*13*/
for (int j=0; j<cols; j++){
/*14*/
if (maxnum>arr[i][j])
/*15*/
maxnum=arr[i][j];
/*16*/
sum+=arr[i][j];
/*17*/
}
/*18*/ cout<<"Μέγιστος αριθμός:"<<maxnum<<endl;
/*19*/ cout<<"Άθροισμα στοιχείων πίνακα:"<<sum;
/*20*/ return 0;
/*21*/ }
(Μονάδες 2)
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(γ) Δίνεται το πιο κάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Χωρίς
να αλλοιωθεί η λογική του, να γράψετε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος
χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης while.
for (k=5;k>0;k--){
y=k+x;
cout<<setw(3)<<x<<setw(3)<<y<<endl;
x+=1;
}
(Μονάδες 2)
ΑΣΚΗΣΗ 5:
Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ που χρησιμοποιεί τη
ροή ανάγνωσης infile για να διαβάζει 10 ακέραιους αριθμούς από το αρχείο indata.txt
και τη ροή εγγραφής outfile για να τυπώνει τους ζυγούς αριθμούς στο τέλος του αρχείου
outdata.txt.
#include <fstream>
using namespace std;
int main(){
Α

int i, num[10];
for (i=0;i<10;i++)
infile>>num[i];
for(i=0;i<10;i++)
Β
Γ

return 0;
}
Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας:
(α)

Τις εντολές που πρέπει να τοποθετηθούν στη θέση A, έτσι ώστε να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες ροές ανάγνωσης και εγγραφής από και προς τα αρχεία.
(Μονάδες 2)

(β)

Τις εντολές που πρέπει να τοποθετηθούν στη θέση Β, έτσι ώστε να τυπώνονται οι
ζυγοί αριθμοί στο αρχείο outdata.txt.
(Μονάδες 2)

(γ)

Τις εντολές που πρέπει να τοποθετηθούν στη θέση Γ, έτσι ώστε οι ροές ανάγνωσης
και εγγραφής που έχουν δημιουργηθεί στο ερώτημα (α) να κλείσουν.
(Μονάδες 1)
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ΑΣΚΗΣΗ 6:
(α) Να δημιουργήσετε, στη γλώσσα προγραμματισμού C++, μια εγγραφή με το όνομα
student, η οποία να έχει ως μέλη το όνομα του μαθητή (string), τον αριθμό μητρώου
του (integer), τη διεύθυνσή του (string) και την ημερομηνία γέννησής του.
Η ημερομηνία γέννησής του να οριστεί ως μια ένθετη δομή με το όνομα date με μέλη
την ημέρα (integer), τον μήνα (integer) και τη χρονολογία (integer).
(Μονάδες 2)
(β) Να δηλώσετε μια μεταβλητή με το όνομα mathitis, η οποία να είναι του τύπου εγγραφής
που δημιουργήθηκε στο ερώτημα (α).
(Μονάδες 1)
(γ) Να γράψετε τις αντίστοιχες εντολές στη γλώσσα προγραμματισμού C++, που αφορούν
την εγγραφή που δημιουργήθηκε στο ερώτημα (α), με τις οποίες να:
(i) διαβάζεται το όνομα του μαθητή.
(ii) εκχωρείται η τιμή 1245 στον αριθμό μητρώου.
(iii) τυπώνεται η ημερομηνία γέννησης του μαθητή.
(Μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β’
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΚΗΣΗ 7:
Δίνεται η πιο κάτω λογική συνάρτηση:
F (A,B,C,D) = A’C’D + AB’C’D + ABC’D + A’BCD + Α’Β’C
(α) Να δημιουργήσετε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης.
(Μονάδες 3)
(β) Να σχεδιάσετε τον χάρτη Karnaugh που αντιστοιχεί στη συνάρτηση.
(Μονάδες 3)
(γ) Να απλοποιήσετε τη συνάρτηση (στην πιο απλή της μορφή), με τη χρήση χάρτη
Karnaugh και να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα που θα προκύψει μετά την
απλοποίηση.
(Μονάδες 4)
ΑΣΚΗΣΗ 8:
Δίνεται το πιο κάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο
διαβάζει το εισόδημα (eisodima) και την ηλικία (ilikia) ενός εργαζόμενου.
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int ilikia;
float eisodima,foros,medical;
cout<<"Δώσε το εισόδημα και την ηλικία του εργαζόμενου:";
cin>>eisodima>>ilikia;
.
.
.
(α) Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω τμήμα προγράμματος:
(i) Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας μια συνάρτηση με το όνομα apokopes,
η οποία θα λαμβάνει ως παραμέτρους από την κύρια συνάρτηση main (κυρίως
πρόγραμμα) το εισόδημα και την ηλικία ενός εργαζόμενου και να υπολογίζει και να
επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) το φόρο (foros) που
πρέπει να πληρώσει ο εργαζόμενος, καθώς και τη συνδρομή (medical) για το σχέδιο
ιατρικής περίθαλψης που κατέχει ως ακολούθως: Αν η ηλικία του είναι μικρότερη ή
ίση με 65 τότε θα πληρώνει φόρο 20% και συνδρομή ιατρικής περίθαλψης 3%
πάνω στο εισόδημά του, διαφορετικά δεν θα πληρώνει τίποτα.
(Μονάδες 3)
(ii) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την εντολή που πρέπει να τοποθετηθεί
στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) με την οποία να καλείται η
συνάρτηση apokopes και την εντολή παρουσίασης των αποτελεσμάτων (foros και
medical) όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο ερώτημα (i).
(Μονάδες 2)
(β) Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού C++.
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης να παρουσιάσετε τα
αποτελέσματα του προγράμματος αν a=3, b=5, c=-2 και d=6. Στη θέση του διαστήματος
να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο « ».
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#include<iostream>
using namespace std;
void calculate(int fa, int fb, int &r1){
int i=1;
fa+=1;
while (i<=3){
fb=fa+fb;
i+=1;
}
r1=fa+fb*2;
}
int main(){
int a,b,c,d;
cout<<"Δώσε a,b,c και d:"<<endl;
cin>>a>>b>>c>>d;
calculate(a,b,c);
if (c>=10)
d+=2;
else
d*=2;
cout<<"c="<<c<<" "<<"d="<<d;
return 0;
}
(Μονάδες 5)
ΑΣΚΗΣΗ 9:
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να διαβάζει ένα κείμενο και στη συνέχεια να υπολογίζει και να τυπώνει από πόσες
προτάσεις αποτελείται το κείμενο αυτό. Να θεωρήσετε ότι μία πρόταση χωρίζεται από
μια άλλη πρόταση μόνο με το σύμβολο της τελείας (.) και το οποίο δεν υπάρχει πουθενά
αλλού εκτός από το τέλος της κάθε πρότασης του κείμενου που εισάγεται. Να θεωρήσετε
επίσης ότι το κείμενο που εισάγεται αποτελείται από τουλάχιστο μια πρόταση και η
πρώτη (1η) πρόταση αποτελείται από περισσότερες από μια λέξεις. (Μονάδες 3)
(β) Να δημιουργεί μια νέα συμβολοσειρά με το όνομα lexi στην οποία να εκχωρείται μόνο
η πρώτη λέξη του κειμένου όπως αυτό έχει διαβαστεί στο ερώτημα (α). Στη συνέχεια να
τυπώνεται η συμβολοσειρά αυτή καθώς και το μέγεθός της.
(Μονάδες 3)
(γ) Να διαβάζει δύο (2) χαρακτήρες και στη συνέχεια να υπολογίζει και να τυπώνει
πόσες φορές υπάρχουν οι δύο αυτοί χαρακτήρες σε συνεχόμενες θέσεις
(αρχίζοντας από τον χαρακτήρα που έχει διαβαστεί 1ος) στο ίδιο κείμενο όπως αυτό
έχει διαβαστεί στο ερώτημα (α).
(Μονάδες 4)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα:
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Παράδειγμα Εισόδου 1 (πληκτρολόγιο)
Σήμερα οι μαθητές παρακάθονται στην εξέταση της Πληροφορικής. Η
εξέταση αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις προγραμματισμού στη γλώσσα
προγραμματισμού C++. Επίσης, περιλαμβάνει και ασκήσεις στην
Αρχιτεκτονική των Η/Υ. Καλή επιτυχία σε όλους.
Παράδειγμα Εξόδου 1 (οθόνη)
Διάβασε ένα κείμενο:
Υπάρχουν 4 προτάσεις
Η 1η λέξη είναι: Σήμερα με μέγεθος 6
Διάβασε δύο χαρακτήρες:γ ρ
Οι χαρακτήρες γρ εμφανίστηκαν 2 φορές
Παράδειγμα Εισόδου 2 (πληκτρολόγιο)
Σήμερα οι μαθητές παρακάθονται στην εξέταση της Πληροφορικής. Η
εξέταση αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις προγραμματισμού στη γλώσσα
προγραμματισμού C++. Επίσης, περιλαμβάνει και ασκήσεις στην
Αρχιτεκτονική των Η/Υ. Καλή επιτυχία σε όλους.
Παράδειγμα Εξόδου 2 (οθόνη)
Διάβασε ένα κείμενο:
Υπάρχουν 4 προτάσεις
Η 1η λέξη είναι: Σήμερα με μέγεθος 6
Διάβασε δύο χαρακτήρες:τ έ
Οι χαρακτήρες τέ εμφανίστηκαν 1 φορές
Παράδειγμα Εισόδου 3 (πληκτρολόγιο)
Σήμερα οι μαθητές παρακάθονται στην εξέταση της Πληροφορικής. Η
εξέταση αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις προγραμματισμού στη γλώσσα
προγραμματισμού C++. Επίσης, περιλαμβάνει και ασκήσεις στην
Αρχιτεκτονική των Η/Υ. Καλή επιτυχία σε όλους.
Παράδειγμα Εξόδου 3 (οθόνη)
Διάβασε ένα κείμενο:
Υπάρχουν 4 προτάσεις
Η 1η λέξη είναι: Σήμερα με μέγεθος 6
Διάβασε δύο χαρακτήρες:Σ Η
Οι χαρακτήρες ΣΗ εμφανίστηκαν 0 φορές
ΑΣΚΗΣΗ 10:
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δέχεται 50 διαφορετικούς ακέραιους διψήφιους θετικούς αριθμούς και να τους
καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα 50 θέσεων με το όνομα posnum. Να θεωρήσετε
ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
(Μονάδες 2)
(β) Να ταξινομεί τον πίνακα posnum σε αύξουσα σειρά με τη χρήση του αλγόριθμου της
φυσαλίδας (bubble sort) και ακολούθως να τον τυπώνει.
(Μονάδες 3)
(γ) Να υπολογίζει και να τυπώνει τον μικρότερο θετικό διψήφιο αριθμό που δεν υπάρχει
στον πίνακα posnum.
(Μονάδες 5)
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Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα:
Παράδειγμα Εισόδου 1 (πληκτρολόγιο)
17 23 10 82 11 41 12 81 99 39
Παράδειγμα Εξόδου 1 (οθόνη)
Εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα:
Παρουσίαση ταξινομημένου πίνακα:
10 11 12 17 23 39 41 81 82 99
Ελάχιστος διψήφιος αριθμός που δεν υπάρχει
Παράδειγμα Εισόδου 2 (πληκτρολόγιο)
17 23 13 82 14 41 12 81 99 39
Παράδειγμα Εξόδου 2 (οθόνη)
Εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα:
Παρουσίαση ταξινομημένου πίνακα:
12 13 14 17 23 39 41 81 82 99
Ελάχιστος διψήφιος αριθμός που δεν υπάρχει
Παράδειγμα Εισόδου 3 (πληκτρολόγιο)
17 19 13 15 11 10 12 18 16 14
Παράδειγμα Εξόδου 3 (οθόνη)
Εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα:
Παρουσίαση ταξινομημένου πίνακα:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ελάχιστος διψήφιος αριθμός που δεν υπάρχει

(για 10 αριθμούς μόνο)
(για 10 αριθμούς μόνο)

στον πίνακα:13
(για 10 αριθμούς μόνο)
(για 10 αριθμούς μόνο)

στον πίνακα:10
(για 10 αριθμούς μόνο)
(για 10 αριθμούς μόνο)

στον πίνακα:20

ΤΕΛΟΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ’
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΣΚΗΣΗ 11:
Στη γιορτή του κρασιού που έγινε πέρσι στην Λεμεσό έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό 30
οινοποιεία μεταξύ των οποίων και το οινοποιείο "ΜΤKampWinery". Κάθε οινοποιείο
συμμετείχε στο διαγωνισμό με 5 συγκεκριμένα είδη κρασιών. Τα ονόματα των 30
οινοποιείων καταχωρίζονται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα wineries και οι
βαθμολογίες (1-20) που έχουν πάρει το κάθε οινοποιείο για τα 5 συγκεκριμένα είδη
κρασιών με τα οποία έλαβαν μέρος, σε ένα άλλο πίνακα ακέραιων αριθμών δύο
διαστάσεων, ο οποίος έχει το όνομα results και είναι παράλληλος με τον πρώτο πίνακα.
Παράδειγμα:
wineries

results
0

1

2

3

4

0

ΜΤKampWinery

0

16

12

20

11

13

1

AgrosWinery

1

13

11

14

16

15

2

WineryRose
.

2
.

14
.

13
.

5
.

11
.

19
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

28

WineryRedKing

28

10

14

17

13

16

29

AmpelonWinery

29

18

13

15

16

19

Η 1η γραμμή (γραμμή με δείκτη 0) του πίνακα
results αντιπροσωπεύει τις τιμές για 5
συγκεκριμένα είδη κρασιών που έχει δώσει το
οινοποιείο MTKampWinery π.χ., η βαθμολογία για
το 1ο είδος κρασιού είναι 16, του 2ου 12, του 3ου
20, του 4ου 11 και του 5ου 13.

Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα wineries το όνομα του κάθε οινοποιείου και
στον παράλληλο δισδιάστατο πίνακα results τις βαθμολογίες για το κάθε ένα από τα 5
συγκεκριμένα είδη κρασιών. Να θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν
χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
(Μονάδες 4)
(β) Να υπολογίζει τη ψηλότερη βαθμολογία για τα 5 συγκεκριμένα είδη κρασιού του κάθε
οινοποιείου και να την καταχωρίζει σ’ ένα άλλο παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα
με το όνομα vathmax. Ακολούθως, να τυπώνει το περιεχόμενο του πίνακα vathmax.
Να θεωρήσετε ότι η ψηλότερη βαθμολογία για κάθε οινοποιείο είναι μόνο μία.
(Μονάδες 4)
(γ) Να υπολογίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας για το κάθε είδος κρασιού και να τον
καταχωρίζει σ’ ένα άλλο παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα με όνομα το mo.
Ακολούθως, να τυπώνει το περιεχόμενο του πίνακα mo.
(Μονάδες 3)
(δ) Να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση kamptotal, η οποία θα λαμβάνει ως παραμέτρους από
την κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) τους πίνακες wineries και results και
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης (sequential search) να
εντοπίζει το οινοποιείο "MTKampWinery". Στη συνέχεια, να υπολογίζει και να
επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) τη συνολική βαθμολογία
που πήρε το συγκεκριμένο οινοποιείο. Η συνολική βαθμολογία να τυπώνεται εντός της
κύριας συνάρτησης main.
(Μονάδες 4)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τo πιο κάτω παράδειγμα:
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Παράδειγμα Εισόδου 1
(πληκτρολόγιο)

(για 5 οινοποιεία μόνο και 5 είδη κρασιών)

MTKampWinery 16 12 20 11 13
AgrosWinery 13 11 14 16 15
WineryRose 14 13 5 11 19
KtimaWinery 14 17 12 4 16
Grapeking 16 18 9 11 12
Παράδειγμα Εξόδου 1
(για 5 οινοποιεία μόνο και 5 είδη κρασιών)
(οθόνη)
Δώσε το όνομα κάθε οινοποιείου και τις βαθμολογίες για το κάθε
ένα από τα 5 συγκεκριμένα είδη κρασιών:
Μέγιστη βαθμολογία ανά οινοποιείο:
20 16 19 17 18
Μέσος όρος βαθμολογίας για το κάθε είδος κρασιού:
14.6 14.2 12 10.6 15
Συνολική βαθμολογία του οινοποιείου MTKampWinery:72
ΑΣΚΗΣΗ 12:
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης στην προσπάθειά της για άσκηση αποτελεσματικότερου
συντονισμού των εργασιών των ραδιοφωνικών σταθμών της Κύπρου, σας ζητά να
δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δημιουργεί μια εγγραφή με το όνομα stathmoi, η οποία να περιλαμβάνει τα πιο κάτω
μέλη:





Όνομα
Επαρχία
ΣυχνότηταFM
Παγκύπρια εμβέλεια

(string)
(string)
(float)
(bool)

Στη συνέχεια να διαβάζει τα στοιχεία (όνομα, επαρχία, συχνότητα και αν είναι
Παγκύπριας εμβέλειας (1) ή όχι (0)) για τους 60 ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτει
η Κύπρος από το αρχείο askisi12IN.txt και τα στοιχεία αυτά να τα αποθηκεύει σ’ ένα
πίνακα εγγραφών τύπου stathmoi με το όνομα radiost.
(Μονάδες 4)
(β) Να διαβάζει από το αρχείο akroam.txt το ποσοστό ακροαματικότητας (ακέραιος
αριθμός) για τον κάθε ένα από τους 60 ραδιοφωνικούς σταθμούς και να το αποθηκεύει
σ’ ένα άλλο μονοδιάστατο πίνακα, ο οποίος έχει το όνομα posakroam και είναι
παράλληλος με τον πίνακα radiost. Στη συνέχεια, να καταχωρίζει όλα τα στοιχεία
(όνομα, επαρχία, συχνότητα, αν είναι Παγκύπριας εμβέλειας ή όχι και το ποσοστό
ακροαματικότητας) στο αρχείο askisi12aOUT.txt, των ραδιοσταθμών που το
ποσοστό ακροαματικότητας τους είναι μεγαλύτερο από 15 και είναι Παγκύπριας
εμβέλειας.
(Μονάδες 3)
(γ) Να ταξινομεί τους πίνακες radiost και posakroam σε φθίνουσα σειρά ως προς το
ποσοστό ακροαματικότητας, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο εισαγωγής (insertion
sort). Ακολούθως, να καταχωρίζει το όνομα και το ποσοστό ακροαματικότητας των
πέντε (5) ραδιοφωνικών σταθμών με το ψηλότερο ποσοστό ακροαματικότητας στο
αρχείο askisi12bOUT.txt. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί με το
ίδιο ποσοστό ακροαματικότητας.
(Μονάδες 4)
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(δ) Χρησιμοποιώντας τους ταξινομημένους πίνακες radiost και posakroam, όπως αυτοί
έχουν διαμορφωθεί στο ερώτημα (γ), να υπολογίζει και να τυπώνει τo όνομα και το
ποσοστό ακροαματικότητας του ραδιοφωνικού σταθμού που είναι πιο κοντά (έχει την
μικρότερη διαφορά) από το ποσοστό ακροαματικότητας του ραδιοφωνικού σταθμού
"ΜΜRADIO". Να θεωρήσετε ότι: i) ο ραδιοφωνικός σταθμός "ΜΜRADIO" και το
αντίστοιχο ποσοστό ακροαματικότητας του δεν βρίσκονται ούτε στην πρώτη, ούτε
και στην τελευταία θέση των ταξινομημένων πινάκων και ii) ένας μόνο ραδιοφωνικός
σταθμός έχει τη μικρότερη διαφορά με τον "MMRADIO".
(Μονάδες 4)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω παράδειγμα:
Παράδειγμα Εισόδου
(για 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς μόνο)
(από αρχείο askisi12IN.txt)
FMRADIO NICOSIA 105.4 1
RADIOVOICE LIMASSOL 89.6 1
KATFM PAPHOS 95.5 0
MMRADIO NICOSIA 91.8 1
RADIOPOP LARNACA 92.2 0
RADIOCH PAPHOS 93.7 0
JOYFM LIMASSOL 96.3 1
RADIODANCE LIMASSOL 97.3 0
NEWSRADIO NICOSIA 104.5 1
RADIOBEST NICOSIA 88.3 0
(από αρχείο akroam.txt)
23
25
37
28
12
32
29
16
21
31
Παράδειγμα Εξόδου
(για 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς μόνο)
(στο αρχείο askisi12aOUT.txt)
FMRADIO NICOSIA 105.4 1 23
RADIOVOICE LIMASSOL 89.6 1 25
MMRADIO NICOSIA 91.8 1 28
JOYFM LIMASSOL 96.3 1 29
NEWSRADIO NICOSIA 104.5 1 21
(στο αρχείο askisi12bOUT.txt)
KATFM 37
RADIOCH 32
RADIOBEST 31
JOYFM 29
MMRADIO 28
(στη οθόνη)
Όνομα σταθμού:JOYFM Ποσοστό ακροαματικότητας:29

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

Συνάρτηση
sqrt(x)
abs(x)

pow(x,y)

trunc(x)

round(x)

size()

clear()
empty()

getline(x,y)

INT_MAX

INT_MIN

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <cmath>
Χρήση
Παράμετροι
Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του
Ένας θετικός αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
(ακέραιος ή πραγματικός)
πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του Ένας αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή (ακέραιος ή πραγματικός)
εξαρτάται από τον τύπο του αριθμού x.
Επιστρέφει το αποτέλεσμα της
Δύο πραγματικοί αριθμοί
δύναμης xy. Η επιστρεφόμενη τιμή
είναι πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του
Ένας πραγματικός αριθμός
αριθμού x σε πραγματική μορφή,
αγνοώντας το δεκαδικό μέρος του.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του
αριθμού x σε πραγματική μορφή, Ένας πραγματικός αριθμός
στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη τιμή.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <string>
Επιστρέφει
το
μέγεθος
μιας
συμβολοσειράς. Η επιστρεφόμενη τιμή
είναι ακέραιος αριθμός που συμβολίζει
Καμία παράμετρος
από πόσα bytes αποτελείται μια
συμβολοσειρά.
Διαγράφει το περιεχόμενο μιας
Καμία παράμετρος
συμβολοσειράς. Δεν επιστρέφει τίποτα.
Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά είναι
Καμία παράμετρος
άδεια. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
τύπου Boolean.
Αποθηκεύει ολόκληρη μια συμβολο- Η 1η παράμετρος (x) αφορά
σειρά που μπορεί να εισαχθεί από το την μέθοδο εισαγωγής της
πληκτρολόγιο ή από αρχείο (x) στο συμβολοσειράς (π.χ. από το
αντικείμενο y.
πληκτρολόγιο ή από αρχείο)
και η 2η παράμετρος (y)
αφορά το αντικείμενο στο
οποίο θα αποθηκευτεί η
συμβολοσειρά η οποία έχει
διαβαστεί αρχικά.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <climits>
Μέγιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η
ακριβής αριθμητική τιμή της είναι 32767 (στα 2 bytes) ή 2147483647
(στα 4 bytes)
Ελάχιστο αριθμητικό όριο μεταβλητής ή σταθεράς τύπου integer. Η
ακριβής αριθμητική τιμή της είναι -32767 (στα 2 bytes) ή 2147483647
(στα 4 bytes)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: Χημεία (19)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2019
8:00 – 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ, Α΄ ΚΑΙ Β΄, ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται Παράρτημα με
Πίνακα Απορροφήσεων IR, Πίνακα Χημικών Μετατοπίσεων 1Η-ΝΜR και
Περιοδικό Πίνακα
ΜΕΡΟΣ Α΄: Ερωτήσεις 1 – 10
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1- 10.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
Ερώτηση 1
Δίνεται το μόριο του προπενίου, με αριθμημένα τα άτομα του άνθρακα και τις γωνίες
α, β και γ μεταξύ ορισμένων δεσμών:

H

H
C

C
H

2

3

H

H

C
1

H

α) Να γράψετε το είδος του υβριδισμού των ατόμων άνθρακα C2 και C3 και να τον
περιγράψετε.
β) Να περιγράψετε λεκτικά ή σχηματικά τον τρόπο σχηματισμού του σίγμα (σ) και
του πι (π) δεσμού μεταξύ των ατόμων άνθρακα C2 και C3.
γ) Να γράψετε τις τιμές για τις γωνίες α, β και γ.
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Ερώτηση 2
Δύο (2) άκυκλες ισομερείς ενώσεις Α και Β έχουν μοριακό τύπο C4H4O. Οι ενώσεις Α
και Β δίνουν θετικό αποτέλεσμα με το αντιδραστήριο Tollens, ενώ μόνο η ένωση Α
δίνει θετικό αποτέλεσμα με το αντιδραστήριο Fehling. Η ένωση Α δίνει μόνο ένα (1)
οργανικό προϊόν κατά την ενυδάτωσή της, στις κατάλληλες συνθήκες.
Να γράψετε:
α) τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β
β) τους συντακτικούς τύπους των οργανικών προϊόντων της αντίδρασης:
(ι) της ένωσης Α με το αντιδραστήριο Fehling
(ιι) της ένωσης Α με το αντιδραστήριο Tollens
(ιιι) της ένωσης Β με το αντιδραστήριο Tollens
γ) τις παρατηρήσεις που αναμένονται από την αντίδραση:
(ι) της ένωσης Α με το αντιδραστήριο Fehling
(ιι) της ένωσης Β με το αντιδραστήριο Tollens
Ερώτηση 3
Το πεντ-2-ένιο αντιδρά με υδροβρώμιο στις κατάλληλες συνθήκες, δίνοντας τρία (3)
κορεσμένα ισομερή προϊόντα.
α) Να ονομάσετε τον μηχανισμό, ο οποίος ακολουθείται κατά την πιο πάνω
αντίδραση.
β) Να αποδώσετε τον μηχανισμό της αντίδρασης, για τον σχηματισμό οποιουδήποτε
από τα τρία (3) ισομερή προϊόντα, γράφοντας τους κατάλληλους συντακτικούς
τύπους και σύμβολα.
γ) Να σχεδιάσετε τους στερεοχημικούς τύπους των τριών (3) ισομερών προϊόντων.
Ερώτηση 4
Το βενζόλιο μεθυλιώνεται στις κατάλληλες συνθήκες (Αντίδραση 1) σχηματίζοντας το
οργανικό προϊόν Α. Η ένωση Α αντιδρά με διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου στις
κατάλληλες συνθήκες (Αντίδραση 2), δίνοντας την ένωση Β. Η ένωση Β στη συνέχεια
υπόκειται σε χλωρίωση (Αντίδραση 3) στην παρουσία χλωριούχου σιδήρου (ΙΙΙ)
σχηματίζοντας την ένωση Γ, με μοριακό τύπο C7H5O2Cll.
α) Να γράψετε:
(ι) τον συντακτικό τύπο των οργανικών προϊόντων Α, Β και Γ
(ιι) το είδος της Αντίδρασης 2 και της Αντίδρασης 3
(ιιι) τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίηση της Αντίδρασης 2
β) Να εξηγήσετε γιατί, μετά από μελέτη της κινητικής της Αντίδρασης 3, αυτή βρέθηκε
ότι πραγματοποιείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
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Ερώτηση 5
Η πιο κάτω πειραματική διάταξη, χρησιμοποιείται για την εργαστηριακή παρασκευή
του αερίου Β από ανθρακασβέστιο. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, προστίθεται νερό
από το σταγονόμετρο με προσοχή, μέχρι να αντιδράσει όλη η ποσότητα του
ανθρακασβεστίου. Το αέριο που εκλύεται, συλλέγεται διαδοχικά με εκτόπιση νερού σε
τρεις (3) δοκιμαστικούς σωλήνες (Σωλήνας 1, 2 και 3), οι οποίοι έπειτα πωματίζονται.

Ο πρώτος δοκιμαστικός σωλήνας συλλογής αερίου (Σωλήνας 1) απορρίπτεται.
Το αέριο Β στους άλλους δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες, υπόκειται σε ξεχωριστές
δοκιμές προς διερεύνηση των ιδιοτήτων του.
Δοκιμή 1: Αφαιρείται το πώμα από τον Σωλήνα 2, ενώ ταυτόχρονα πλησιάζουμε
αναμμένο κερί στο στόμιό του.
Δοκιμή 2: Αφαιρείται το πώμα από τον Σωλήνα 3 και προστίθεται μικρή ποσότητα
βρωμιούχου νερού, ο σωλήνας επαναπωματίζεται γρήγορα και ανακινείται έντονα.
α) Να γράψετε:
(ι) τα ονόματα των χημικών ενώσεων Α και Β
(ιι) την παρατήρηση που θα γίνει στον σωλήνα με το Διάλυμα Α
β) Να γράψετε:
(ι) τις παρατηρήσεις που αναμένονται κατά την πραγματοποίηση των
Δοκιμών 1 και 2
(ιι) τα συμπεράσματα που εξάγονται από την κάθε παρατήρηση
γ) Να εξηγήσετε γιατί το περιεχόμενο του Σωλήνα 1, είναι ακατάλληλο για να
υποβληθεί στη Δοκιμή 1.
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Ερώτηση 6
Ένας καθηγητής χημείας ζήτησε από τους μαθητές να παρασκευάσουν την
3-μεθυλοβουτανάλη, από την κατάλληλη αλκοόλη Ψ. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την
πειραματική διάταξη και τα αντιδραστήρια που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα.

α) Να γράψετε για την αλκοόλη Ψ:
(ι) τον συντακτικό της τύπο
(ιι) το όνομά της
β)

(ι) Να γράψετε ένα (1) λάθος, το οποίο εντοπίζετε στην πιο πάνω διαδικασία
παρασκευής της 3-μεθυλοβουτανάλης, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους
μαθητές και να εισηγηθείτε τρόπο διόρθωσής του.
(ιι) Να εξηγήσετε την απάντησή σας στο β (ι).

γ) Να γράψετε τη χρωματική αλλαγή που αναμένεται να παρατηρηθεί στο δοχείο
αντίδρασης.
δ) Να εξηγήσετε πού οφείλεται η χρωματική αλλαγή που αναφέρατε στο γ.
Ερώτηση 7
Για κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις, να γράψετε αν είναι Ορθή ή Λανθασμένη,
αιτιολογώντας την απάντησή σας.
α) Η προπανάλη και η βουτανόνη δεν μπορούν να διακριθούν με φασματοσκοπία
1H-NMR χαμηλής ανάλυσης, επειδή εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό κορυφών.
β) Μετά την πλήρη υδρόλυση ευθύγραμμου βρωμοαλκανίου Α, με μοριακό τύπο
C4H9Br, σε βασικό υδατικό περιβάλλον με θέρμανση, έγινε μέτρηση στο διάλυμα
που προέκυψε και βρέθηκε ότι δεν στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός. Το
βρωμοαλκάνιο Α πρέπει να είναι το οπτικά ανενεργό 1-βρωμοβουτάνιο.
γ) Κατά τη μονοχλωρίωση του 2,2-διμεθυλοπροπανίου με επίδραση υπεριώδους
ακτινοβολίας σχηματίζεται και ποσότητα 2,2,5,5-τετραμεθυλοεξανίου.
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Ερώτηση 8
Μαθητής εκτέλεσε εργαστηριακή άσκηση, για να σχεδιάσει την καμπύλη
ογκομέτρησης οργανικού μονοκαρβοξυλικού οξέος Χ, με υδατικό διάλυμα KOH 0,05
Μ ως μέτρο. Ο μαθητής σχεδίασε την πιο κάτω καμπύλη, η οποία αντιπροσωπεύει
την ογκομέτρηση 10 mL διαλύματος του οργανικού οξέος Χ, συγκέντρωσης 0,06 Μ
και pKoξ=2,83. Η Koξ είναι η σταθερά ιοντισμού του οξέος, στους 25οC. Η καμπύλη
παρουσιάζει κάποια λάθη.

α) Να γράψετε δύο (2) λάθη που παρουσιάζει η καμπύλη του μαθητή, δικαιολογώντας
την απάντησή σας και χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.
β) Από τους πιο κάτω δείκτες, Δ1 και Δ2, να επιλέξετε τον καταλληλότερο για την πιο
πάνω ογκομέτρηση, τεκμηριώνοντας πλήρως την επιλογή σας.
Δείκτης
Δ1
Δ2

Kδείκτη
1 x10-5
3,1 x10-9
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Ερώτηση 9
Κορεσμένη οργανική ένωση Χ με μοριακό τύπο C4HαOβ, έχει δύο (2) λειτουργικές
ομάδες συνολικά. Για την ένωση Χ δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:


Όταν 1 mol της ένωσης Χ αντιδρά πλήρως με ιώδιο σε βασικό περιβάλλον,
δίνει 2 mol ιωδοφορμίου.



Φασματοσκοπική ανάλυση στην οργανική ένωση Χ, δίνει το πιο κάτω φάσμα
υπερύθρου (IR).

Φάσμα υπερύθρου της οργανικής ένωσης Α

α)

(ι) Να αναγνωρίσετε τις δύο (2) λειτουργικές ομάδες, οι οποίες περιέχονται
στην οργανική ένωση Χ, με αναφορά στις αντίστοιχες κορυφές του
φάσματος.
(ιι) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο για την ένωση Χ, αξιοποιώντας όλα τα
δεδομένα και καταγράφοντας τους συλλογισμούς σας.

β)

(ι) Να προτείνετε ένα (1) αντιδραστήριο Α, με το οποίο αντιδρά πλήρως η
ένωση Χ σχηματίζοντας την οργανική ένωση Ψ. Από το φάσμα υπερύθρου
(IR) της ένωσης Ψ απουσιάζουν οι κορυφές των δύο (2) λειτουργικών
ομάδων της ένωσης Χ.
(ιι) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Ψ.
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Ερώτηση 10
Δίνεται η πιο κάτω γραφική παράσταση, η οποία απεικονίζει τη μεταβολή των σημείων
ζέσεως άκυκλων ευθύγραμμων οργανικών ενώσεων, σε συνάρτηση με τη σχετική
μοριακή μάζα (Mr). Κάθε καμπύλη αντιπροσωπεύει τα μέλη μιας ομόλογης σειράς, τα
οποία συμβολίζονται με γράμμα και αριθμό (π.χ. Α1). H τιμή που δίνεται σε κάθε
τετραγωνάκι, είναι η τιμή της σχετικής μοριακής μάζας της αντίστοιχης οργανικής
ένωσης.

α) Να αντιστοιχίσετε την καθεμία από τις οργανικές ενώσεις (ι) έως (ιν) με το
κατάλληλο σύμβολο της γραφικής παράστασης.
(ι) Βουταν-1-όλη
(ιι) Αιθανικός μεθυλεστέρας (προϊόν αντίδρασης του αιθανικού οξέος και της
μεθανόλης)
(ιιι) Αιθανικό οξύ
(ιν) Προπανάλη
β) Να ονομάσετε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων έλξης, που αναπτύσσονται
μεταξύ των μορίων της προπανάλης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Ερωτήσεις 11 – 15
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 11 - 15.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Ερώτηση 11
Ποσότητα x γραμμαρίων 1-ιωδοπροπανίου, χωρίζεται σε τρία (3) ίσα μέρη. Το κάθε
μέρος υπόκειται σε διαφορετική πειραματική μετατροπή, όπως περιγράφεται πιο
κάτω:
Μετατροπή 1: Το πρώτο μέρος, αντιδρά πλήρως με θερμό αιθανολικό διάλυμα
υδροξειδίου του καλίου, οπότε εκλύονται 6,72 λίτρα αερίου Α, μετρημένα σε Κ.Σ.
Μετατροπή 2: Το δεύτερο μέρος αντιδρά πλήρως με θερμό υδατικό διάλυμα
υδροξειδίου του νατρίου, προς σχηματισμό της οργανικής ένωσης Β.
Μετατροπή 3: Το τρίτο μέρος αντιδρά πλήρως με κυανιούχο κάλιο στις κατάλληλες
συνθήκες, οπότε προκύπτει η οργανική ένωση Γ. Η ένωση Γ υδρολύεται με περίσσεια
αραιού και θερμού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, σχηματίζοντας την οργανική
ένωση Δ.
Οι ποσότητες των ενώσεων Β και Δ, οι οποίες σχηματίστηκαν κατά τις πιο πάνω
μετατροπές, μεταφέρονται σε σφαιρική φιάλη και με τις κατάλληλες συνθήκες
αντιδρούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας 14,35 g οργανικής ένωσης Ε.
α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε.
β) Να υπολογίσετε:
(ι) την αρχική μάζα x του 1-ιωδοπροπανίου
(ιι) την απόδοση επί τοις % της αντίδρασης, μεταξύ των ενώσεων Β και Δ

Ερώτηση 12
Το διμεθυλομαλονικό οξύ, είναι ένα δικαρβοξυλικό οξύ μικρής ανθρακοαλυσίδας, το
οποίο περιέχεται στον ορό του αίματος. Είναι επίσης πτητική ουσία, η οποία
ανιχνεύεται στον αέρα των πνευμονικών κυψελίδων, στο κατώτατο μέρος των
πνευμόνων. Το όνομά της κατά IUPAC είναι 2,2-διμεθυλοπροπανοδιϊκό οξύ και έχει
συντακτικό τύπο:
O
HO

C

O

C
C

CH3
CH3

OH
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Μια πιθανή διαγραμματική πορεία σύνθεσης του διμεθυλομαλονικού οξέος (Ε) από
την ένωση Α σε τέσσερα (4) στάδια, δίνεται πιο κάτω:

Δίνεται επίσης ο πιο κάτω πίνακας στον οποίον περιέχονται:
Στήλη Ι: Οι διαθέσιμες ουσίες, από τις οποίες θα επιλέξετε μόνο μια ένωση, για χρήση
ως αρχική ουσία Α.
Στήλη ΙΙ: Τα διαθέσιμα αντιδραστήρια και συνθήκες, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στα Στάδια 1 μέχρι 4. Τα αντιδραστήρια / συνθήκες της Στήλης ΙΙ,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό ή να μην χρησιμοποιηθούν
καθόλου.

Στήλη Ι
CH3CHO

CH3CH2CH2Br

Στήλη ΙΙ
α)

NaCN / HCll/ Η2Ο

β)

KCN / αιθανόλη / θέρμανση

γ)

στερεό PCl5

δ)

HgSO4/ H2SO4 / H2O/ θέρμανση

ε)

HCl/ H2O / θέρμανση

στ) Cl2/ CCl4
CH3C≡CH

ζ)

πυκνό H2SO4 / θέρμανση

α) Να επιλέξετε:
(ι) από τη Στήλη Ι, την κατάλληλη ένωση Α
(ιι) τα αντιδραστήρια / συνθήκες από την Στήλη ΙΙ, που αντιστοιχούν σε κάθε
ένα από τα συνθετικά στάδια 1 - 4
β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενδιάμεσων οργανικών ενώσεων Β,
Γ και Δ.
γ) Να εισηγηθείτε κατάλληλο αντιδραστήριο για τη μετατροπή της ένωσης Ε στην
ένωση Ζ, με μοριακό τύπο C5H12O2, σε ένα στάδιο.
δ) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Ζ.
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Ερώτηση 13
Άκυκλη κορεσμένη οργανική ένωση Α είναι άχρωμο υγρό. Η ένωση Α ογκομετρείται
με διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, οξινισμένο με διάλυμα θειικού οξέος στις
κατάλληλες συνθήκες και οξειδώνεται προς την οργανική ένωση Β. Για την
ογκομέτρηση 0,4625 g της ένωσης Α απαιτούνται 20 mL KMnO4 0,125 M.
Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται επίσης οι πιο κάτω πληροφορίες:



Μέτρηση της οξύτητας των υδατικών διαλυμάτων των Α και Β, δείχνει ότι και
τα δύο διαλύματα είναι ουδέτερα.
Πλήρης αντίδραση της ένωσης Α με μεταλλικό νάτριο δίνει την οργανική ένωση
Γ. Το υδατικό διάλυμα της Γ, βρέθηκε να έχει τιμή pH=8,5.

Καταγράφοντας τους συλλογισμούς σας και αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα:
α) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο των ενώσεων Α, Β και Γ.
β) Να αιτιολογήσετε την τιμή pH = 8,5 του υδατικού διαλύματος της ένωσης Γ. Η
απάντησή σας πρέπει να περιέχει τις κατάλληλες εξισώσεις και αναφορά στην
θεωρία BrÖnsted-Lowry.
γ) Να γράψετε τους στερεοχημικούς τύπους των γεωμετρικών ισομερών που
προκύπτουν από την ένωση Α, σε ένα στάδιο, στις κατάλληλες συνθήκες.
Ερώτηση 14
Για τον προσδιορισμό του συντακτικού τύπου της αρωματικής ένωσης Α, λήφθηκε το
φάσμα 1H-NMR, το οποίο δίνεται πιο κάτω.
Φάσμα υψηλής ανάλυσης 1H-NMR της οργανικής ένωσης Α

Η ένωση Α υποβλήθηκε στην πειραματική διαδικασία πέντε (5) σταδίων, η οποία
ακολουθεί. Δίνεται ότι, κατά το Στάδιο Ι η απόδοση ήταν 45%, ενώ για τα υπόλοιπα
στάδια η απόδοση ήταν 100%.
Στάδιο Ι: Ποσότητα 0,02 mol της ένωσης Α, μετά από κατεργασία με πυκνό διάλυμα
NaOH στις κατάλληλες συνθήκες, έδωσε τα οργανικά προϊόντα Β και Γ.
Στάδιο ΙΙ: Στο μίγμα της αντίδρασης του Σταδίου Ι, προστέθηκε ποσότητα 2,4-ΔΝΦΥ,
έτσι ώστε το μίγμα να αντιδράσει πλήρως προς σχηματισμό έγχρωμου
ιζήματος, το οποίο απομακρύνθηκε με διήθηση.
Στάδιο ΙΙΙ: Από το διήθημα απομονώθηκε η ένωση Β, η οποία έχει χαμηλότερο σημείο
ζέσεως από την ένωση Γ.
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Στάδιο ΙV: Στο διάλυμα της ένωσης Γ προστέθηκε υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού
οξέος, έτσι ώστε το pH να καταστεί ελαφρώς όξινο. Με ψύξη του
διαλύματος εκτοπίστηκαν λευκοί κρύσταλλοι της οργανικής ένωσης Δ.
Στάδιο V: Οι κρύσταλλοι της Δ, αφού διαχωρίστηκαν με διήθηση, καθαρίστηκαν
κατάλληλα και ξηράνθηκαν, βρέθηκαν να έχουν μάζα ίση με 0,612g.
α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και Δ,
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες και καταγράφοντας την πορεία εργασίας
σας.
β) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο οργανικής ένωσης Χ, η οποία στις κατάλληλες
συνθήκες αντιδρά σε ένα (1) στάδιο και δίνει τις οργανικές ενώσεις Β και Δ.
γ) Να υπολογίσετε το ποσοστό (% κατά μάζα) της ένωσης Α το οποίο μετατράπηκε
σε ίζημα με τη 2,4-ΔΝΦΥ.
Ερώτηση 15
Οργανική ενωση Χ, με μοριακό τύπο C11H14O3, υπόκειται σε πλήρη οξείδωση με
διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, οξινισμένο με θειικό οξύ και δίνει μόνο τρία (3)
οργανικά προϊόντα Α, Β και Γ. Για το καθένα από τα προϊόντα Α, Β και Γ δίνονται οι
πιο κάτω πληροφορίες:
Ένωση Α


Με επίδραση αλκαλικού διαλύματος ιωδίου, δίνει κίτρινο ίζημα.

Ένωση Β



Είναι πτητική και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ευρέως ως διαλύτης σε βαφές.
Αναγωγή της ένωσης Β, στις κατάλληλες συνθήκες, σχηματίζει την ένωση Β1,
η οποία είναι η απλούστερη της ομόλογης σειράς της και παρουσιάζει οπτική
ενεργότητα.

Ένωση Γ



0,5 mol της ένωσης Γ απαιτεί 0,75 mol Νa2CO3 για πλήρη αντίδραση.
Εμφανίζει δύο (2) κορυφές στο φάσμα χαμηλής ανάλυσης 1H-NMR.

α) Να αναφέρετε:
(ι) το εμφανές αποτέλεσμα κατά την αντίδραση της ένωσης Γ με Νa2CO3
(ιι) τον τρόπο ανίχνευσης της ανόργανης ουσίας που παράγεται
β) Να γράψετε, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα και καταγράφοντας την πορεία
εργασίας σας:
(ι) τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Β1 και Γ
(ιι) τον συντακτικό τύπο της οργανικής ένωσης Χ

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (IR)- Πίνακας Απορροφήσεων
Χαρακτηριστική
Είδος
Ομάδα
Δόνησης

Απορρόφηση
/
(cm-1)

Μορφή

ΑΛΚΑΝΙΑ
-C-H

έκτασης

3000 - 2850

Ισχυρή

-C-H

κάμψης

1480 -1350

Μη συγκεκριμένη

-C-C-

έκτασης

1175 -720

Μεσαία

=C-H

έκτασης

3100 - 3010

Μεσαία

=C-H

κάμψης

1000 - 675

Ισχυρή

C=C

έκτασης

1680 - 1620

Μη συγκεκριμένη

έκτασης

3300 - 3290

Ισχυρή, οξεία

2260 - 2100

Συνήθως ασθενής μεταβαλλόμενη,
απουσιάζει σε συμμετρικά αλκίνια

ΑΛΚΕΝΙΑ

ΑΛΚΙΝΙΑ
C-H

έκτασης

ΑΛΟΓΟΝΟΑΛΚΑΝΙΑ (ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ)
C-Cℓ

έκτασης

800 - 600

Ισχυρή

C-Br

έκτασης

600 - 500

Ισχυρή

C- I

έκτασης

500 - 490

Ισχυρή

έκτασης

3100 - 3000

Μεσαία

έκτασης

1600 - 1400

Μεσαία-ασθενής,
πολλαπλό σήμα

O-H

έκτασης

3600 - 3200

Ισχυρή, ευρεία

C-O

έκτασης

1150 - 1050

Ισχυρή

έκτασης

1820 - 1670

Ισχυρή

έκτασης

2850 - 2820
& 2750 - 2720

Μεσαία, δύο κορυφές

έκτασης

2260 - 2210

Μεσαία

έκτασης

1560 - 1515
& 1385 - 1345

Ισχυρή, δύο κορυφές

C=O

έκτασης

1725 - 1700

Ισχυρή

O-H

έκτασης

3300 - 2500

Ισχυρή, πολύ ευρεία

C-O

έκτασης

1320 - 1210

Ισχυρή

C=O

έκτασης

1750 - 1735

Ισχυρή

C-O

έκτασης

1300 - 1000

Δύο κορυφές ή περισσότερες

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
C-H
C=C
ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ
C=O
ΑΛΔΕΫΔΕΣ
O=C-H
ΝΙΤΡΙΛΙΑ
CN
ΝΙΤΡΟN=O
ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑ

ΕΣΤΕΡΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1Η-NMR - Πίνακας Χημικών μετατοπίσεων (δ)

Περιβάλλον

Είδος μορίου

δ / ppm

CH3-R

Υδρογονάνθρακας

0,7 – 1,2

R-CH2-R

Υδρογονάνθρακας

1,2 – 1,4

R3CH

Υδρογονάνθρακας

1,4 – 1,6

RCH2Cℓ ή Br

Αλογονοαλκάνιο
(αλκυλαλογονίδιο)
Καρβονυλομάδα,
καρβοξυλικό οξύ ή
εστέρας

2,0 – 4,2

H-C-O

Αλκοόλη ή
εστέρας

3,3 – 4,3

O-H

Αλκοόλη

0,5 – 5,0

H-C=C

Αλκένιο

4,6 – 5,9

H-C≡C

Αλκίνιο

2,3 – 2,7

H-C=O

Αλδεϋδη

9,0 – 10,0

-COO-H

Καρβοξυλικό οξύ

10,0 – 12,0

Ar-H

Αρωματική ένωση

6,5 – 8,3

Ar-CH3

Αρωματική ένωση

2,5 – 2,8

H-C-C=O
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2,1 – 3,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Περιοδικός Πίνακας
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ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (21)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Τρία Μέρη: Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄.
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 6 ερωτ. x 5 μον. = 30 μον.
Μέρος Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 4 ερωτ. x 10 μον. = 40 μον.
Μέρος Γ΄ : Αποτελείται από 2 ερωτήσεις των 15 μονάδων, 2 ερωτ. x 15 μον. = 30 μον.
Σύνολο Ερωτήσεων: 12 ερωτήσεις με συνολική βαθμολογία 100 μονάδες.
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση και Σύνθεση θεμάτων που αφορούν έννοιες,
φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο πιο πάνω μάθημα.
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν επιπρόσθετα και τις Διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας, όπως:
συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων, έλεγχος
μεταβλητών, σχεδιασμός πειραμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, κ.ά.. Τέλος, θα ζητείται και η λύση αριθμητικών
προβλημάτων για τα οποία επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Τα πιο πάνω αξιολογητέα αναλύονται στους Δείκτες Επιτυχίας όπως αυτοί υλοποιούνται κατά τη διδασκαλία του
μαθήματος μέσα από δραστηριότητες που περιγράφονται από τους Δείκτες Επάρκειας. Τόσο οι Δείκτες Επιτυχίας
(αξιολογητέα) όσο και οι Δείκτες Επάρκειας (διδακτέα) (ΔΕΕ), του μαθήματος Προσανατολισμού Βιολογία
Γ΄ Λυκείου, ταξινομούνται ανά Θεματική Ενότητα της Εξεταστέας Ύλης σε πέντε (5) Συνιστώσες Μάθησης για τις
Βιολογικές Επιστήμες (Α: Εννοιολογική Κατανόηση, Β: Πρακτικές και Επιστημονικές Δεξιότητες, Γ: Δεξιότητες
Συλλογισμού, Δ: Επιστημολογική Επάρκεια, Ε: Στάσεις και Εμπειρίες) και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ( http://viom.schools.ac.cy/index.php/el/viologia/analytiko-programma και
http://archeia.moec.gov.cy/sm/376/Programmatismos_viologias_C_lykeiou_2018-2019.pdf ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γνώση
Κατανόηση
Εφαρμογή
Ανάλυση
Σύνθεση
Αξιολόγηση

40%
25%
20%
15%

Η εξέταση θα είναι συνεχής χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα.

1

151

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Βιολογία Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

Α1.1 – Α1.7
Γ1.1-Γ1.2
Ε1.1

Βιολογία Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

A2.1 – A2.16
Γ2.1 – Γ2.4

ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Ομοιόσταση
Ουροποιητικό σύστημα
Οι νεφροί
Η λειτουργία των νεφρώνων
Σχηματισμός ούρων-ούρηση
Ωσμωρύθμιση
ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Το νευρικό κύτταρο
Η νευρική ώση
Αντανακλαστικά
Μηνύματα ρύθμισης
Οι αδένες
Χημική σύσταση των ορμονών
Τρόπος δράσης των ορμονών στεροειδούς
σύστασης
Τρόπος δράσης των ορμονών πεπτιδικής
σύστασης
Αρνητική ανάδραση: Ο ρυθμιστικός
μηχανισμός της εκκριτικής λειτουργίας των
αδένων
Η υπόφυση και ο υποθάλαμος
Περιφερικοί αδένες

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή - Αντιγραφή του DNA
Έκφραση της γενετικής πληροφορίας
Μεταλλάξεις

Βιολογία Γ΄ Λυκείου
Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

Α3.1 - Α3.4

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή - Το γενετικό υλικό των οργανισμών
Μονοϋβριδισμός
Διϋβριδισμός
Άλλες μορφές κληρονομικότητας
Η κληρονομικότητα στον άνθρωπο
Χιασματυπία ή διασκελισμός
Φυλοκαθοριστική κληρονομικότητα
Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα στον
άνθρωπο

Βιολογία Γ΄ Λυκείου

Προσανατολισμού Ειδική
Έκδοση, ΥΑΠ (2017)

Α4.1 – Α4.14
Γ4.1 – Γ4.2
Δ4.1 – Δ4.3

2
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του
ανθρώπου
Μικροοργανισμοί
Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου
οργανισμού – Βασικές αρχές της ανοσίας
Καρκίνος
Ουσίες που προκαλούν εθισμό

Βιολογία, Γ΄ Γενικού
Λυκείου, Γενικής Παιδείας
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(2007)

Α5.1 – Α5.10

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Εισαγωγή - Η σύγχρονη σύνθεση
Τι είναι η φιλογένεση και από πού αντλούμε
σχετικά στοιχεία
Η εξέλιξη του ανθρώπου

Βιολογία, Γ΄ Γενικού
Λυκείου, Γενικής Παιδείας
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(2007)

Α6.2 – Α6.5α, Α6.7-Α6.8
Β6.1 – Β6.2
Γ6.1 – Γ6.2

Βιολογία, Γ΄ Γενικού
Λυκείου, Γενικής Παιδείας
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(2007)

Α7.1 – Α7.2

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Η έννοια του οικοσυστήματος
Ροή ενέργειας
Βιογεωχημικοί κύκλοι
Ο ανθρώπινος πληθυσμός

Ενδεικτικό Υποστηρικτικό Υλικό - Εγχειρίδια:
 Βιολογία, Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού Ειδική Έκδοση, ΥΑΠ (2017)
 Βιολογία, Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (2007)

Σημείωση:

Εντός Εξεταστέας Ύλης για το 2020 (σχολική χρονιά 2019-2020) είναι και τα πιο κάτω εργαστήρια του
μαθήματος ( http://archeia.moec.gov.cy/sm/44/c_lykeiou_ergastiriakies_askiseis.pdf ) με τα
συνοδευτικά φυλλάδια και τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας:
α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (21)
Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019
08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις έξι (6) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.
Ερώτηση 1 (Μονάδες 5)
Η κυρία Ευδοκία είναι μια υγιής γυναίκα που εργάζεται σε ένα κλειστό χώρο που έχει
θερμοκρασία 23 °C. Χρειάστηκε όμως να μετακινηθεί και να εργαστεί για κάποιο
χρονικό διάστημα σε εξωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία είναι 37 °C. Σαν
αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής η κυρία Ευδοκία άρχισε να αισθάνεται ζέστη, να
«κοκκινίζει» και να ιδρώνει.
Να απαντήσετε τα πιο κάτω ερωτήματα τα οποία αναφέρονται στον ομοιοστατικό
μηχανισμό θερμορύθμισης του οργανισμού της κυρίας Ευδοκίας.
(α)

Να αναφέρετε:
ι. με ποιο τρόπο, μέσω του δέρματος, ο οργανισμός της κυρίας Ευδοκίας
ανιχνεύει την αλλαγή θερμοκρασίας στο περιβάλλον της.
(μονάδα 1)
ιι. το είδος του νευρώνα με τον οποίο η πληροφορία μεταβιβάζεται, από
το δέρμα της κυρίας Ευδοκίας, στο ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας
στον εγκέφαλο.
(μονάδα 1)
ιιι. το είδος του νευρώνα με τον οποίο η εντολή, από το ειδικό κέντρο
ρύθμισης της θερμοκρασίας στον εγκέφαλο, θα μεταφερθεί προς τα ειδικά
εκτελεστικά όργανα στο δέρμα της κυρίας Ευδοκίας, προκειμένου να αρχίσει
να «κοκκινίζει» και να ιδρώνει.
(μονάδα 1)

(β)

Να εξηγήσετε πώς ο συνδυασμός «κοκκινίσματος» και εφίδρωσης συμβάλλει
στη διατήρηση της κανονικής θερμοκρασίας του σώματος (36,6 °C) στον
οργανισμό της κυρίας Ευδοκίας.
(μονάδες 2)
1
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Ερώτηση 2 (Μονάδες 5)
Το πιο κάτω Σχήμα 1 απεικονίζει το μυοτατικό αντανακλαστικό του γονάτου.
Τετρακέφαλος
μυς
Υποδοχέας

Υ
Β

Νευρώνας
Χ

Γ
Τένοντας
επιγονατίδας

Νευρώνας
Ψ

Νωτιαίος
μυελός

Ζ

Σχήμα 1
(α)

Να ονομάσετε τα μέρη Β και Γ του νευρώνα Χ.

(β)

Να αναφέρετε μεταξύ του νευρώνα Ψ και του νευρώνα Χ:
ι. μια (1) λειτουργική διαφορά, και
ιι. μια (1) ανατομική/δομική διαφορά.

(μονάδα 1)

(μονάδες 2)
(γ)

Να αναφέρετε τα είδη των κυττάρων που συμμετέχουν:
ι. στη σύναψη Υ, και
ιι. στη σύναψη Ζ.
(μονάδες 2)

2
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Ερώτηση 3 (Μονάδες 5)
Το Σχήμα 2 απεικονίζει τμήμα του κύκλου του αζώτου, του άνθρακα και του νερού.

Γ

Αμμωνία εδάφους

Δ

Ε

Β
Α

Σχήμα 2

(α)

Να ονομάσετε τις διαδικασίες Α, Β, Γ, Δ, Ε, και την ουσία Ψ.
(μονάδες 3)

(β)

Κατά την καλλιέργεια των φυτών, δίπλα από τη λίμνη, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες
ποσότητες μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου. Από τις μετρήσεις, που έγιναν
αργότερα στην περιοχή, βρέθηκε μεγάλη συγκέντρωση από το συγκεκριμένο
εντομοκτόνο σε πολλά από τα σαρκοφάγα ψάρια της λίμνης.
Να εξηγήσετε την εμφάνιση της μεγάλης συγκέντρωσης του μη βιοδιασπώμενου
εντομοκτόνου στα σαρκοφάγα ψάρια της λίμνης.
(μονάδα 1)

(γ)

Να αναφέρετε ένα δυσμενές αποτέλεσμα που μπορεί να δημιουργήσει η
παρατεταμένη όξινη βροχή, με pH πολύ κάτω από 5, στο πιο πάνω οικοσύστημα
της λίμνης.
(μονάδα 1)

3
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Ερώτηση 4 (Μονάδες 5)
Το Σχήμα 3 απεικονίζει τους μηχανισμούς δράσης τριών (3) διαφορετικών ορμονών
Α, Β και Γ σε κύτταρα-στόχους.

Σχήμα 3
(α)

Σας δίνονται τρεις ορμόνες, η αδρεναλίνη (αμίνη), η θυροξίνη (Τ3/Τ4) και η
τεστοστερόνη (στεροειδούς σύστασης).
Με βάση τους μηχανισμούς δράσης, που απεικονίζονται στο πιο πάνω Σχήμα 3,
να αναφέρετε σε ποια από τις ορμόνες Α, Β και Γ, αντιστοιχεί, κάθε μια από τις
ορμόνες αδρεναλίνη, θυροξίνη και τεστοστερόνη.
(μονάδες 1,5)

(β)

Να αναφέρετε, δύο (2) διαφορές που παρουσιάζει, στο Σχήμα 3, ο μηχανισμός
δράσης της ορμόνης Α από τον μηχανισμό δράσης της ορμόνης Β.
(μονάδες 2)

(γ)

Να αναφέρετε τρεις (3) πιθανές αλλαγές στις μεταβολικές δραστηριότητες
(Βιολογικά Αποτελέσματα) που μπορεί να παρατηρηθούν στα κύτταρα, ως
αποτέλεσμα της δράσης των ορμονών.
(μονάδες 1,5)

Ερώτηση 5

(Μονάδες 5)

Η φυσική επιλογή αποτελεί έναν βασικό μηχανισμό για την εξελικτική διαδικασία των
οργανισμών. Να μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο και να απαντήσετε στα ερωτήματα
που ακολουθούν και αφορούν στη φυσική επιλογή.
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“ Όταν ο Κάρολος Δαρβίνος είχε επισκεφτεί τα νησιά Γκαλαπάγκος (1835)
εντυπωσιάστηκε από τις γιγαντιαίες χελώνες (μήκους 2 m) από τις οποίες πήραν τα
νησιά και το όνομα τους. Έγραψε στις σημειώσεις του ότι οι κάτοικοι μπορούν να
διακρίνουν τις χελώνες, από τα διάφορα νησιά, καθώς διαφέρουν σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Παρατήρησε ότι στο νησί Φερναντίνα, οι χελώνες έχουν μακρύ λαιμό
ενώ σε όλα τα υπόλοιπα νησιά οι χελώνες έχουν κοντό λαιμό. Η Φερναντίνα είναι
άνυδρο μέρος, με μοναδική βλάστηση ψηλούς κάκτους των οποίων τα άνθη αποτελούν
την αποκλειστική τροφή και πηγή νερού για τις χελώνες.”
(α)

Σε πρόσφατες ανασκαφές στη Φερναντίνα, οι Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν
απολιθώματα γιγαντιαίων χελώνων οι οποίες είχαν και κοντό λαιμό.
Να εξηγήσετε, με βάση τη θεωρία της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου, την
ύπαρξη σήμερα στη Φερναντίνα χελώνων μόνο με μακρύ λαιμό.
(μονάδες 2)

(β)

ι.

Να αναφέρετε δύο (2) άλλες επιστημονικές πηγές, εκτός της Παλαιοντολογίας
(απολιθώματα), από τις οποίες, η Φυλογένεση, μπορεί να αντλήσει ενδεικτικά
στοιχεία.
(μονάδα 1)

ιι. Να εξηγήσετε τι ονομάζουμε «ανάλογα» όργανα.
(μονάδα 1)
(γ)

Να ονομάσετε δύο (2) βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν, σύμφωνα με τη
νέα αντίληψη για την εξέλιξη (σύγχρονη σύνθεση), την εξελικτική πορεία των
οργανισμών.
(μονάδα 1)

Ερώτηση 6 (Μονάδες 5)
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μια ανθρώπινη κληρονομική πάθηση η οποία
οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί για την κανονική πολυπεπτιδική
αλυσίδα β της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης Α (HbA) των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Πιο κάτω σας δίνονται:
- το DNA (Ι), που αποτελεί αλληλουχία μέρους του κανονικού γονίδιου, στη μη
μεταγραφόμενη αλυσίδα, και κωδικοποιεί για τμήμα της β αλυσίδας της
φυσιολογικής HbA,
DNA (Ι) 5΄ - A T G - G T G - C A C - C T G - A C T - C C T - G A G - 3΄
- καθώς και το DNA (ΙΙ), που αποτελεί αλληλουχία αντίστοιχου μέρους του μεταλλαγμένου γονιδίου, στη μη μεταγραφόμενη αλυσίδα, και κωδικοποιεί για τμήμα της
βS αλυσίδας της παθολογικής HbS.
DNA (ΙΙ) 5΄ - A T G - G T G - C A C - C T G - A C T - C C T - G T G - 3΄
(α)

Να προσδιορίσετε το είδος της γονιδιακής μετάλλαξης που άλλαξε το DNA (Ι) σε
DNA (ΙΙ).
(μονάδα 1)
5
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(β)

Να μεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την πιο πάνω αλληλουχία του
DNA (ΙΙ) και με τη βοήθειά του να καταγράψετε:
ι. τη μεταγραφόμενη αλυσίδα του DNA (ΙΙ), και
(μονάδα 1)
ιι. την αλληλουχία του m-RNA (ΙΙ), που προκύπτει από τη μεταγραφή του
τμήματος του γονιδίου DNA (ΙΙ).
(μονάδα 1)

(γ)

Να καταγράψετε, με τη βοήθεια του Γενετικού Κώδικα (Πίνακας 1), που σας
δίνεται πιο κάτω, την αλληλουχία των αμινοξέων για το τμήμα της
μεταλλαγμένης βs αλυσίδας της HbS, που προκύπτει από τη μετάφραση του
m-RNA (ΙΙ).
(μονάδα 1)

(δ)

Με βάση τον Πίνακα 1 του Γενετικού Κώδικα να αλλάξετε ένα κωδίκιο στο
μεταλλαγμένο DNA (II) που να δημιουργεί ένα DNA (III), διαφορετικό από το
DNA (I), το οποίο όμως να κωδικοποιεί, και πάλι, για το κανονικό τμήμα της
β αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης ΗbA.
(μονάδα 1)

Πίνακας 1
Γενετικός κώδικας
2η Βάση

1η
Βάση
U

C

A

U
UUU
UUC
UUA
UUG
CUU
CUC
CUA
CUG
AUU
AUC
AUA
AUG

G

GUU
GUC
GUA
GUG

Φαινυλανανίνη
Φαινυλανανίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Λευκίνη
Ισολευκίνη
Ισολευκίνη
Ισολευκίνη
ΜεθειονίνηSTART
Βαλίνη
Βαλίνη
Βαλίνη
Βαλίνη

C

A

G

3η
Βάση

UCU
UCC
UCA
UCG
CCU
CCC
CCA
CCG
ACU
ACC
ACA

Σερίνη
Σερίνη
Σερίνη
Σερίνη
Προλίνη
Προλίνη
Προλίνη
Προλίνη
Θρεονίνη
Θρεονίνη
Θρεονίνη

UAU
UAC
UAA
UAG
CAU
CAC
CAA
CAG
AAU
AAC
AAA

Τυροσίνη
Τυροσίνη
STOP
STOP
Ιστιδίνη
Ιστιδίνη
Γλουταμίνη
Γλουταμίνη
Ασπαραγίνη
Ασπαραγίνη
Λυσίνη

UGU
UGC
UGA
UGG
CGU
CGC
CGA
CGG
AGU
AGC
AGA

Κυστεΐνη
Κυστεΐνη
STOP
Τρυπτοφάνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Αργινίνη
Σερίνη
Σερίνη
Αργινίνη

U
C
A
G

ACG

Θρεονίνη

AAG

Λυσίνη

AGG

Αργινίνη

G

GCU
GCC
GCA
GCG

Αλανίνη
Αλανίνη
Αλανίνη
Αλανίνη

GAU
GAC
GAA
GAG

Ασπαρτικό
Ασπαρτικό
Γλουταμινικό
Γλουταμινικό

GGU
GGC
GGA
GGG

Γλυκίνη
Γλυκίνη
Γλυκίνη
Γλυκίνη

U
C
A
G

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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U
C
A
G
U
C
A

MΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Ερώτηση 7 (Μονάδες 10)
Το διπλανό Σχήμα 4
απεικονίζει τομή ενός νεφρού.
(α)

Να ονομάσετε τις δομές
1, 2, 3 και 4.
(μονάδες 2)

(β)

Να αναφέρετε δύο (2)
λειτουργίες των νεφρών.
(μονάδα 2)

(γ)

Να αναφέρετε δύο (2)
παράγοντες από τους
οποίους επηρεάζεται η
ποσότητα και η
σύσταση των ούρων σε
ένα υγιές άτομο.
(μονάδα 2)

(δ)

Σχήμα 4

Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, καταγράφεται η σχετική συγκέντρωση, για
διάφορα συστατικά του αίματος σε νεφρική αρτηρία και νεφρική φλέβα σε ένα
υγιές άτομο.
Να μεταφέρετε τον Πίνακα 2 στο τετράδιο απαντήσεών σας και να
συμπληρώσετε τα κενά χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις: ίδια, μεγαλύτερη ή
μικρότερη, για να δηλώσετε τη σχετική συγκέντρωση κάθε συστατικού ανάμεσα
στα δύο αγγεία.
Πίνακας 2
Συστατικό αίματος

Νεφρική αρτηρία

Νεφρική φλέβα

Σχετική συγκέντρωση συστατικού

1.

Αμινοξέα

ίδια

ίδια

2.

Ουρία

μεγαλύτερη

μικρότερη

3.

Γαλακτικό οξύ

4.

Γλυκόζη
(μονάδες 2)

(ε)

Να εξηγήσετε γιατί η ανίχνευση πρωτεΐνών στα ούρα υποδηλώνει βλάβη στο
Μαλπιγγειανό σωμάτιο (τριχοειδή αγγειώδους σπειράματος και κάψα Bowman).
(μονάδες 2)

7
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Ερώτηση 8 (Μονάδες 10)
Το πιο κάτω Σχήμα 5 παρουσιάζει τον υποθάλαμο και τον σημαντικότερο ενδοκρινή
αδένα του ανθρωπίνου σώματος που αποτελείται από δύο (2) ξεχωριστά μέρη Α και Β.

Α

Β
5

1

Γ
4
4

2

4

3

Δ

Ε

Σχήμα 5
(α)

(β)

(γ)

Να ονομάσετε:
ι. τα μέρη Α και Β,
ιι. τις ορμόνες 1, 2 και 3 που εκκρίνονται από το μέρος Α,
ιιι. τις ορμόνες 4 και 5 που απελευθερώνονται από το μέρος Β, και
ιv. τα όργανα Γ, Δ και Ε που αποτελούν στόχους των ορμονών 4 και 5.
(μονάδες 5)
Να περιγράψετε τον μηχανισμό με τον οποίο η χαμηλή συγκέντρωση θυροξίνης
στο αίμα επηρεάζει, την εκκριτική λειτουργία του θυρεοειδή αδένα.
(μονάδες 2,5)
Να εξηγήσετε, με αναφορά στην κατάλληλη ορμόνη, πώς αντιδρά ο οργανισμός
σε περιπτώσεις αιμορραγίας ή οξείας διάρροιας κατά τις οποίες μειώνεται ο
όγκος και η υδροστατική πίεση του αίματος.
(μονάδες 2,5)

Ερώτηση 9 (Μονάδες 10)
Το στέλεχος Η1Ν1/09 virus, είναι ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίππης Α και
συνδέεται με την εκδήλωση επιδημικής έξαρσης της γρίπης Α στην πατρίδα μας τόσο
το 2009 όσο και τον φετινό χειμώνα του 2019, δυστυχώς με ανθρώπινα θύματα.
Πρόκειται για έναν ρετροϊό, υποχρεωτικό ενδοκυτταρικό παράσιτο, για τον οποίο δεν
υπάρχει ανοσία στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.
Ο συγκεκριμένος ιός (Σχήμα 6) αποτελείται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα, το
καψίδιο, μέσα στο οποίο προφυλάσσεται το γενετικό του υλικό, που αποτελείται από
οκτώ (8) τμήματα νουκλεϊνικών οξέων, συνδεδεμένα το καθένα με το απαραίτητο
8

161

ένζυμο πολλαπλασιασμού του, όπως και στη περίπτωση του ιού του ΗΙV. Ο ιός
διαθέτει εξωτερικά ένα επιπλέον περίβλημα, το έλυτρο, το οποίο είναι λιποπρωτεϊνικής φύσης. Στην επιφάνειά του προβάλλουν χαρακτηριστικές γλυκοπρωτεΐνες
-ένζυμα (ΗΑ και ΝΑ) από τις οποίες ο ιός πήρε και το όνομά του (Η1Ν1). Ο ιός,
προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού και ο ασθενής
ταλαιπωρείται με υψηλούς πυρετούς, έντονο βήχα και ρινική καταρροή.

Α
ΗΑ
Κανάλι ιόντων

Β
ΝΑ
Γ
Δ

Σχήμα 6
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Να ονομάσετε, με τη βοήθεια και του εισαγωγικού κειμένου, το ένζυμο Α και τις
δομές Β, Γ και Δ στο πιο πάνω Σχήμα 6.
(μονάδες 2)
Να εξηγήσετε:
ι. τι εννοούμε με τον όρο μόλυνση, και
ιι. για ποιο λόγο χαρακτηρίζονται οι ιοί ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα.
(μονάδες 2)
Η ανοσοβιολογική απόκριση στο εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την
προστασία του πληθυσμού απέναντι στη γρίππη Α οφείλεται κυρίως στις
γλυκοπρωτεΐνες ΝΑ (Νευραμινιδάση) και ΗΑ (Αιμοσυγκολλητίνη) του αδρανοποιημένου ιού που χορηγείται με το εμβόλιο.
ι. Να ονομάσετε τις δύο (2) κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων με τις οποίες
ξεκινά η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, μετά τον εμβολιασμό, και
(μονάδα 1)
ιι. Να εξηγήσετε τη σημασία των Β-λεμφοκυττάρων στη χυμική ανοσία που
δημιουργείται με τους εμβολιασμούς.
(μονάδα 1)
Να εξηγήσετε, έχοντας υπόψη και το τροποποιημένο δόγμα της Μοριακής Βιολογίας:
ι. πώς γίνεται ο πολλαπλασιασμός του ρετροϊού της γρίπης Η1Ν1 όταν ένα
επιθηλιακό κύτταρο της αναπνευστικής οδού μολυνθεί από τον ιό, και
(μονάδες 3)
ιι. γιατί ο πυρετός, αν και επώδυνος, θεωρείται ευεργετικός στην περίπτωση της
μόλυνσης με ιούς.
(μονάδα 1)
9
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Ερώτηση 10 (Μονάδες 10)
Στο μάθημα της βιολογίας ο καθηγητής του σχολείου έδωσε στα παιδιά το πιο κάτω
γενετικό ιστορικό μιας οικογένειας.
«Ο Αχιλλέας είναι γιος του Αντώνη και της Ελευθερίας. Ο Αχιλλέας πάσχει από
αιμορροφιλία ενώ τα άλλα δύο αδέλφια του, η Πηνελόπη και ο Άρης είναι υγιείς. Η
Πηνελόπη παντρεύτηκε έναν υγιή άντρα, τον Ηλία, και γέννησε ένα αγόρι, τον Λευτέρη
που πάσχει από αιμορροφιλία.»
Στη συνέχεια, ο καθηγητής, χώρισε την τάξη σε τρεις (3) ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και ζήτησε
από κάθε ομάδα να κατασκευάσει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας.
Τα αποτελέσματα των τριών (3) ομάδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο
πιο κάτω Σχήμα 7.

Ομάδα Ι

Ομάδα ΙΙ

Ομάδα ΙΙΙ

Σχήμα 7
(α)

ι.

Να αναφέρετε ποια από τις τρεις (3) ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των μαθητών έχει
κατασκευάσει ορθά το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας.
(μονάδα 1)

ιι. Να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα Α και α και με βάση το γενεαλογικό
δένδρο:
1. Να συμβολίσετε τα δύο (2) γονίδια για την αιμορροφιλία.
(μονάδα 1)
2. Να καταγράψετε τους γονότυπους του Αντώνη, του Αχιλλέα και της
Πηνελόπης.
(μονάδες 3)
3. Να εξηγήσετε γιατί η πιθανότητα που έχει η Πηνελόπη και ο Ηλίας να
αποκτήσουν κόρη με αιμορροφιλία είναι 0%.
(μονάδα 1)
(β)

Σε ένα μαιευτήριο, από διαφορετικές μητέρες, γεννήθηκαν το ίδιο βράδυ δύο (2)
αγοράκια. Το αγοράκι Χ έχει ομάδα αίματος Ο και το Ζ έχει ομάδα αίματος Α.
ι. Να δείξετε, με την κατάλληλη διασταύρωση, ποιο από τα αγοράκια, το Χ ή το
Ζ, έχει ως πιθανούς γονείς τον Φρίξο με ομάδα αίματος Ο και την Έλλη
με ομάδα αίματος ΑΒ.
(μονάδες 3)
ιι. Να αναφέρετε το όνομα της μεθόδου ανάλυσης DNA με την οποία μπορεί
να πιστοποιηθεί με βεβαιότητα η πατρότητα των βρεφών Χ και Ζ.
(μονάδα 1)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις δύο (2) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
Ερώτηση 11 (Μονάδες 15)
(α)

Σε ένα πείραμα ένας βιολόγος ερευνητής χρησιμοποίησε μικροηλεκτρόδια για να
μετρήσει τη διαφορά δυναμικού κατά μήκος της πλασματικής μεμβράνης ενός
νευρώνα καθώς εφαρμόζονται διαφορετικές πιέσεις στο δέρμα.
Το σχεδιάγραμμα στο Σχήμα 8 δείχνει ένα υποδοχέα πίεσης (σωμάτιo Pacini) και
τα σημεία P και Q που εφαρμόστηκαν μικροηλεκτρόδια στον νευρώνα. Όταν
ασκείται πίεση στο δέρμα, το σωμάτιο Pacini συμπιέζεται και με τη σειρά του
ασκεί πίεση στο άκρο ενός νευρώνα με αποτέλεσμα ο νευρώνας στο σημείο P να
διεγείρεται και το δυναμικό να μεταβάλλεται. Το άκρο P του νευρώνα όπου
εφαρμόζεται το μικροηλεκτρόδιο δεν καλύπτεται από στρώματα μυελίνης.
Μικροηλεκτρόδιο
στο σημείο P

Νευρώνας

Μικροηλεκτρόδιο
στο σημείο Q

Στρώματα από κύτταρα
του υποδοχέα πίεσης
(σωμάτιο Pacini)

Σχήμα 8
Στον πιο κάτω Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος.
Πίνακας 3
Α/Α

Βαθμός πίεσης
Βαθμός αρχικής
που ασκείται
εκπολωτικής διέγερσης
στο δέρμα
στο σημείο P (mV)

Δυναμικό μεμβράνης
στο σημείο
Q (mV)

1.

Μηδενικός

–70

–70

2.

Ελάχιστος

–60

–70

3.

Μέτριος

–40

+30

4.

Ισχυρός

–20

+30
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ι.

Να αναφέρετε δύο (2) από τους τρεις (3) παράγοντες που είναι υπεύθυνοι
για τη διαμόρφωση δυναμικού ηρεμίας (-70 mV) στον νευρώνα, όταν δεν
εφαρμόζεται πίεση στο δέρμα (μηδενικός βαθμός πίεσης).
(μονάδες 2)

ιι. Να αναφέρετε σε ποιες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και 4, του Πίνακα 3, το
άτομο αισθάνθηκε ότι υπήρξε πίεση στο δέρμα του.
(μονάδες 2)
ιιι. Να εξηγήσετε:
1. Με ποιο τρόπο άγεται η νευρική ώση, από το σημείο Ρ στο σημείο Q,
μετά τη δημιουργία της στο σημείο Ρ.
(μονάδα 1)
2. Γιατί το δυναμικό της μεμβράνης στο σημείο Q είναι το ίδιο (+30 mV) είτε
εφαρμόστηκε μέτριος είτε ισχυρός βαθμός πίεσης στο δέρμα (Πίνακας 3).
(μονάδα 1)
(β)

Σε ένα δεύτερο πείραμα, σε σχολικό επίπεδο, ζητήθηκε από τους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα για να μελετήσουν την
επίδραση της συγκέντρωσης νικοτίνης, στο νευρικό σύστημα και τη συχνότητα
του καρδιακού παλμού στα ασπόνδυλα καρκινοειδή.

Καρδιά της
Daphnia magna

Σχήμα 9
Για τον σκοπό αυτό οργανισμοί Daphnia magna (Σχήμα 9) τοποθετήθηκαν σε
ένα δοχείο με φιλτραρισμένο νερό της λίμνης.
Μετά από 30 λεπτά οι οργανισμοί Daphnia magna χωρίστηκαν σε οκτώ (8)
ομάδες.
Η 1η ομάδα μεταφέρθηκε σε ένα δοχείο με φιλτραρισμένο νερό της λίμνης. Οι
υπόλοιπες ομάδες, 2η – 8η , μεταφέρθηκαν σε άλλα δοχεία με φιλτραρισμένο
νερό της λίμνης τα οποία περιείχαν 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% και 7%
συγκέντρωση νικοτίνης, αντίστοιχα.
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Στη συνέχεια, η ομάδα της Ξένιας, αφού σχεδίασε το πείραμά της, πήρε μια σταγόνα
νερό, από κάθε ένα από τα δοχεία με συγκέντρωση νικοτίνης 1%, 2%, 3% και 4%, που
περιείχε ένα οργανισμό Daphnia magna, την τοποθέτησε σε ειδική αντικειμενοφόρο
πλάκα, η οποία καλύφθηκε με καλυπτρίδα, και την παρατήρησε στο μικροσκόπιο. Η
Ξένια μέτρησε, στο μικροσκόπιο, τη συχνότητα των καρδιακών παλμών ανά λεπτό, για
τον κάθε οργανισμό Daphnia magna. Το πείραμα επαναλήφθηκε τρεις (3) φορές
(1η, 2η και 3η δοκιμασία).
Στον παρακάτω Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα του πειράματος
της Ξένιας.
Πίνακας 4
Συγκέντρωση
Συχνότητα καρδιακού παλμού Μέση τιμή συχνότητας
διαλύματος
στη Daphnia magna
καρδιακού παλμού στη
νικοτίνης στο δοχείο
(παλμοί / λεπτό)
Daphnia magna
(%)
(παλμοί / λεπτό)
1η δοκ.
2η δοκ.
3η δοκ.

ι.

1

126

163

122

Α

2

128

129

130

Β

3

142

138

140

Γ

4

147

146

148

Δ

Να εκτελέσετε, στο τετράδιο απαντήσεων σας, τις απαραίτητες αριθμητικές
πράξεις ώστε να υπολογίσετε τη μέση τιμή (μέσο όρο) συχνότητας καρδιακού
παλμού Α, Β, Γ και Δ στον Πίνακα 4, του οργανισμού Daphnia magna,
για τις συγκεντρώσεις νικοτίνης 1%, 2%, 3% και 4%, αντίστοιχα.
(μονάδα 2)

ιι. Να αναφέρετε ποια από τις ομάδες οργανισμών, 1 η – 8η , της Daphnia
magna θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ξένια ως ομάδα ελέγχου (μάρτυρα)
στο πείραμά της.
(μονάδα 1)
ιιι. Να αναφέρετε δύο (2) μεταβλητές που θα πρέπει να κρατήσει σταθερές η
ομάδα της Ξένιας ώστε να έχει αξιόπιστα αποτελέσματα.
(μονάδες 2)
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ιv. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση (Σχήμα 10) παρουσιάζονται τα συνολικά
αποτελέσματα και από τις τρεις (3) ομάδες μαθητών της τάξης της Ξένιας.

160
140

(παλμοί /
λεπτό)

120
100

Μέση τιμή
συχνότητας
καρδιακού
παλμού στη
Daphnia
magna

80
60
40
20
0
0

Σχήμα 10

1

2

3

4

5

6

7

8

Συγκέντρωση διαλύματος → (% νικοτίνη)

Με βάση τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στη γραφική παράσταση, να
περιγράψετε πώς μεταβάλλεται η συχνότητα καρδιακού παλμού στη Daphnia
magna καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της νικοτίνης (από 0% - 7%) στο
περιβάλλον του οργανισμού.
(μονάδες 2)
v. Να εισηγηθείτε:
1. Έναν (1) βιο-ηθικό λόγο, και
(μονάδα 1)
2. Έναν (1) πρακτικό λόγο,
για τους οποίους η τάξη της Ξένιας επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον
οργανισμό Daphnia magna για την πειραματική διερεύνησή της.
(μονάδα 1)
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Ερώτηση 12 (Μονάδες 15)
Το πιο κάτω Σχήμα 11 περιγράφει τη διαδικασία έκφρασης της γενετικής πληροφορίας
για τη δημιουργία της β πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης Α (HbA) σε
ερυθροβλάστες (πρόδρομες μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων).
Υποκινητής
Γονίδιο β αλυσίδας ΗbA (μη μεταγραφόμενη αλυσίδα DNA)
5΄

3΄
START

o

o

1
2
STOP STOP

Α
Πρόδρομο mRNA β αλυσίδας

5΄

3΄

Β
5΄

3΄
Ώριμο mRNA β αλυσίδας
Ζ

Χ
Γ

β πολυπ. αλυσίδα

Σχήμα 11

Εσώνιο
Εξώνιο

(α)

Να ονομάσετε τις διαδικασίες Α, Β, και Γ, στο Σχήμα 11, με τις οποίες
προκύπτουν το πρόδρομο mRNA, το ώριμο mRNA και η β αλυσίδα της ΗbΑ,
αντίστοιχα.
(μονάδες 3)

(β)

ι.

(γ)

Παρατηρούμε ότι το ώριμο mRNA έχει στα δύο άκρα, 5΄ και 3΄, του μορίου του,
δύο (2) μη μεταφραζόμενες περιοχές Χ και Ζ, αντίστοιχα.
ι. Να δώσετε έναν (1) λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητη η περιοχή Χ για την
έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης.
(μονάδα 1)
ιι. Να δώσετε έναν (1) λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητη η περιοχή Ζ για την
λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης αν δεν αναγνωριστεί το κανονικό πρώτο κωδίκιο
λήξης (1o κωδίκιο STOP) στο mRNA (βλ. Σχήμα 11).
(μονάδες 1)

Να γράψετε δύο (2) δομικές διαφορές μεταξύ της μεταγραφόμενης αλυσίδας
DNA του γονιδίου και του πρόδρομου mRNA της β αλυσίδας της ΗbA.
(μονάδες 2)
ιι. Να γράψετε τρεις (3) δομικές ή λειτουργικές διαφορές μεταξύ του πρόδρομου
mRNA και του ώριμου mRNA της β αλυσίδας της ΗbA.
(μονάδες 3)
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(δ)

Η έρευνα έδειξε ότι, μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους, οι ίδιες περιοχές εσωνίων
παρουσιάζουν μεγαλύτερες διαφορές στην αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων,
από ότι ίδιες περιοχές εξωνίων. Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι
γενικά οι γονιδιακές μεταλλάξεις στα εσώνια είναι πολύ περισσότερο ανεκτές
παρά στα εξώνια.
Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια και του Σχήματος 11, γιατί οι γονιδιακές μεταλλάξεις
στις περιοχές των εξωνίων δημιουργούν συνήθως προβλήματα.
(μονάδες 2)

(ε)

Με βάση τις γνώσεις σας για:
 τις μεταλλάξεις,
 τη φύση του Γενετικού Κώδικα, και
 τη διπλοειδή κατάσταση του γονιδιώματος,
να δώσετε τρεις (3) περιπτώσεις κατά τις οποίες, γονιδιακές μεταλλάξεις, εντός
των εξωνίων στο DNA (που κωδικοποιεί για τη β αλυσίδα της HbA),
δεν προκαλούν πρόβλημα στον οργανισμό.
(μονάδες 3)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα:

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (22)

Ημερομηνία:

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Ώρα εξέτασης: 8:00 - 11:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια εξέτασης: 3.5 ώρες (210ʹ λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο πέντε (5) σελίδων Α4 αποτελείται από
δύο (2) ασκήσεις, οι οποίες ζητείται να λυθούν στα φύλλα σχεδίασης Α3

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με μελάνι στο εξώφυλλο (πράσινο χαρτονάκι Α4)
καθώς και στα δύο φύλλα σχεδίασης μεγέθους Α3.
2. Να λύσετε και τις δύο ασκήσεις (Μέρος Α και Μέρος Β) με τη σειρά που επιθυμείτε,
την κάθε μία στο αντίστοιχο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3.
3. Οι λύσεις των ασκήσεων να σχεδιαστούν στην ίδια όψη του φύλλου σχεδίασης, όπου
θα αναγράφονται και τα στοιχεία σας.
4. Να παραδώσετε ταυτόχρονα το εξώφυλλο (πράσινο χαρτονάκι Α4) και τα δύο φύλλα
σχεδίασης, είτε λύσετε όλα τα θέματα είτε όχι.
5. Με ευθύνη των επιτηρητών, στην παρουσία του μαθητή που παραδίδει, θα γίνουν τα πιο
κάτω:
Ι. Το εξώφυλλο θα επικαλύπτει τα δύο (2) φύλλα σχεδίασης και όλα μαζί θα συνδεθούν
με κορδονάκι.
ΙΙ. Τέλος, θα επικολληθούν οι τρεις (3) αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των
στοιχείων του εξεταζομένου.

1
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ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δίνονται:
α) η Πρόσοψη και η Πλάγια (αριστερή) όψη μικρής οικοδομής, που αποτελείται από το
ισόγειο και όροφο. Επίσης δίνονται η Κάτοψη Ισογείου και η Κάτοψη του Ορόφου
(σελ.4).
β) η κάτοψη ισογείου της οικοδομής, τοποθετημένη υπό κλίση 45° ως προς τη γραμμή
εδάφους, χωρίς διαστάσεις (σελ. 5).
γ) η κάτοψη αυτή, σχεδιασμένη στο φύλλο σχεδίασης Α3, όπου και θα επιλυθεί η άσκηση.
Στην κάτοψη αυτή φαίνεται, καταχρηστικά με διακεκομμένη, και στοιχείο του ορόφου.
Κλίμακα σχεδίασης 1: 100
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις δίνονται σε μέτρα.

Ζητούνται:
Ι. Να σχεδιάσετε το προοπτικό της οικοδομής, αν θεωρηθεί ότι:


Το σημείο Κ της κάτοψης εφάπτεται στη γραμμή εδάφους.



Στο σημείο Οʹ φαίνεται η θέση παρατηρητή, που απέχει από τη γραμμή εδάφους
19 μέτρα, δηλ. ο οπτικός άξονας ΟʹΑΒ = 19 μέτρα ( σελ.5).



Ο παρατηρητής παρατηρεί το κτήριο από ύψος 1.90 μέτρα.

Να χρησιμοποιηθούν δύο σημεία φυγής.
(Μονάδες 30)

ΙΙ. Να τοποθετήσετε τουλάχιστον τρία (3) επιπλέον οικοδομικά στοιχεία της δικής σας
επιλογής στο προοπτικό της πιο πάνω οικοδομής, όπως ανοίγματα (πόρτα -παράθυρο),
στέγαστρο, καπνοδόχο, προεξοχή, προέκταση ( πχ δωμάτιο/α, όροφο, γκαράζ ή άλλους
χώρους), τοιχοποιία (επίχρισμα, διακοσμητική λιθοδομή), πλακόστρωτο, διάδρομο,
ανθώνες κ.ά, ώστε να εμπλουτιστεί αισθητικά και λειτουργικά η οικοδομή και ο περιβάλλων
χώρος.
Να προσθέσετε στον χώρο τουλάχιστον δύο ανθρώπινες φιγούρες, ύψους 1.70 μέτρα
η κάθε μία, και τουλάχιστον δύο δέντρα, ύψους 5 μέτρα το κάθε ένα.
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Τα πιο πάνω στοιχεία (άνθρωποι, δέντρα) να τοποθετηθούν

σε διαφορετικές

αποστάσεις από τον παρατηρητή Οʹ.
Να αποδώσετε τη σύνθεση με χρώματα της επιλογής σας (χρωματιστά μολύβια,
νερομπογιά, μολύβια ακουαρέλας κ.λπ.).
Να αποδώσετε τη φωτοσκίαση στο κτήριο και στον χώρο, με κατεύθυνση φωτός
δικής σας επιλογής.
(Μονάδες 30)
Τέλος Μέρους Α

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Έχετε μπροστά σας μία Νεκρή Φύση, αποτελούμενη από τρία (3) στοιχεία.
Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι όλα τα αντικείμενα και το φόντο τους, όπως φαίνονται
εκ του φυσικού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια από ΗΒ μέχρι 4Β.
Το χαρτί σχεδίασης δυνατόν να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.

Η σύνθεσή σας θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. καλή Τοποθέτηση στον σχεδιαστικό χώρο
2. ορθές Αναλογίες και κλίσεις
3. Τονική διαβάθμιση - Φωτοσκίαση, απόδοση του Όγκου
4. απόδοση του φόντου και του βάθους/Χώρου
5. απόδοση Υφής
(Μονάδες 40)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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EFGHEFJKKFLMNOPQOSTNQSK– OPMTNQSKUMPVNS (23)
PWPOFUOPFKXYH
TUVWXYUVZY[Y\V]^]_ZZ`Zabcd
FZF

VNVFQOPFKXYHK– PTSOHOPUKQFNKX[SPTSOHOPU

1
1.1
1.2

S\]^_\`abcdKc`bKbe^fgh\bcdKi\^j^kdKeln]ghonKehg\gqn
t
VefhecidZjbkjlbnoifhdZpbjqjshd (1 uvcubtZlwxiyz
VefhecidZiej{c|bifhdZpbjqjshd

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

O^frsKc`bK`n`ihl_f`h`Kehg\gqn
]fjp}dZfniZ~btei{}|t|nZ|wxZ|j{ax
YpvpcunZ|j{hdZlbn{{jefiyecid
bkjlbnoifhZpbjqjshZe|cbcjZ}|nxZ|{xc|niZnp}Zcpvpcuj
bnl{n|ifhZ\j{h
W}sjdZfniZconb{jldZ|wxZnxnp|l{y|wx
Vxnp|l{n|nZcpionxciaxZjbkaxZfnxjxifaxZfniZf}sjbwx e|cbcaxZ pbie{y|wxZ
pbn{vuwxz

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Ygbh^t\_ugsKc`h^bcu`s
bjenxn|jsie{}dZ– etZ|tdZjifjuj{hdZe|jZjif}pcuj
\b}pjiZcjifjx}{tetdZcxblcind
Tine|yecidZcpvpswx-cjpsie{jZ
blyxwetZ|wxZ~abwxZfniZcpvpswet

4
4.1
4.2

Uh^bvgu`K[^kg^w^fbcqnKc`bKSbc^w^fbcqnKQ`n^nbefqn
jscjuj{ifdZaxcd
jscjuj{ifjvZfniZifjuj{ifjvZXnxjxie{jv

5
5.1
5.2
5.3

Qkuf`cgsKxUcykgszK- Xi^k^_bef{sK– Uvgwu`e|K
YvutZfniZ{jbodZfsi{yfwx
pjsjlie{}dZqnk{vuwxZfniZnx|iqnk{vuwx
]~cuvnetZfy|jtdZ}cwxZfniZ|j{ax

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Uvgwu`e|KF\vbhgch^nbc^lKevgwu^t
Xy|jtZfn|jifvnd-VxnlbnohZuine|yecwx- Tiy|ntZ|wxZcpvpswx
cidZ- \j{dZ– }{c|bn
Tin{}bowetZcw|cbifaxZ~abwxZe~cuvnetZ~wbj|nifjZe~cuvjZfniZ|jpij|~xtet
]~cuij{cs|t

ȈȘȝİȓȦıȘ ȅȚİȟİĲĮȗȩȝİȞȠȚțĮĲȐĲȘȞȘȝȑȡĮĲȘȢİȟȑĲĮıȘȢʌȡȑʌİȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮȞĮȑȤȠȣȞĲĮʌȚȠțȐĲȦ
 ǵȡȖĮȞĮıȤİįȓĮıȘȢ ʌȚȞĮțȓįĮĲȡȓȖȦȞĮțĮȞȩȞĮȒțȜȚȝĮțȩȝİĲȡȠįȚĮȕȒĲȘțȠȜȜȘĲȚțȒĲĮȚȞȓĮıȕȘıĲȒȡȚ
 ȂȠȜȣȕȩʌİȞİȢțĮȚȝȪĲİȢǾǺǾǾ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (23)
: ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
: 8:00 – 11:00

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες (180 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρεις (3) σελίδες Α4 (οδηγίες και
παραρτήματα) και πέντε (5) φύλλα σχεδίασης Α3, και περιλαμβάνει δύο (2) μέρη,
Α΄ και Β΄.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία
του/της, να επισυναφθούν και τα πέντε (5) φύλλα σχεδίασης Α3

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα πέντε φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 και στα
πέντε (5) φύλλα σχεδίασης
2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης
3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους
συμβολισμούς
4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας
5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια
6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις
7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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180

Β

181
καλυμμένη
βεράντα

+0.45

+0.50

καθιστικό

τραπεζαρία

+0.45
καλυμμένη
βεράντα

_
+0.00

ακάλυπτη βεράντα

Α
Α

κουζίνα

υπνοδωμάτιο 1

_+0.00

υπνοδωμάτιο 2

ακάλυπτη βεράντα
+0.45

ΚΑΤΟΨΗ
κλίμακα 1:100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

3/3

ακάλυπτη βεράντα
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ΑΣΚΗΣΗ 1 (α)

Σημειώσεις :
 Να γραμμοσκιαστούν οι τομές.
 Να αναγραφούν οι τίτλοι (πρόσοψη, κάτοψη, πλάγια όψη,
πραγματική τομή και ανάπτυγμα) και τα απαραίτητα γράμματα.

(β) Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 2, σε κλίμακα 1:1,
το ανάπτυγμα του τεμνόμενου πρίσματος (μονάδες 10).

Α

Χ

Β

Ζ

45⁰

Γ

Χ'

Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ..........................................

ΟΝΟΜΑ : ..............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..........................................................................

30

ΑΣΚΗΣΗ 1 (μονάδες 25)
Εξαγωνικό πρίσμα με πλευρά βάσης 30 mm και ύψος 80 mm, τέμνεται από
επίπεδο τομής ΧΧ΄ το οποίο σχηματίζει γωνία 45º με το οριζόντιο επίπεδο και
σε ύψος 70 mm, μετρημένο πάνω στον κεντρικό άξονα, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
(α) Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 1, σε κλίμακα 1:1, την πρόσοψη,
την κάτοψη, την πλάγια όψη και την πραγματική τομή του τεμνόμενου
πρίσματος (μονάδες 15).

Δ

80

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 1 - ΜΕΡΟΣ Α΄

70
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ΑΣΚΗΣΗ 1 (β)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2 - ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ..........................................

ΟΝΟΜΑ : ..............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..........................................................................

Να μη σχεδιαστεί η κάτοψη της σκάλας.

Δίνεται η κάτοψη σκάλας (κλίμακας) σε κλίμακα 1:50.
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 3, σε κλίμακα 1:20, την
τομή 1-1 της σκάλας (κλίμακας).
Να υπολογίσετε τα υψόμετρα στα πλατύσκαλα Α, Β, Γ, και Δ και
να αναγράψετε όλα τα υψόμετρα στην τομή.
Σημειώσεις :

Το πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων της σκάλας είναι 30 cm.

Το ύψος των βαθμίδων είναι 18 cm.

Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο
σκυρόδεμα και το πάχος της πλάκας της είναι 15 cm.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (15 μονάδες)
100
30
100
100

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 3 - ΜΕΡΟΣ Α΄
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1

Β

120

100

Γ

100

60

120

Δ

+ 0,30

1

ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΑΛΑΣ
κλίμακα 1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ..........................................................

ΟΝΟΜΑ : ...........................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ....................................................................................

Στο Παράρτημα 1, δίνεται η ορθογραφική προβολή στερεού.
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 4, σε κλίμακα 1:1, την ισομετρική
προβολή του στερεού, με την πρόσοψη στο δεξιό ισομετρικό άξονα.

ΑΣΚΗΣΗ 3 (30 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4 - ΜΕΡΟΣ B΄
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Σημειώσεις :

σχεδίασης του κύκλου.

Οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστόμετρα (mm).
Να φαίνονται οι βοηθητικές γραμμές στη μέθοδο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ............................................

ΟΝΟΜΑ : ..............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .........................................................................

Στο Παράρτημα 2, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα
1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
 Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρο
εδάφους, δαπέδου βεράντας, δαπέδου εσωτερικού χώρου,
πάνω μέρους πλάκας οροφής και στηθαίου οροφής).

Σημειώσεις :

Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.

Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.

Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm
από το δάπεδο της κατοικίας, εκτός από εκείνο της κουζίνας
που είναι 120 cm από το δάπεδο.

±0,00

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

+0,45

10

κλίμακα 1:50

+0,50

+3,80

+4,10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ...........................................

ΟΝΟΜΑ : .............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ........................................................................

30
50
60
120
150

ΑΣΚΗΣΗ 4 (30 μονάδες)

15

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 5 - ΜΕΡΟΣ Β

100
10
15
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (24)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019
08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιό σας



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας.
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Ερώτηση Α

Τιμή (P)

1. Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνονται οι καμπύλες ζήτησης δύο αγαθών, Α και Β:
6

Αγαθό Α

5

Αγαθό Β

4
3
2

D1

1

D2

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140

Ζητούμενη Ποσότητα (Q)

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης και των δύο (2) αγαθών, όταν η τιμή
αυξάνεται από €2 σε €4
(Μονάδες 3)
β) Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση των δύο αγαθών με βάση τον βαθμό
ελαστικότητας που θα βρείτε
(Μονάδες 2)
γ) Να εξηγήσετε με ποιο από τα δύο αγαθά θα μπορούσαν να ταυτιστούν τα
σκάφη αναψυχής
(Μονάδες 1)
δ) Αν το Κράτος θέλει να αυξήσει τα έσοδά του, σε ποιο από τα δύο αγαθά θα
επιβάλει φόρο κατανάλωσης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.(Μονάδες 2)
2. “Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος δαπανάται για την αγορά ενός αγαθού,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ελαστικότητα ζήτησής του”.
Να σχολιάσετε την πιο πάνω πρόταση και να δώσετε ένα παράδειγμα.
(Μονάδες 2)
3. Μια επιχείρηση απασχολεί 20 εργάτες και παράγει συνολικά 140 μονάδες
προϊόντος. Αν απασχολήσει 21 εργάτες, το προϊόν ανά εργάτη αυξάνεται κατά 3
μονάδες.
Να υπολογίσετε το οριακό προϊόν που αντιστοιχεί στον 21 ον εργάτη.

(Μονάδες 4)

4. α) Μια επιχείρηση παραγωγής παιδικών ποδηλάτων έχει σταθερό ετήσιο κόστος
€30.000 και μέσο μεταβλητό κόστος €66.
Να υπολογίσετε το μέσο (συνολικό) κόστος, αν η παραγωγή ανέλθει στις 3 000
μονάδες.
(Μονάδες 4)
2
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β) Να διαχωρίσετε τα πιο κάτω έξοδα σε σταθερά και μεταβλητά:
Ημερομίσθια εργατών, πρώτες ύλες, ενοίκια κτηρίων, τόκοι δανείου,
αποσβέσεις μηχανημάτων, μισθοί μόνιμου προσωπικού, υπερωρίες,
ασφάλιστρα αποθηκών.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Ερώτηση Β
1. Ο κ. Ασημάκης αποχώρησε από την επιχείρηση που εργαζόταν ως υπάλληλος και
δημιούργησε τη δική του επιχείρηση ποδηλάτων. Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν
την επιχείρηση του κ. Ασημάκη για το έτος 2018:
€

Έσοδα από πωλήσεις

110.000

Κεφάλαιο (€300.000 προέρχονται από δάνεια)
Το επιτόκιο της αγοράς είναι 5% τόσο για τα ίδια κεφάλαια όσο και για τα
δάνεια από τρίτους
Ο μηνιαίος μισθός του κ. Ασημάκη ως υπάλληλος στην προηγούμενή του
εργασία ήταν €1.000

500.000

Μηνιαίο ενοίκιο σε τρίτους

;

Έξοδα πωλήσεων

2.200

Εξοπλισμός εργοστασίου

75.000

Άλλα έξοδα διοίκησης

27.800

Μισθοί υπαλλήλων

26.000

Φυσιολογικό κέρδος

16.000

Φανερό Κόστος

83.000

Να υπολογίσετε: (Να δείξετε τα στοιχεία ονομαστικά και αριθμητικά)
α) Το αφανές κόστος
β) Το μηνιαίο ενοίκιο που πληρώνεται σε τρίτους
γ) Το οικονομικό κέρδος/ζημιά.

(Μονάδες 3)
(Μονάδες 4)
(Μονάδες 1)

2. “Η πλήρης ομοιογένεια του προϊόντος αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
του Πλήρους ή Τέλειου ανταγωνισμού”.
Να εξηγήσετε:
α) Πότε ένα προϊόν θεωρείται απόλυτα ομοιογενές
(Μονάδες 1)
β) Ποια η σημασία της πλήρους ομοιογένειας του προϊόντος στον Πλήρη ή
Τέλειο Ανταγωνισμό.
(Μονάδες 2)

3
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Κόστος (€)

3. Δίνεται το πιο κάτω διάγραμμα, το οποίο αναφέρεται σε μια ανταγωνιστική
επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο:
70

MC
60
50
40

AΤC

30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ποσότητα παραγωγής (Q)

Ζητείται:
α) Να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ Οριακού Κόστους (MC) και Μέσου
Συνολικού Κόστους (ATC)
(Μονάδες 3)
β) Να περιγράψετε την πορεία της καμπύλης του Μέσου Συνολικού Κόστους
(ATC)
(Μονάδες 4)
γ) Να ονομάσετε το σημείο τομής των δύο καμπυλών και να εξηγήσετε τη
σημασία του.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Ερώτηση Γ
1. Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή μιας
ανταγωνιστικής βιομηχανικής επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο:
Μονάδες
προϊόντος
Q
0
1
2
3
4
5
6
7

Οριακό
Έσοδο
MR
;
;
;
30
;
;
;
;

Οριακό
Κόστος
MC
;
20
14
6
18
24
33
50

Συνολικό
Κόστος
TC
;
;
;
;
;
;
;
;

4
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Συνολικό
Έσοδο
TR
;
;
;
;
;
;
;
;

Κέρδος/
Ζημιά
;
-70
;
;
;
;
;
;

Ζητείται:
α) Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον
πιο πάνω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σταθερό Κόστος είναι €80
(Μονάδες 7)
β) (i) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του Νεκρού Σημείου του κύκλου εργασιών
(ii) Να δείξετε στο διάγραμμα τις μονάδες στις οποίες επιτυγχάνεται το Άριστο
Επίπεδο Παραγωγής και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 6)
2. Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία:
€εκ
65
40
100
50
100
20
50
80
10
15
45
15
50

Γεωργία
Βιομηχανία
Μισθοί και ημερομίσθια
Δημόσιες Υπηρεσίες
Ενέργεια
Προσωπικές Υπηρεσίες
Κατασκευές
Εμπόριο
Αποσβέσεις
Εισόδημα προς εξωτερικό
Εισόδημα από το εξωτερικό
Επιδοτήσεις
Έμμεσοι φόροι
Να υπολογίσετε:
α) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς

(Μονάδες 4)

β) Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιμές συντελεστών.

(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)

Ερώτηση Δ
1. Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν τα οικονομικά μεγέθη μιας υποθετικής οικονομίας:
Έτος

Δείκτης τιμών
(μονάδες)

2016
2017

130
;

ΑΕΠ σε
τρέχουσες τιμές
€ εκ.
;
1.125

ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές
€ εκ.
600
750

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε τα ποσά που λείπουν από τον πιο πάνω πίνακα
(Μονάδες 3)
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β) Ο δείκτης τιμών το 2016 ήταν 130 μονάδες. Να εξηγήσετε τι δηλώνει ο δείκτης
αυτός
(Μονάδες 1)
γ) Το ΑΕΠ του 2017 σε σταθερές τιμές ήταν €750 εκ. Να εξηγήσετε τι δηλώνει το
ποσό αυτό
(Μονάδες 1)
δ) Το ΑΕΠ της οικονομίας σε τρέχουσες τιμές ήταν το 2012 €500 εκ. και το 2015
€600 εκ. Να αναφέρετε δύο (2) λόγους στους οποίους μπορεί να οφείλεται η
αύξηση αυτή.
(Μονάδες 2)
2. Τα πιο κάτω δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται σε μια υποθετική οικονομία:
Πληθυσμός της χώρας
Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)
Πληθυσμός σε ηλικία απασχόλησης
Άνεργοι (αριθμός ατόμων)
Ποσοστό ανεργίας (%)
Εργατικό δυναμικό
Ποσοστό απασχόλησης (%)
Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (%)

750 300
;
681 000
;
;
427 955
59,7%
;

Nα συμπληρώσετε τα κενά του πιο πάνω πίνακα δείχνοντας τους υπολογισμούς
σας. (Ο αριθμός των ατόμων να υπολογιστεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα
και τα ποσοστά με δύο δεκαδικά)
(Μονάδες 6)
3. Δίνονται τα πιο κάτω δημοσιονομικά στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας για το
2018:
€εκ.
13.150
5.350
3.000
1.150
3.700
200

Δημόσια έσοδα
Απολαβές προσωπικού
Κοινωνικές παροχές
Τόκοι δημοσίου χρέους
Δημόσια επένδυση
Άλλες τρέχουσες δημόσιες δαπάνες
Ζητείται:

α) Να συντάξετε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2018 και να υπολογίσετε το
Δημοσιονομικό Έλλειμμα ή Πλεόνασμα
(Μονάδες 4)
β) Να υπολογίσετε το Πρωτογενές Έλλειμμα ή Πλεόνασμα
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(Μονάδες 1)

4. Οι έμμεσοι φόροι ανέρχονται στα €3.100 εκ. και αποτελούν το 62% του συνόλου
των φορολογικών εσόδων του κράτους.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)

Να υπολογίσετε την αξία των άμεσων φόρων.
Ερώτηση Ε

1. Τα εθνικά πάρκα αποτελούν ένα από τα δημόσια αγαθά.
Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών.
(Μονάδες 4)
2. Δίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία που αναφέρονται στις διεθνείς
συναλλαγές της Κύπρου για το έτος 2018:

Εισαγωγές αυτοκινήτων, καυσίμων και ηλεκτρικών ειδών
Έσοδα από τον τουρισμό
Δαπάνες Κυπρίων για διακοπές στο εξωτερικό
Δίδακτρα ξένων φοιτητών
Εξαγωγές κυπριακών προϊόντων
Δίδακτρα Κυπρίων φοιτητών στο εξωτερικό
Μισθοί Κυπρίων που εργάζονται προσωρινά στο εξωτερικό
Εισροές Δευτερογενούς Εισοδήματος
Μισθοί ξένων εποχιακών εργατών
Πληρωμές τόκων στο εξωτερικό
Εισπράξεις μερισμάτων από το εξωτερικό
Έξοδα για νοσηλεία Κυπρίων στο εξωτερικό
Εκροές Δευτερογενούς Εισοδήματος

€εκ.
45.000
52.000
5.000
9.000
24.000
11.000
5.000
8.000
6.000
3.000
2.000
6.000
12.000

Να συντάξετε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο οποίο να φαίνονται
αναλυτικά τα επιμέρους ισοζύγια.
(Μονάδες 10)
3. Ιάπωνας τουρίστας παρουσιάζεται σε Κυπριακή τράπεζα για να εξαργυρώσει
ταξιδιωτική επιταγή ¥260.000 (Ιαπωνικό Γιεν). Η συναλλαγματική ισοτιμία του
ευρώ με το ιαπωνικό γιεν δίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Νόμισμα
Ιαπωνικό Γιεν ¥

Αγορά
127,275

Πώληση
118,0129

Να υπολογίσετε, πόσα ευρώ θα εισπράξει ο Ιάπωνας τουρίστας, αν η προμήθεια
της τράπεζας είναι 0,3%. (Η απάντηση να δοθεί με δύο δεκαδικά ψηφία)
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100)
---ΤΕΛΟΣ--7
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (25)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
08:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (Answer all questions)



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιό σας



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας



Επισυνάπτεται τυπολόγιο Λογιστικών Αριθμοδεικτών τριών (3) σελίδων.
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QUESTION 1
PART (A)
You are in practice as an accountant and have a meeting with a client, Leona Winery,
who owns a small winery business where wine is produced and sold.
The records of Leona Winery show:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rent of land is €865 per year
Grape juice and other ingredients per bottle of wine is €1,07
Direct labour is €0,55 per bottle of wine
Water bill is €120 per month
Insurance for the year is €720
Machinery was purchased at a cost of €5.500. The machinery has a life of 8
years and a residual value of €300. Depreciation is to be charged on a straightline basis
7. Glass and cork per bottle of wine is €0,78
8. Selling price per bottle of wine is €4,15
9. Sales are 5 500 bottles of wine per year. All production is sold.

REQUIRED:
(a) Calculate
i. The number of bottles of wine that Leona Winery must sell in a year,
in order to break even
ii. The profit that Leona Winery makes in one year
iii. The sales of bottles of wine that Leona Winery should make in a year
in order to make a profit of €10.325
iv. The margin of safety in bottles of wine

(Marks 6)
(Mark 1)
(Mark 1)
(Mark 1)

The owners of Leona Winery were very ambitious and decided to expand their
business. They therefore formed a limited company in order to take over the
operations of the winery.
(b) Να αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
(Give two characteristics of a limited company).
(Mark 1)

2
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PART (B)
Alex has been in business for many years and purchases and sells a single product.
Alex uses the weighted average cost method (AVCO) for valuing his inventory and the
perpetual inventory system.
The opening inventory on 1 January 2018 was valued at €900 (100 units at €9 each).
The purchases and sales during the year were as follows:
2018
January 8
February 12
June
15
August 28

Purchases
120 at €10
100 at €11
100 at €13
180 at €14

2018
March
9
July
14
December 23

Sales
180 at €20
140 at €20
100 at €25

REQUIRED:
(a) Calculate the value of closing inventory, using:
i. The weighted average cost method (AVCO), perpetual inventory system
ii. The ‘Last in, First out’ method (LIFO), periodic inventory system

(Marks 7)
(Marks 2)

(b) Να εξηγήσετε πως οι δύο διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
επηρεάζουν τα κέρδη. (H σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
δεν είναι απαραίτητη)
(Mark 1)
(Explain how the two different inventory valuation methods affect the profit.
Preparation of Income Statement is not required).
Note: Show your workings to the nearest two decimals.
(Total Marks 20)

3
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QUESTION 2
The directors of Columbus Products Ltd have provided the following extracts from the
general ledger balances on 31 December 2018:
€
Share capital (€1 ordinary shares)

4.000.000

Share premium

1.000.000

Retained earnings

1.070.000

10% bank loan

80.000

Land at cost

4.090.000

Office equipment – cost

672.000

Office equipment – accumulated depreciation

428.000

Delivery vans – cost

496.000

Delivery vans – accumulated depreciation

298.600

Trade receivables

362.600

Irrecoverable debts

20.200

Allowance for doubtful debts

17.000

Inventory at 1 January 2018

88.100

Revenue

2.696.000

Sales returns

6.000

Purchases

1.600.000

General administrative expenses

122.000

General distribution costs

74.500

Bank loan interest

4.000

Wages and salaries

121.500

Directors remuneration

56.000

4
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Additional information
1. On 31 December 2018 inventory was valued at €108.500. This included
damaged inventory costing €18.000. This could be sold for €21.400, after
repairs costing €4.800
2. On 25 July 2018 a delivery van, which cost €80.000, with accumulated
depreciation of €56.000 was sold for €20.000. These transactions have not yet
been accounted for
The depreciation is charged as follows:
 Office equipment: 25% per annum using the reducing (diminishing) balance
method
 Delivery vans: 20% straight line method
The depreciation policy is to charge a full year’s depreciation in the year of
acquisition and none in the year of disposal
3. Directors’ remuneration includes €26.000 of the marketing director
4. Insurance of €12.000, included in the general administrative expenses, had
been paid for the three months ending 31 January 2019
5. The allowance for doubtful debts is to be maintained at 5% of trade receivables,
after writing off a debt of €2.600, which is considered to be irrecoverable
6. The wages and salaries are distributed in the ration of 4:1 between
administrative expenses and distribution costs
7. Corporation tax on profits is estimated at €125.000 and is payable on 5 June
2019.
During the year the following transactions took place which have not yet been
accounted for:





The land at cost was revalued upward by 10%
On 15 December the directors decided to make a new issue of
1 000 000 shares at €1,5 in order to take advantage of a business
opportunity
On 28 December the company paid a final dividend of €0,10 per share
All the shares were eligible for the dividend payment.

REQUIRED:
Prepare, in line with International Accounting Standard (IAS) 1:
i. The Statement of Profit or Loss for the year ended 31 December 2018
(Marks 15)
ii. The Statement of Changes in Equity for the year ended 31 December 2018.(Marks 5)
(Total Marks 20)
5
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QUESTION 3
Amalthia Plc Statement of Profit or Loss (extract) for the year ended 31 December 2018
is given below:
€000
212
(132)
80
(10)
70
(20)
50

Gross profit
Operating expenses
Operating profit
Finance cost
Profit before tax
Taxation
Profit after tax

The Statements of Financial Position of Amalthia Plc as at 31 December 2018 and
2017 were as follows:
2018
2017
€000
€000
€000
€000
Non-current assets
Property, plant and equipment at cost
1.550
1.500
Accumulated depreciation
(300)
(250)
Property, plant and equipment at NBV
1.250
1.250
Current assets
Inventory
14
10
Trade receivables
36
30
Bank
40
90
45
85
Total Assets
1.340
1.335
Equity & Liabilities
Share Capital
1.110
980
Share Premium
50
30
Retained earnings
80
40
1.240
1.050
Non-current liabilities
9% Loan Notes
50
200
Current liabilities
Trade payables
Taxation

10
40

6
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50
1.340

5
80

85
1.335

Notes:
i.
The depreciation of non-current assets for the year was €80.000
ii.
Loss on sale of a non-current assets was €8.000
iii. Dividends paid during the year were €10.000
iv.
New non-current assets were purchased during the year at a cost of €100.000.
REQUIRED:
(a)
i.
ii.
iii.
(b)

Prepare for the year ended 31 December 2018 the:
Property, Plant and Equipment Account
Accumulated depreciation of Property, Plant and Equipment Account
Disposal Account

(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)

The Statement of Cash Flows in accordance with International
Accounting Standard (IAS) 7
(Marks 14)
(Total Marks 20)

QUESTION 4
The managers of Fresco Ice cream Company wish to purchase a new machine to
replace an old machine that has become too expensive to repair. There are two
machines which are capable of producing the quality of the ice cream they desire.
The following information is available for the two machines:
Year
0
Initial cost of investment
Estimated net cash flows:
1
2
3
4
5
5
Proceeds from scrap value of machine

Machine F
10.000

Machine G
10.000

4.500
2.500
2.500
2.500
1.000
1.500

3.500
3.500
4.000
2.500
1.500
2.000

REQUIRED:
(a)
i. Calculate the exact payback period in years and months for each project (Marks 4)
ii. Calculate the Average Rate of Return (ARR) for each project
(Marks 10)
(b) Να συμβουλεύσετε τους διευθυντές ποια μηχανή πρέπει να αγοράσουν.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Advice the managers of Fresco Ice cream Company which machine they
should purchase. Give reasons for your answer).
(Marks 3)
7
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(c) The managers of Fresco’s Ice cream Company are concerned about the level of
borrowing. Fresco Ice cream Company financed its operations as follows:




€0,50 Ordinary shares
€1 Redeemable Preference shares
9% Bank Loan

€500.000
€600.000
€900.000

REQUIRED:
i. Calculate the gearing ratio
ii. Comment on the level of Fresco’s Ice cream Company gearing.

(Marks 2)
(Marks 1)
(Total Marks 20)

QUESTION 5
PART (A)
Plexi Ltd manufactures parts for sewing machines. It also purchases some
parts for resale. The following information is available:
1 January 2018
Inventory:
raw materials
work in progress
finished goods

31 December 2018

€

€

31.000
8.500
8.140

31.400
7.550
8.250

Some of the balances for the year ended 31 December 2018 were as follows:
€
461.000
179.100
30.850
1.200
200
4.900
14.000
6.500
52.000
11.400
6.200
79.500
8.000

Sales of finished goods
Purchases of raw materials
Purchases of finished goods
Carriage on raw materials
Carriage on finished goods
Light and heat
Factory supervisor’s salary
Patents and royalties
Administrative and sales wages
Depreciation of factory machinery
Depreciation of office equipment
Manufacturing wages
Rent
8
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Additional Information




At 31 December 2018 prepaid Light and heat was €800 and accrued Rent was
€900
Rent, Light and heat are apportioned 60% to the factory and 40% to
administration
Manufacturing wages accrued amount to €500. Six-eights (6/8) of manufacturing
wages are direct and two-eights (2/8) are indirect.

REQUIRED:
Prepare the:
(a) Manufacturing Account the year ended 31 December 2018

(Marks 7)

(b) Income Statement (Trading Section) for the year ended 31 December 2018.
(Marks 3)
PART (B)
Merfis Home Deco Ltd buys and sells home furniture. The following information relates
to the last two financial years ended 30 April 2018 and 30 April 2019:
Statement of Profit or Loss for the year ended

Revenue

30 April 2019

30 April 2018

€

€

800.000

850.000

(520.000)

(400.000)

280.000

450.000

(160.000)

(300.000)

Depreciation

(40.000)

(35.000)

Loan interest

(22.000)

(24.000)

58.000

91.000

Cost of sales
Gross profit
Less
General expenses

Profit for the year

Note: 90% of revenues for both years were on credit

9
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Statement of Financial Position as at

Non-current assets
Cost
Accumulated depreciation

30 April 2019
€

30 April 2018
€

200.000
(120.000)
80.000

150.000
(90.000)
60.000

105.000
135.000
320.000

60.000
75.000
65.000
260.000

40.000
10.000

40.000
19.000

150.000

120.000

70.000
50.000
320.000

81.000
260.000

Current assets
Inventory
Trade receivables
Cash and bank
Equity and Liabilities
Ordinary Share Capital
Retained earnings
Non-current liabilities
8% Loan
Current liabilities
Trade payables
Bank overdraft
REQUIRED:

(a) Calculate the following ratios, in two decimal places, for both the years ended
30 April 2018 and 30 April 2019:
i.
ii.
iii.

Gross profit margin
Return on total capital employed (ROCE)
Trade receivables collection period (in days)

(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)

(b) Να αναφέρετε:
i. Δύο (2) πιθανούς λόγους για την αλλαγή στο δείκτη μεικτού κέρδους
ii. Δύο (2) πιθανούς λόγους για τους οποίους η επιχείρηση επιδιώκει τη
μείωση της περιόδου είσπραξης των χρεωστών της.

(Marks 2)
(Marks 2)

(Suggest two possible reasons:
i.
ii.

For the change in the gross profit as a percentage of revenue
The business might wish to reduce the trade receivables collection period).
(Total marks 20)
(GRAND TOTAL MARKS 100)
…...THE END……
10
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τ.Σ.(Θ.Κ.) (26)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) σελίδες Α4 (οδηγίες και παράρτημα 1),
τέσσερα (4) φύλλα σχεδίασης Α3 και περιλαμβάνει δύο μέρη, Α΄και Β΄.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της, να
επισυναφθούν και τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 και στα τέσσερα
φύλλα σχεδίασης.
2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης.
3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους
συμβολισμούς.
4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας.
5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια.
6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις δοσμένες
διαστάσεις.
7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου και στένσιλ επίπλων.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
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Να σχεδιάσετε, στην πρόσοψη της κατοικίας, μία ανθρώπινη
φιγούρα με ύψος 1.60-1.80m και ένα δέντρο με ύψος 4.50-5.50m σε
θέση δικής σας επιλογής.

Στο Παράρτημα 1, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την πρόσοψη (Ανατολική Όψη)
της κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες
που δίνονται στις σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.

Σημειώσεις :
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.

Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.

Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm
από το δάπεδο της κατοικίας.



ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................
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ΑΣΚΗΣΗ 5 (20 μονάδες)

κλίμακα 1:50
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ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 3 - ΜΕΡΟΣ Β΄
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Στο Παράρτημα 1, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
 Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρο εδάφους,
δαπέδου βεράντας, δαπέδου εσωτερικού χώρου, πάνω μέρους
πλάκας οροφής και στηθαίου οροφής).

Σημειώσεις :

Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.

Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.

Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm
από το δάπεδο της κατοικίας.

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ
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ΑΣΚΗΣΗ 6 (25 μονάδες)

κλίμακα 1:50
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ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4 - ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (36)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
08:00 - 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ
Οδηγίες:
-H πρώτη σελίδα του τετραδίου απαντήσεων να χρησιμοποιηθεί για την
άσκηση της ορθογραφίας.
-Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. Διδαγμένα κείμενα για μετάφραση

(Μονάδες 30)

(α) καὶ γὰρ δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδυνος ἐν τῇ τῶν μαθημάτων ὠνῇ ἢ ἐν τῇ τῶν
σιτίων. σιτία μὲν γὰρ καὶ ποτὰ πριάμενον παρὰ τοῦ καπήλου καὶ ἐμπόρου
ἔξεστιν ἐν ἄλλοις ἀγγείοις ἀποφέρειν, καὶ πρὶν δέξασθαι αὐτὰ εἰς τὸ σῶμα
πιόντα

ἢ

φαγόντα,

καταθέμενον

οἴκαδε

ἔξεστιν

συμβουλεύσασθαι,

παρακαλέσαντα τὸν ἐπαΐοντα, ὅ τι τε ἐδεστέον ἢ ποτέον καὶ ὅ τι μή, καὶ ὁπόσον
καὶ ὁπότε· ὥστε ἐν τῇ ὠνῇ οὐ μέγας ὁ κίνδυνος· μαθήματα δὲ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ
ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν, ἀλλ’ ἀνάγκη, καταθέντα τὴν τιμήν, τὸ μάθημα ἐν αὐτῇ τῇ
ψυχῇ λαβόντα καὶ μαθόντα ἀπιέναι ἢ βεβλαμμένον ἢ ὠφελημένον. ταῦτα οὖν
σκοπώμεθα καὶ μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν· ἡμεῖς γὰρ ἔτι νέοι ὥστε τοσοῦτον
πρᾶγμα διελέσθαι.
Πλάτωνος Πρωταγόρας Ε΄
(β) ἁθρόᾳ τε τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ
τε ἅμα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν· ἢν δέ που
μορίῳ τινὶ προσμείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν
ἀπεῶσθαι καὶ νικηθέντες ὑφ' ἁπάντων ἡσσῆσθαι. καίτοι εἰ ῥαθυμίᾳ μᾶλλον ἢ
πόνων μελέτῃ καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλομεν
κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ἐς
αὐτὰ ἐλθοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους τῶν αἰεὶ μοχθούντων φαίνεσθαι, καὶ ἔν τε
τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι θαυμάζεσθαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις.
Θουκυδίδη Ἱστορίαι Β΄ 39
1
224

Β. Αδίδακτο κείμενο για μετάφραση

(Μονάδες 25)

Ο Ξενοφών στο έργο του Ἑλληνικά συνεχίζει την ιστορία του Πελοποννησιακού
πολέμου. Στο πιο κάτω απόσπασμα οι Θηβαίοι απευθύνονται στους
Αθηναίους, ζητώντας τη συνεργασία τους.
καὶ μὴν ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βούλοισθ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἣν πρότερον
ἐκέκτησθε ἀναλαβεῖν πάντες ἐπιστάμεθα· τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι
ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀδικουμένοις βοηθοῖτε; ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ
φοβηθῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο θαρρεῖτε, ἐνθυμούμενοι ὅτι καὶ ὑμεῖς
ὅτε πλείστων ἤρχετε, τότε πλείστους ἐχθροὺς ἐκέκτησθε. […] ἐπεὶ δέ γε
Λακεδαιμόνιοι προέστησαν, τότε ἔφηναν οἷα περὶ ὑμῶν ἐγίγνωσκον. καὶ νῦν γε,
ἂν φανεροὶ γενώμεθα ἡμεῖς τε καὶ ὑμεῖς συνασπιδοῦντες ἐναντία τοῖς
Λακεδαιμονίοις, εὖ ἴστε, ἀναφανήσονται πολλοὶ οἱ μισοῦντες αὐτούς. ὡς δὲ
ἀληθῆ λέγομεν, ἐὰν ἀναλογίσησθε, αὐτίκα γνώσεσθε. τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται
αὐτοῖς εὐμενής;

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 3.5.10-11 (διασκευή)
Λεξιλόγιο
συνασπιδῶ= συνασπίζομαι, πολεμώ πλάι πλάι

Γ. Αδίδακτο κείμενο για ορθογραφία

(Μονάδες 5)

Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.3.5

Δ. Παρατηρήσεις

(Μονάδες 20)

1. α) ἀναλαβεῖν
Να γράψετετον ίδιο τύπο του ρήματος στον Μέλλοντα και στον Παρακείμενο
στην ίδια φωνή.

(μονάδα 1)
β) ἐκέκτησθε
Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού στην υποτακτική και ευκτική του
Ενεστώτα στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
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γ) ἐγίγνωσκον
Να γράψετε τη μετοχή Αορίστου β΄ στην ονομαστική ενικού του αρσενικού
γένους και τη μετοχή Παρακειμένου στην ονομαστική ενικού του ουδέτερου
γένους στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
δ) λέγομεν
Να γράψετε το α΄ πρόσωπο πληθυντικού στην οριστική του Μέλλοντα και του
Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)

2. α) φανεροί, εὐμενής
Να γράψετε τους άλλους βαθμούς (μονολεκτικούς τύπους) των πιο πάνω
επιθέτων. Να διατηρήσετε αμετάβλητα την πτώση, τον αριθμό και το γένος.
(μονάδες 2)

β) (i) ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι
(ii) τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής;
Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό μόνο τους κλιτούς τύπους.
(μονάδες 3)

3. α) (i) τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι
(ii) πολλῶν ἄρχουσι
(iii) πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο θαρρεῖτε
(iv) ἂν φανεροὶ γενώμεθα ἡμεῖς
(v) ὡς δὲ ἀληθῆ λέγομεν
(vi) τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής;
Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τους πιο πάνω υπογραμμισμένους τύπους.
(μονάδες 3)

β) ὡς δὲ ἀληθῆ λέγομεν, ἐὰν ἀναλογίσησθε, αὐτίκα γνώσεσθε
(i) Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά,
σημασία).
(ii) Nα τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού.
(μονάδες 4)
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4.  α) (i) Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας την αρχαία ελληνική λέξη της
στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β (στη
στήλη Β περισσεύει μια λέξη).
Στήλη Α
1. ἔφηναν
2. εἶχον
3. ἴστε

Στήλη Β
α. είδηση
β. άφιξη
γ. σχήμα
δ. φάσμα
(μονάδες 1,5)

(ii) ἀπενεγκεῖν, συμβουλεύσασθαι
Να αναλύσετε τις λέξεις από το πρώτο διδαγμένο κείμενο για μετάφραση στα
συνθετικά τους μέρη.
(μονάδα 1)
β) ἐπιστάμεθα, ἐγίγνωσκον, δέξασθαι
Για καθεμιά από τις πιο πάνω λέξεις των κειμένων να σχηματίσετε ό,τι σας
ζητείται στα Νέα Ελληνικά:
(i) ἐπιστάμεθα: επίρρημα
(ii) ἐγίγνωσκον: απλό επίθετο
(iii) δέξασθαι: απλό ουσιαστικό
(μονάδες 1,5)

Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά

(Μονάδες 5)

Όλοι ομολογούν ότι οι πρόγονοι προσέδωσαν σ’ εμάς τους μεταγενεστέρους
όχι μόνο πολύ μεγάλη δύναμη αλλά και δόξα. Γι’ αυτό κι εμείς με έργα θα
διαφυλάξουμε αυτά για να αποδείξουμε σε όλους ότι είμαστε πιο άξιοι από τους
άλλους.

ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(Μονάδες 15)

1. Συμφωνήσαμε σ’ αυτά και ξεκινήσαμε. Όταν φτάσαμε στην είσοδο,
σταματήσαμε και συνεχίσαμε μια συζήτηση που είχαμε αρχίσει όσο ερχόμαστε·
για να μη την αφήσομε λοιπόν μισή, αλλά να την τελειώσομε και να μπούμε,
σταθήκαμε στα πρόθυρα του σπιτιού και συζητούσαμε ωσότου καταλήξαμε σε
συμφωνία.
Μου φαίνεται λοιπόν πως ο θυρωρός, ένας ευνούχος, μας άκουε, και είναι
πιθανό, από τους πολλούς σοφιστές που συνέρρεαν, να ήταν θυμωμένος με
τους επισκέπτες· όταν λοιπόν χτυπήσαμε την πόρτα και άνοιξε και μας είδε·- Α,
είπε, κάτι σοφιστές· δεν ευκαιρεί·- την ίδια στιγμή έσπρωξε με τα δυο του χέρια
την πόρτα με όση δύναμη είχε και την έκλεισε. Εμείς πάλι χτυπούσαμε και κείνος
με κλειστή την πόρτα απάντησε και είπε· - Ε, άνθρωποι, είπε, δεν ακούσατε ότι
δεν ευκαιρεί; - Καλέ μου άνθρωπε, είπα εγώ, δεν ερχόμαστε για τον Καλλία κι
4
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ούτε σοφιστές είμαστε· ησύχασε· τον Πρωταγόρα χρειαζόμαστε και ήλθαμε να
τον δούμε· ανάγγειλέ μας λοιπόν. – Μόλις και μετά βίας μας άνοιξε τέλος ο
άνθρωπος την πόρτα.
Πλάτωνος Πρωταγόρας ΣΤ΄
Στο κεφάλαιο ΣΤ΄ αναδεικνύεται το σκηνογραφικό ταλέντο του Πλάτωνα. Να το
εντοπίσετε και να το τεκμηριώσετε με τρεις (3) αναφορές σας στο κείμενο.
(μονάδες 6)
2. […] έχω τη γνώμη ότι σε μια στιγμή τέτοια δε θα ήταν αταίριαστο να ειπωθούν
τα πράγματα αυτά, και ακόμα ότι θα έχουν να κερδίσουν όλοι όσοι είναι
μαζεμένοι εδώ, και οι ντόπιοι και οι ξένοι, αν τα ακούσουν.
Θουκυδίδη Ἱστορίαι Β΄ 36
Ποιο όφελος θα προκύψει για τους Αθηναίους πολίτες και ποιο όφελος για τους
ξένους, ακούγοντας τον Επιτάφιο λόγο; Να σχολιάσετε με συντομία.
(μονάδες 4)
3. α) Ο Ζεύς τότε επειδή φοβήθηκε για το γένος μας, μήπως ολότελα
εξαφανιστεί, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους την αιδώ και τη
δικαιοσύνη (αἰδώς-δίκη), για να υπάρξει αρμονία στις πόλεις και δεσμοί φιλίας
δημιουργοί.
Πλάτωνος Πρωταγόρας ΙΒ΄

β) Κι ενώ στην ιδιωτική μας ζωή περνούμε απείραχτα μεταξύ μας, σαν
πολίτες είναι πιο πολύ από εσωτερικό σεβασμό (διὰ δέος) που δεν
παρανομούμε, στους άρχοντές μας κάθε φορά πειθαρχικοί και στους νόμους
και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν γίνει για να βοηθούν τους αδικημένους,
και σε όσους, και άγραφοι που είναι, όμως φέρνουν ντροπή ομολογημένη.
Θουκυδίδη Ἱστορίαι Β΄ 37
α) Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε τα ουσιαστικά στοιχεία της πολιτικής ζωής
που αναφέρονται στα δύο πιο πάνω αποσπάσματα.
(μονάδες 3)
β) Να αναπτύξετε σε κείμενο 5-6 γραμμών δύο (2) θετικές συνέπειες της
συμβολής τους στη συνοχή των κοινωνιών.
(μονάδες 2)

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ-
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, 08:00-11:00

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Διαίτῃ δὲ τὴν ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα ᾗ χρώμενος
ἄν τις, εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, θαρραλέως καὶ ἀσφαλῶς
διάγοι καὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης δαπάνης. οὕτω γὰρ
εὐτελὴς ἦν, ὥστ’ οὐκ οἶδ’ εἴ τις οὕτως ἂν ὀλίγα ἐργάζοιτο
ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωκράτει ἀρκοῦντα.

Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.3.5
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (37)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´.
Το ΜΕΡΟΣ Α´ περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα.
Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του
ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής
μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο Μαθηματικών.
Γενικές παρατηρήσεις:
1. Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε
προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν
στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη,
γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις
ενότητες αυτές.
2. Όπου αναφέρεται διατύπωση ορισμών και θεωρημάτων, αυτά θα διατυπώνονται
όπως είναι στα σχολικά εγχειρίδια έκδοσης 2019.

I.

Εφαρμογές του Διαφορικού Λογισμού
1. Εφαρμογή των παραγώγων στην εύρεση της εξίσωσης εφαπτομένης και της
κάθετης μιας καμπύλης σε σημείο της.
2. Θεωρήματα (κανόνες) De L’Hospital. Διατύπωση και υπολογισμός ορίων που
παρουσιάζουν απροσδιοριστία των μορφών

 േஶ

ǡ

 േஶ

, και εφαρμογή τους στην

επίλυση προβλήματος.
3. Θεώρημα Rolle. Διατύπωση, γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογή του στην
επίλυση προβλήματος.
4. Θεώρημα Μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού. Διατύπωση, γεωμετρική
σημασία και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
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5. Ορισμοί (Μονοτονία Συνάρτησης): Γνησίως Αύξουσα, Αύξουσα, Γνησίως
Φθίνουσα, Φθίνουσα, Σταθερή, Γνησίως Μονότονη και Μονότονη συνάρτηση.
Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
6. Ορισμοί (Ακρότατα Συνάρτησης): Τοπικά μέγιστη τιμή συνάρτησης, Τοπικά
ελάχιστη τιμή συνάρτησης, Ολικά μέγιστη τιμή και Ολικά ελάχιστη τιμή
συνάρτησης. Διατύπωσή και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
7. Θεωρήματα μονοτονίας συνάρτησης (Κριτήρια Μονοτονίας). Γνησίως αύξουσα,
Αύξουσα, Γνησίως φθίνουσα, Φθίνουσα, Σταθερή συνάρτηση. Διατύπωση,
απόδειξη και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
8. Θεώρημα του Fermat. Διατύπωση, απόδειξη, γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογή
του στην επίλυση προβλήματος.
9. Θεώρημα (Κριτήριο Πρώτης Παραγώγου για τοπικά ακρότατα). Διατύπωση και
εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
10. Θεώρημα (Κριτήριο Δεύτερης Παραγώγου για τοπικά ακρότατα). Διατύπωση,
απόδειξη και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
11. Ορισμός κυρτής – κοίλης συνάρτησης. Γεωμετρική ερμηνεία.
12. Θεώρημα (Κριτήριο για την κυρτότητα συνάρτησης με τη βοήθεια της δεύτερης
παραγώγου). Διατύπωση και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
13. Ορισμός σημείου καμπής και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
14. Θεώρημα (Κριτήριο Δεύτερης Παραγώγου για την εύρεση των σημείων καμπής
συνάρτησης). Εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
15. Ορισμός της Κατακόρυφης, Οριζόντιας και της Πλάγιας ασύμπτωτης της γραφικής
παράστασης της συνάρτησης  ݕൌ ݂ሺݔሻ . Διατύπωση και εφαρμογή τους στην
επίλυση προβλήματος.
16. Θεώρημα της Πλάγιας ασύμπτωτης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης
 ݕൌ ݂ሺݔሻ. Διατύπωση και εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
17. Μελέτη και κατασκευή γραφικής παράστασης συναρτήσεων.
18. Εφαρμογή των θεωρημάτων για τη μονοτονία και τα ακρότατα συνάρτησης στην
επίλυση προβλημάτων με μέγιστα και ελάχιστα.
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II.

Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις
1. Ορισμός των αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων  ݕൌ ߬ߧߦߟߤ ݔ,
 ݕൌ ߬ߧߦߪ߭ߥݔ,  ݕൌ ߬ߧߦߝ߮ݔ,  ݕൌ ߬ߧߦߪ߮( ݔμε αναφορά στο πεδίο ορισμού και στο
σύνολο τιμών τους). Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
2. Κατασκευή της γραφικής παράστασης
τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

των

πιο

πάνω

αντίστροφων

3. Παράγωγοι των αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Απόδειξη και
εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.

III.

Αόριστο ολοκλήρωμα
1. Ανάλυση ρητών αλγεβρικών παραστάσεων σε άθροισμα απλών κλασμάτων.
2. Εύρεση Διαφορικού συνάρτησης.
3. Έννοια της αντιπαραγώγου μιας συνάρτησης και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
4. Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος. Διατύπωση και εφαρμογή του στην
επίλυση προβλήματος.
5. Εύρεση βασικών αόριστων ολοκληρωμάτων συνεχών συναρτήσεων των μορφών:
න  ݔఔ ݀ ݔൌ

 ݔఔାଵ
 ܥǡߥ ് െͳ
ߥͳ

න

න ܽ ௫ ݀ ݔൌ

ܽ௫
ܥ
 ܽ

න ߪ߭ߥ ݔ݀ ݔൌ ߟߤ ݔ ܥ

න ߟߤ ݔ݀ ݔൌ  െߪ߭ߥ ݔ ܥ

න ߬ߝߤଶ  ݔ݀ ݔൌ ߝ߮ ݔ ܥ

න ߪ߬ߝߤଶ  ݔ݀ ݔൌ െߪ߮ ݔ ܥ

න ߬ߝߤ ݔ݀ ݔ߮ߝݔൌ ߬ߝߤ ݔ ܥ

න ߪ߬ߝߤ ݔ݀ ݔ߮ߪݔൌ െߪ߬ߝߤ ݔ ܥ

න

݀ݔ
ൌ ȁݔȁ  ܥ
ݔ

݀ݔ

ݔ
ൌ ߬ߧߦߟߤ  ܥ
ܽ
ξܽଶ െ  ݔଶ

න ݁ ௫ ݀ ݔൌ ݁ ௫  ܥ

න

ܽଶ

݀ݔ
ͳ
ݔ
ൌ ߬ߧߦߝ߮  ܥ
ଶ
ݔ
ܽ
ܽ

6. Ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος.
α) ݂݀ ሺݔሻ ൌ ݂ሺݔሻ  ܥ
β) ݂ ڄ ܽ ሺݔሻ݀ ݔൌ ݂ܽ ሺݔሻ݀ݔ, ߙσταθερά
γ) ሾ݂ሺݔሻ േ ݃ሺݔሻሿ ݂݀  = ݔሺݔሻ݀ ݔേ ݃ ሺݔሻ݀ݔ
Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
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7. Υπολογισμός της σταθεράς ολοκλήρωσης σε προβλήματα αρχικών τιμών και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
8. α) Εύρεση ολοκληρωμάτων με τη βοήθεια κατάλληλης αντικατάστασης και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
β) Εύρεση ολοκληρωμάτων των πιο κάτω μορφών με τη βοήθεια κατάλληλης
αντικατάστασης που θα δίδεται και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος:
i. ݂ ቀݔǡ ඥܽଶ െ ߚ ଶ  ݔଶ ቁ ݀ݔ
iii.  ݂ ൬ݔǡ

ଵ
ඥఉ మ ௫ మ ାఈమ

ii. ݂ ቀݔǡ ඥߙ ଶ  ߚ ଶ  ݔଶ ቁ ݀ݔ
iv. ݂ ቀݔǡ ඥߚ ଶ  ݔଶ െ ߙ ଶ ቁ ݀ݔ

൰ ݀ݔ

γ)
Εύρεση
ολοκληρωμάτων
ρητών
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων
 ݕൌ ݂ሺߟߤݔǡ ߪ߭ߥݔሻ με κατάλληλη αντικατάσταση και εφαρμογή τους στην επίλυση
προβλήματος.
9. Εύρεση ολοκληρωμάτων με τυποποίηση βασικών μορφών ολοκληρωμάτων και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος:
ଵ

α) Αν ݂ ሺݔሻ ݀ ݔൌ ܨሺݔሻ  ݂   ֜ ܥሺܽ ݔ ߚሻ ݀ ݔൌ  ܨሺܽ ݔ ߚሻ  ܥ
β)  ݂ ఔ ሺݔሻ݂ ᇱ ሺݔሻ ݀ ݔൌ

 ഌశభ ሺ௫ሻ
ఔାଵ

 ܥǡߥ ് െͳ

 ᇲ ሺ௫ሻ

݀ ݔൌ ʹඥ݂ሺݔሻ  ܥ
γ) 
ඥሺ௫ሻ
δ) 

 ᇲ ሺ௫ሻ
ሺ௫ሻ

݀ ݔൌ ȁ݂ሺݔሻȁ  ܥ

10. Εύρεση ολοκληρωμάτων με χρήση της μεθόδου ολοκλήρωσης κατά παράγοντες
και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
11. Εύρεση
ολοκληρωμάτων
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων
με
χρήση
τριγωνομετρικών μετασχηματισμών και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
ሺ௫ሻ

12. Εύρεση ολοκληρωμάτων ρητών συναρτήσεων της μορφής:  ሺ௫ሻ ݀ ݔόπου݂ሺݔሻ
και ݃ሺݔሻ ακέραια πολυώνυμα, με ανάλυση σε άθροισμα απλών κλασμάτων και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
13. Εύρεση αναγωγικού τύπου ολοκληρωμάτων και εφαρμογή τους στην επίλυση
προβλήματος.
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IV.

Σειρές
1. Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της σειράς και χρησιμοποιούν το συμβολισμό
σ και τις ιδιότητές του.
2. Ορίζουν την σύγκλιση σειράς και υπολογίζουν το άθροισμά της.
3. Τύποι των ειδικών αθροισμάτων
α) σఔୀଵ ߙ ൌ ߥߙ

ଵ

β) ܵଵ ൌ σఔୀଵ ߢ ൌ ଶ ߥሺߥ  ͳሻ
ଵ

δ) ܵଷ ൌ σఔୀଵ ߢ ଷ ൌ ସ ߥ ଶ ሺߥ  ͳሻଶ ൌ ሺσఔୀଵ ߢ ሻଶ ൌ ܵଵଶ

ଵ

γ) ܵଶ ൌ σఔୀଵ ߢ ଶ ൌ  ߥሺߥ  ͳሻሺʹߥ  ͳሻ

και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
4. Μέθοδοι υπολογισμού του αθροίσματος μιας σειράς και εφαρμογή τους στην
επίλυση προβλήματος.

V.

Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του
1. Ορισμός ορισμένου ολοκληρώματος.
2. Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού:
«Έστω ݂ συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα ߂ και ܽ είναι ένα σημείο του ߂.
௫

Τότε, η συνάρτηση ܨሺݔሻ ൌ  ݂ሺݐሻ݀ ݐείναι μια παράγουσα της ݂ στο ߂.

d 
Δηλαδή, ισχύει
 f (t )dt  f ( x) »
dx
x

Εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
3. Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού:
«Έστω ݂ συνεχής συνάρτηση στο κλειστό διάστημα ሾߙǡ ߚሿ. Αν  ܨείναι μια
παράγουσα της ݂ στο ሾߙǡ ߚሿ, τότε :
ఉ
ఈ ݂ሺݔሻ ݀ ݔൌ ܨሺߚሻ െ ܨሺܽሻ»
Απόδειξη και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος με αντικατάσταση και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.
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5. Ιδιότητες του Ορισμένου Ολοκληρώματος:
α)

ఈ

ఈ ݂ሺݔሻ ݀ ݔൌ Ͳ

ఉ

ఉ ݂ሺݔሻ ݀ ݔൌ െ ఈ ݂ሺݔሻ ݀ݔ

δ)

ఈ ݂ሺݔሻ ݀ ݔ  ఉ ݂ሺݔሻ ݀ ݔൌ ఈ ݂ሺݔሻ ݀ݔ

ఉ

ఊ

γ)

ఉ
ఈ ݂ሺݔሻ ݀ݔ

ε)

ఈ ሾߣ݂ሺݔሻ േ ߤ݃ሺݔሻሿ ݀ ݔൌ ߣ ఈ ݂ሺݔሻ ݀ ݔേ ߤ ఈ ݃ሺݔሻ ݀ݔ

ൌ

ఉ
ఈ ݂ሺݐሻ ݀ݐ

ఈ

β)

ఉ

ఉ

ఊ

ఉ

ఉ

στ) Αν ݂ሺݔሻ  Ͳǡ  א ݔሾܽǡ ߚሿ, τότε: ఈ ݂ሺݔሻ݀ ݔ Ͳ
ఉ

ఉ

ζ) Αν ݂ሺݔሻ  ݃ሺݔሻǡ  א ݔሾܽǡ ߚሿ, τότε: ఈ ݂ሺݔሻ݀ ݔ ఈ ݃ሺݔሻ݀ݔ

Διατύπωση και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων.
6. Υπολογισμός εμβαδού χωρίου που περικλείεται από μια καμπύλη, τον άξονα των
τετμημένων και τις ευθείες  ݔൌ ߙ και  ݔൌ ߚ ή του άξονα των τεταγμένων και τις
ευθείες  ݕൌ ߙ και  ݕൌ ߚ και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
7. Υπολογισμός εμβαδού χωρίου που περικλείεται μεταξύ των καμπύλων:  ݕൌ ݂ଵ ሺݔሻ
και  ݕൌ ݂ଶ ሺݔሻ και των ευθειών  ݔൌ ߙ και  ݔൌ ߚ ή των καμπύλων  ݔൌ ݂ଵ ሺݕሻ και
 ݔൌ ݂ଶ ሺݕሻ και των ευθειών  ݕൌ ߙ και  ݕൌ ߚ και εφαρμογή τους στην επίλυση
προβλήματος.
8. Υπολογισμός του όγκου στερεού που παράγεται από τη πλήρη περιστροφή
επιπέδου χωρίου γύρω από την ευθεία  ݔൌ ܽ ή  ݕൌ ߚ όπου ߙǡ ߚ  אԹ και
εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
9. Υπολογισμός αναγωγικών τύπων ορισμένου ολοκληρώματος και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.

VI.

Σύνολα – Συνδυαστική – Πιθανότητες
1. Ιδιότητες πράξεων συνόλων.
2. Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού.
3. Αρχή αθροίσματος. Διατύπωση και εφαρμογή της στην επίλυση προβλήματος.
4. Θεμελιώδης αρχή της απαρίθμησης (πολλαπλασιαστική αρχή). Διατύπωση και
εφαρμογή της στην επίλυση προβλήματος.
5. Ορισμός του παραγοντικού ενός φυσικού αριθμού ߥ ሺݒǨሻ . Διατύπωση και
εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
6. Υπολογισμός και εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων των:
 Μεταθέσεων  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ሺߊఔ ሻ
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 Επαναληπτικών μεταθέσεων  ݒαντικειμένων ሺߊఔఌ ሻ
 Κυκλικών μεταθέσεων ߥ διαφορετικών αντικειμένων (߈ఔ )
 Διατάξεων  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ανά ߢ, (߂ఔ )
 Επαναληπτικών διατάξεων  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ανά ߢ, (ߜఔ )
ߥ
 Συνδυασμών  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ανά ߢ, ቀ ቁ
ߢ
ߥ
ߥ
7. Ιδιότητα των συνδυασμών: ቀ ቁ ൌ  ቀ
ቁ
ߢ
ߥെߢ
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
8. Ορισμοί: Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, απλό ενδεχόμενο,
βέβαιο ενδεχόμενο και αδύνατο ενδεχόμενο. Διατύπωση και εφαρμογή τους στην
επίλυση προβλήματος.
9. Ορισμός του Συμπληρώματος ενός ενδεχομένου σε ένα δειγματικό χώρο, των
Αντίθετων ενδεχομένων και Ασυμβίβαστων ενδεχομένων. Διατύπωση και
εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
10. Απεικόνιση με διαγράμματα Venn σύνθετων ενδεχομένων ως αποτέλεσμα
πράξεων απλών ενδεχομένων (συμπλήρωμα, διαφορά).
11. Κλασσικός ορισμός της πιθανότητας (κατά Laplace). Εφαρμογή του στην επίλυση
προβλήματος.
12. Αξιωματικός ορισμός Kolmogorov στις πιθανότητες. Εφαρμογή του στην επίλυση
προβλήματος.
13. Ιδιότητες των πιθανοτήτων
ܲሺሻ ൌ Ͳ,

Ͳ  ܲሺܣሻ  ͳ,

ߏሺ െ ߀ሻ ൌ ܲሺ ܤ ת ܣᇱ ሻ ൌ ߏሺሻ െ ߏሺ߀ሻǡ

ܲሺܣʅሻ ൌ ͳ െ ܲሺܣሻǡ

ߏሺ߀ሻ ൌ ߏሺሻ  ߏሺ߀ሻ െ ߏሺ߀ሻ
Εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
14. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα. Εφαρμογή της στην επίλυση
προβλήματος και εφαρμογή του τύπου ܲሺܤȀܣሻ ൌ

ሺ௮ת௯ሻ
ሺሻ

15. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Ορισμός και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
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VII.

Αναλυτική Γεωμετρία
Α. Κύκλος
1. Ορισμός τού κύκλου ως γεωμετρικού τόπου. Διατύπωση, απόδειξη της
αναλυτικής εξίσωσης του κύκλου και κατασκευή της γραφικής παράστασης του
στις μορφές:
 ሺ ݔെ ܽሻଶ  ሺ ݕെ ߚሻଶ ൌ ܴ ଶ  με κέντρο ܭሺܽǡ ߚሻ και ακτίνα ܴ
  ݔଶ   ݕଶ  ʹ݃ ݔ ʹ݂ ݕ ܿ ൌ Ͳ με κέντρο ܭሺെ݃ǡ െ݂ሻ και ακτίνα ܴ ൌ ඥ݃ଶ  ݂ ଶ െ ܿ
και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Εύρεση του κέντρου και της ακτίνας του κύκλου όταν δίνεται η εξίσωση του.
3. Εύρεση της/των εξίσωσης/σεων της/των εφαπτομένων και καθέτων κύκλου και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Θέση ευθείας ως προς κύκλο. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
5. Θέση δύο κύκλων. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Μήκος εφαπτόμενου τμήματος, δύναμη σημείου ως προς κύκλο και θέση σημείου
ως προς κύκλο. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
7. Παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου. Εύρεση και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
8. Εύρεση της αναλυτικής εξίσωσης γεωμετρικού τόπου σε προβλήματα.
Β. Παραβολή
1. Ορισμός της παραβολής ως γεωμετρικού τόπου. Διατύπωση και απόδειξη της
αναλυτικής εξίσωσης της παραβολής και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Αναλυτική εξίσωση της παραβολής  ݕଶ ൌ Ͷܽ ݔως γεωμετρικού τόπου με
διευθετούσα  ݔ ܽ ൌ Ͳ και εστία ߃ሺߙǡ Ͳሻ, ܽ  אԹ െ ሼͲሽ. Διατύπωση, απόδειξη και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
3. Αναλυτική εξίσωση της παραβολής  ݔଶ ൌ Ͷܽ ݕως γεωμετρικού τόπου με
διευθετούσα  ݕ ܽ ൌ Ͳ και εστία ߃ሺͲǡ ܽሻ, ܽ  אԹ െ ሼͲሽ. Διατύπωση, απόδειξη και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Κατασκευή των γραφικών παραστάσεων των παραβολών  ݕଶ  ൌ Ͷߙ ݔκαι
 ݔଶ ൌ Ͷߙ ݕ, εύρεση των στοιχείων τους και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
5. Θέση σημείου ως προς παραβολή. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Θέση ευθείας ως προς παραβολή. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
7. Παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής. Εύρεση και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
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8. Εύρεση της/των εξίσωσης/σεων της/των εφαπτομένων και καθέτων παραβολής
και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
9. Εύρεση της αναλυτικής εξίσωσης γεωμετρικού τόπου σε προβλήματα.
Γ. Έλλειψη
1. Ορισμός της Έλλειψης ως γεωμετρικού τόπου. Διατύπωση, απόδειξη της
αναλυτικής εξίσωσης της Έλλειψης και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Αναλυτική εξίσωση της έλλειψης

௫మ

௬మ

 ఉమ ൌ ͳǡ ሺߙ  ߚሻ ως γεωμετρικού τόπου με
ఈమ

εστίες ߃ሺߛǡ Ͳሻ και ܧԢሺെߛǡ Ͳሻ και άθροισμα αποστάσεων τυχαίου σημείου της
έλλειψης από τις εστίες ߃ και ߃ǯ ίσο με ʹߙ . Διατύπωση, απόδειξη και εφαρμογή
στην επίλυση προβλήματος.
3. Αναλυτική εξίσωση της έλλειψης

௫మ

௬మ

 ఉమ ൌ ͳǡ ሺߙ ൏ ߚሻ ως γεωμετρικού τόπου με
ఈమ

εστίες ߃ሺͲǡ ߛሻ και ܧԢሺͲǡ െߛሻ και άθροισμα αποστάσεων τυχαίου σημείου της
έλλειψης από τις εστίες ߃ και ߃ǯ ίσο με ʹߚ . Διατύπωση, απόδειξη και εφαρμογή
στην επίλυση προβλήματος.
4. Κατασκευή της γραφικής παράστασης και στοιχεία της έλλειψης με εξίσωση
௫మ

௬మ

 ఉమ ൌ ͳ όταν ߙߚ ή ߙߚ και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
ఈమ
5. Αποστάσεις τυχαίου σημείου ߒሺݔଵ ǡ ݕଵ ሻτης έλλειψης από τις εστίες της ߃ και ߃Ԣ.
Εύρεση, απόδειξη και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Ιδιότητα
௫మ
ఈమ

του

λόγου

των

αποστάσεων

τυχαίου

௬మ

σημείου

της

έλλειψης

ఈ

 ఉమ ൌ ͳǡߙ  ߚ, από την εστία ߃ και την ευθεία  ݔെ ఢ ൌ Ͳ (διευθετούσα) ή
ఈ

από την εστία ߃ʅ και την ευθεία  ݔ ఢ ൌ Ͳ . Διατύπωση και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.
7. Ιδιότητα
௫మ
ఈమ

του

λόγου

των

αποστάσεων

௬మ

τυχαίου

σημείου

της

έλλειψης

ఉ

 ఉమ ൌ ͳǡߙ ൏ ߚ, από την εστία ߃ και την ευθεία  ݕെ ఢ ൌ Ͳ (διευθετούσα) ή
ఉ

από την εστία ߃ʅ και την ευθεία  ݕ ఢ ൌ Ͳ . Διατύπωση και εφαρμογή στην
επίλυση προβλήματος.
8. Θέση σημείου ως προς έλλειψη. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
9. Θέση ευθείας ως προς έλλειψη. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
10. Παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης. ( ݔൌ ߙߪ߭ߥߠǡ  ݕൌ ߚߟߤߠ όπου Ͳ  ߠ ൏ ʹߨ).
Εύρεση και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
11. Εύρεση της/των εξίσωσης/σεων της/των εφαπτομένων και καθέτων Έλλειψης και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
12. Εύρεση της αναλυτικής εξίσωσης γεωμετρικού τόπου σε προβλήματα.
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Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:
1. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Α’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
2. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Β’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
3. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Γ’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
4. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Δ’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (37)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 31/5/2019
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο
που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις του Μέρους Α΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

1. Να βρείτε το αόριστο ολοκλήρωμα

 2

4
 6χ  ημχ  χ  2 dχ .

2. Δίνονται δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω, με P  A   

3
και
4

2
.
3
Αν τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ανεξάρτητα, να βρείτε τις πιθανότητες :
P B  

(α) Ρ(ΑΒ) .
(β) Ρ(Α - Β) .
3. Δίνεται η έλλειψη

χ 2 ψ2

 1 , με εστίες Ε και Ε΄ .
25 9

(α) Να βρείτε την εκκεντρότητα της έλλειψης.
(β) Αν Τ  χ1,ψ1  είναι τυχαίο σημείο της έλλειψης, να αποδείξετε ότι :

 ΤΕ    ΤΕ  

8
χ1 .
5
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4. (α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της
γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, με τύπο f  χ   eχ , χ 

και των

ευθειών χ  1 και ψ  1.
(β) Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη
περιστροφή του πιο πάνω χωρίου, γύρω από την ευθεία ψ  1.

5. Δίνεται η συνάρτηση

f  χ   χ 3  3χ 2  2χ  1.

f , με τύπο

Να δείξετε ότι

ικανοποιούνται για την συνάρτηση f όλες οι υποθέσεις του θεωρήματος του Rolle
στο διάστημα 0,2 . Στη συνέχεια, να βρείτε τα ξ   0,2  , που ικανοποιούν το
συμπέρασμα του θεωρήματος του Rolle.

6. Να αναλύσετε το κλάσμα

1
σε άθροισμα απλών κλασμάτων και να
κ  1κ  2


υπολογίσετε το άθροισμα

1

 κ  1κ  2

.

κ 1

7.

 π
Χρησιμοποιώντας την αντικατάσταση χ  ημθ , θ  0,
, ή με οποιοδήποτε άλλο
 2
1
2

τρόπο να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα
0

χ2
1 χ2

dχ .

8. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης

f :  0,   

9.

, με τύπο f  χ   χ 

lnχ
.
χ 1

(α) Να βρείτε πόσοι διαφορετικοί 9 - ψήφιοι αριθμοί σχηματίζονται με τα
ψηφία 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4.
(β) Να βρείτε πόσοι από τους 9- ψήφιους αριθμούς που σχηματίζονται στο ερώτημα
(α) έχουν όλα τα 2 σε συνεχόμενες θέσεις.
(γ) Να βρείτε πόσοι από τους 9- ψήφιους αριθμούς που σχηματίζονται
στο ερώτημα (α) έχουν τα ψηφία 1, 1, 3 σε άρτιες θέσεις ( δηλαδή στην 2η, 4η, 6η,
8η θέση).
1η
θέση

2η
θέση

3η
θέση

4η
θέση

5η
θέση

6η
θέση

7η
θέση

8η
θέση

9η
θέση

9 –ψήφιος αριθμός
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10. (α) Έστω f :  α,β  , συνάρτηση, συνεχής στο α,β και παραγωγίσιμη
στο  α,β  . Αν f   χ   0 , χ   α,β  , να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
στο α,β .


χ3 
, με τύπο f  χ   ln  eχ 
.
3

(β) Δίνεται η συνάρτηση, f : 0,   

Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο 0,   .

ΤΕΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις του Μέρους Β΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

1. Δίνεται η συνάρτηση f , με τύπο f  χ  

6χ
. Αφού βρείτε το πεδίο ορισμού, τα
χ  χ 1
2

σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τους άξονες των
συντεταγμένων, τα τοπικά ακρότατα, τα διαστήματα μονοτονίας, τις ασύμπτωτες της
γραφικής παράστασης της συνάρτησης, να την παραστήσετε γραφικά.

2. Ένα σχολείο έχει 200 μαθητές. Για τη μετάβασή τους στο σχολείο, 120 μαθητές
χρησιμοποιούν λεωφορείο, 60 μαθητές χρησιμοποιούν αυτοκίνητο και οι υπόλοιποι
πηγαίνουν με τα πόδια. Αν ένας μαθητής χρησιμοποιεί για τη μετάβασή του στο
σχολείο λεωφορείο, η πιθανότητα να καθυστερήσει το πρωί στο σχολείο είναι
χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, η πιθανότητα να καθυστερήσει είναι
με τα πόδια, η πιθανότητα να καθυστερήσει είναι

1
, αν
3

1
, ενώ αν πηγαίνει
4

1
. Επιλέγουμε στην τύχη ένα
8

μαθητή του σχολείου.
(α) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής που επιλέξαμε να έχει
καθυστερήσει το πρωί στο σχολείο.
(β) Αν ο μαθητής που επιλέξαμε καθυστέρησε το πρωί να έλθει στο σχολείο, να βρείτε
την πιθανότητα να ήλθε στο σχολείο με λεωφορείο.
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3. (α) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου (κ), ο οποίος εφάπτεται στους
θετικούς ημιάξονες των συντεταγμένων Οχ και Οψ και το σημείο επαφής του
με τον θετικό ημιάξονα Οχ είναι το σημείο Α(2,0).
(β) Αν ο πιο πάνω κύκλος (κ) έχει εξίσωση χ 2  ψ2  4χ  4ψ  4  0, να δείξετε ότι
η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου (κ), σε τυχαίο σημείο του

 π
Τ  2  2συνθ, 2  2ημθ  , θ   0,
, είναι συνθ x  ημθ y  2συνθ  2ημθ  2 .
2
(γ) Η εφαπτομένη (ε) τέμνει τον άξονα των τετμημένων χ χ στο σημείο Β και η ευθεία
ΤΑ τέμνει τον άξονα των τεταγμένων ψψ στο σημείο Γ. Να βρείτε την εξίσωση
της ευθείας στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του
ευθυγράμμου τμήματος ΒΓ.
4. Δίνεται η συνάρτηση g , με τύπο g  χ   e χ , χ 

.

(α) Να μελετήσετε την συνάρτηση g ως προς τη κυρτότητα.
(β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της
συνάρτησης g στο σημείο της Α  0,g(0)  .
(γ) Να αποδείξετε ότι e χ ! 1  χ

,χ

 τοξεφχ  

5. (α) Να αποδείξετε ότι:

.

1
, χ
1 χ2

.

(β) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα , τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f με

 

τύπο f  χ   τοξεφ χ 2

και να αποδείξετε ότι f  χ  ! 0 , χ 

.

(γ) Αν g συνεχής συνάρτηση στο διάστημα 0,α, α  0 , χρησιμοποιώντας την
α

αντικατάσταση χ  u , να αποδείξετε ότι:
2

0

α2

 

1
χ g χ dχ 
χ g  χ  dχ .
20
3

2

(δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική

 

παράσταση της συνάρτησης h με τύπο h  χ   χ3τοξεφ χ 2 , τον άξονα των
τετμημένων χχ και τις ευθείες χ  0 και χ  1.
------ Τ Ε Λ Ο Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ ------

σελίδα 4 από 4

243

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική
Ɉ
Ɉ
ɋ
ଶ
ଶ
σ ୧ ୧ଶ
σ ୧ ሺ୧ െ തሻ
 σ ሺ୧ െ തሻ
ඩ
ඩ
ඩ
ɐ ൌ  ൌ ͳ ɛɐ ൌ  ൌ ͳ ൌ  ൌ ͳ െ ത ଶ ǡ
ɋ
ɋ
ɋ
Ɉ
ɟɎɍɓɋ ൌ  ୧
 ൌ ͳ
ൌ

ȭ୶୷ െ ɋതത
, όπου ȭ୶୷ ൌ ଵ ଵ  ଶ ଶ   ڮ  
ɋ୶ ୷

2. Τριγωνομετρία
ɄɊሺȜ േ ȝሻ ൌ ɄɊȜɐɓɋȝ േ ɐɓɋȜɄɊ
ɐɓɋሺȜ േ ȝሻ ൌ ɐɓɋȜɐɓɋȝ  טɄɊȜɄɊȝ
ʹɄɊȽڄɐɓɋȾ ൌ ɄɊሺȽ െ Ⱦሻ  ɄɊሺȽ  Ⱦሻ
ʹɐɓɋȽڄɐɓɋȾ ൌ ɐɓɋሺȽ െ Ⱦሻ  ɐɓɋሺȽ  Ⱦሻ
ʹԜɄɊȽڄɄɊȾ ൌ ɐɓɋሺȽ െ Ⱦሻ െ ɐɓɋሺȽ  Ⱦሻ
ɄɊʹȽ ൌ ʹɄɊȽڄɐɓɋȽɐɓɋʹȽ ൌ ɐɓɋଶ Ƚ െ ɄɊଶ Ƚ
ɄɊʹ Ƚൌ

ͳିɐɓɋʹȽ
ʹ

ɐɓɋʹ Ƚൌ
ͳି ʹ

ʹ

ͳାɐɓɋʹȽ
ʹ

   

ɄɊʹȽ ൌ ͳା ʹ    ɐɓɋʹȽ ൌ ͳାʹ        ൌ ɂɔȽ
Ȝെȝ
Ȝȝ
ɐɓɋ

ʹ
ʹ
Ȝȝ
Ȝെȝ
ɐɓɋ
ɄɊȜ െ ɄɊȝ ൌ ʹԜɄɊ
ʹ
ʹ
Ȝെȝ
Ȝȝ
ɐɓɋ

ɐɓɋȜ  ɐɓɋȝ ൌ ʹԜɐɓɋ
ʹ
ʹ
ȝെȜ Ȝȝ
ɐɓɋȜ െ ɐɓɋȝ ൌ ʹԝԜɄɊ
ɄɊ

ʹ
ʹ
ɄɊȜ  ɄɊȝ ൌ ʹɄɊ
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Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:
Σε μοίρες

Σε ακτίνια

 ൌ ͵Ͳட Ɉ  Ƚ ή

ɄɊ ൌ ɄɊȽ

 ൌ ͵Ͳட Ɉ  ͳͺͲட െ Ƚǡ

 ൌ ʹɎɈ  Ƚή
ɈԺ

 ൌ ʹɎɈ  Ɏ െ ȽǡɈԺ

ɐɓɋ ൌ ɐɓɋȽ

 ൌ ͵Ͳட Ɉ"ȽǡɈԺ

 ൌ ʹɎɈ"ȽǡɈԺ

ɂɔ ൌ ɂɔȽ

 ൌ ͳͺͲட Ɉ  ȽǡɈԺ

 ൌ ɎɈ  ȽǡɈԺ

3. Γεωμετρία

Ορθό πρίσμα

ȠɎ ൌ ȫஒ Ǥ ɓ

 ൌ ஒ Ǥ ɓ

Κανονική Πυραμίδα

ͳ
Ɏ ൌ ȫȾ ڄ
ʹ

ൌ

Κύλινδρος

ȠɈ ൌ ʹɎɓ

 ൌ Ɏʹ ɓ

Κώνος

Ɉ ൌ Ɏɉ
Ɉ ൌ Ɏሺ  ɏሻɉ

Κόλουρος Κώνος

 ൌ ͶɎଶ 

Σφαίρα

Ⱦ Ǥɓ

͵

Ɏʹ ɓ
ൌ

͵
Ɏɓ ʹ
ൌ
ሺ  ɏ  ɏʹ ሻ
͵
ͶɎଷ
ൌ

͵

4. Αναλυτική Γεωμετρία
Απόσταση των σημείων Ȝሺଵ ǡ ଵ ሻ και ȝሺଶ ǡ ଶ ሻǣ ൌ ඥሺଶ െ ଵ ሻଶ  ሺଶ െ ଵ ሻଶ 
Απόσταση του σημείου Ȝሺଵ ǡ ଵ ሻ από την ευθεία    Ȟ ൌ Ͳǣ ൌ

΄Ελλειψη
୶మ
మ



୷మ
ஒమ

ൌ ͳǡ

ɀ ൌ ඥȽଶ െ Ⱦଶ ǡ

Εστίες ( േ γ,0)ǡ

ȽȾ


Διευθετούσες  ൌ േ க ǡ
ஓ

Εκκεντρότητα ɂ ൌ 
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ȁ୶భ ା୷భ ାȁ
ξమ ାమ

5. Παράγωγοι
 ᇱ ᇱ   ڄെ    ڄᇱ
  
 ൌ
ڄ
ሺ  ڄሻᇱ ൌ ᇱ   ڄ    ڄᇱ ቀ ቁ ൌ
ଶ

  

ሺɄɊሻᇱ ൌ ɐɓɋሺɐɓɋሻᇱ ൌ െɄɊሺɂɔሻᇱ ൌ ɒɂɊଶ ሺሻᇱ ൌ

6. Ολοκληρώματα

න ɒɂɊ ൌ ȁɒɂɊ  ɂɔȁ  ԙԙԙԙ න ɐɒɂɊ ൌ  ቚɂɔ ቚ  
ʹ



ͳ


ൌ ɒɍɌɄɊ  ԙԙԙԙԙ න ʹ
ൌ ɒɍɌɂɔ  
න
ʹ
Ƚ
Ƚ 
Ƚ
Ƚ
ξȽʹ െ  ʹ

7. Απλός Τόκος
Ȯ ൌ

ஂǤǤஎ
ଵ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ (38)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα 27 Μαΐου 2019
8:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΩΝ

Πληροφορίες







Το δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το Μέρος Α΄ και το Μέρος Β΄.
Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια.
Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η κάθε μια.
Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100.
Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος
της ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση.
Το δοκίμιο συνοδεύεται από τυπολόγιο 2 σελίδων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.

Οδηγίες









Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Να απαντήσετε τις ερωτήσεις στο τετράδιο απαντήσεων.
Να διαβάζετε την κάθε ερώτηση προσεχτικά και να σημειώνετε στο τετράδιο
απαντήσεων σας τη σωστή αρίθμησή της.
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε.
Οι γραφικές παραστάσεις να σχεδιάζονται στο χιλιοστομετρικό χαρτί που
υπάρχει στο τέλος του τετραδίου απαντήσεων. Οι γραφικές παραστάσεις
μπορούν να γίνονται με μολύβι.
Να φαίνονται όλα τα στάδια της εργασίας σας σε κάθε ερώτηση. Μπορεί να
πιστωθείτε μονάδες έστω και αν η τελική σας απάντηση δεν είναι σωστή.
Μπορεί να χάσετε μονάδες αν δεν χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες μονάδες
μέτρησης στις απαντήσεις σας.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά.
1. Μια ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας M = 3 kg και μήκους L =1, 5 m είναι αρθρωμένη
στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια κατακόρυφου
νήματος που είναι δεμένο στο σημείο Δ της ράβδου. Η ράβδος μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από
το άκρο της Α και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας.
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής, που διέρχεται από
το άκρο της Α, δίνεται από τη σχέση I =

Δ νήμα

1
3

ML2 .

ΚΜ

Α

Γ

ΚΜ

L

Γ
Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα.
(α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο τη χρονική στιγμή
που κόβεται το νήμα.
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου τη χρονική
στιγμή της έναρξης της κίνησής της.
(2 μονάδες)
(γ) Να εξηγήσετε πόση θα είναι η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, όταν αυτή
διέρχεται από την κατακόρυφη θέση.
(2 μονάδες)
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2. Οι δύο ομογενείς δίσκοι του σχήματος είναι οριζόντιοι και περιστρέφονται χωρίς
τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα zz΄ που διέρχεται από το ΚΜ τους με
γωνιακές ταχύτητες ω 1= 10

rad
s

και ω 2 = 40

rad
s

. Οι ροπές αδράνειας των δύο
2

2

δίσκων ως προς τον άξονα περιστροφής zz΄ είναι I1 = 0, 2 kgm και I 2 = 0, 4 kgm
αντίστοιχα. Κάποια στιγμή ο δίσκος μάζας ݉ଵ αφήνεται να πέσει πάνω στον δίσκο
μάζας ݉ଶ . Οι δύο δίσκοι έρχονται σε επαφή με αποτέλεσμα να αποκτήσουν κοινή
γωνιακή ταχύτητα.
z

z΄

(α) Να υπολογίσετε το μέτρο της αρχικής στροφορμής του συστήματος των δύο
δίσκων.
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε την τελική γωνιακή ταχύτητα περιστροφής των δύο δίσκων.
(2 μονάδες)
(γ) Να εξηγήσετε γιατί δεν διατηρείται ξεχωριστά η στροφορμή του κάθε δίσκου κατά
μήκος του άξονα zz΄.
(2 μονάδες)
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3. Δυο όμοια μικρά βαράκια μάζας mβ = 75 ×10

-3

kg το καθένα, στερεώνονται σε

απόσταση Ͳǡͳͺ εκατέρωθεν του μέσου μιας ομογενούς ράβδου μάζας
-3
M = 27 ×10 kg και μήκους L= 0,38 m . Η ράβδος προσαρμόζεται σε αισθητήρα
περιστροφικής κίνησης όπως φαίνεται στην πειραματική διάταξη του σχήματος. Το
σύστημα ράβδος-βαράκια μπορεί να περιστρέφεται οριζόντια γύρω από
κατακόρυφο άξονα που περνά από το μέσο της ράβδου. Η ροπή αδράνειας ράβδου
ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος στη ράβδο δίνεται
από τη σχέση I =

1
12

2
ML .

(α) Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος – βαράκια ως προς
τον άξονα περιστροφής του, θεωρώντας τα βαράκια υλικά σημεία.
(2 μονάδες)
(β) Θέτουμε το σύστημα ράβδος – βαράκια σε αριστερόστροφη περιστροφή και το
αφήνουμε ελεύθερο να περιστρέφεται, όπως φαίνεται στο σχήμα Α. Στον άξονα
περιστροφής ασκείται τριβή, η οποία είναι συνεχώς σταθερή. Στην οθόνη του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. παίρνουμε τη γραφική παράσταση, ω = f(t), της γωνιακής
ταχύτητας του συστήματος ράβδος – βαράκια σε σχέση με τον χρόνο που φαίνεται
στο σχήμα Α.

Σχήμα Α
-3255

Μεταφέρουμε και στερεώνουμε τα βαράκια πιο κοντά στον άξονα περιστροφής,
όπως φαίνεται στο σχήμα Β, και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα θέτοντας το
σύστημα ράβδος – βαράκια σε αριστερόστροφη περιστροφή με την ίδια αρχική
γωνιακή ταχύτητα. Να θεωρήσετε ότι η τριβή στον άξονα περιστροφής είναι η ίδια
με την τριβή στην προηγούμενη περίπτωση. Να εξηγήσετε γιατί η γραφική
παράσταση παίρνει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα Β.
(3 μονάδες)

Σχήμα Β

4. (α) Να γράψετε τον ορισμό της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(β) Στο άκρο κατακόρυφου αβαρούς ελατηρίου σταθεράς k είναι προσδεδεμένη
σφαίρα μάζας m. . Η σφαίρα απομακρύνεται κατακόρυφα από τη θέση ισορροπίας
(Θ. Ι.) της, y = 0, όπως φαίνεται στο σχήμα, και αφήνεται ελεύθερη.
+Oy

Θέση φυσικού μήκους

y=0

Θ. Ι.

Να αποδείξετε ότι η σφαίρα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.
(4 μονάδες)
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5. (α) Από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 20

N

κρέμεται σώμα μάζας 2 kg. Στο
m
πάνω άκρο του ελατηρίου ασκείται εξωτερική περιοδική κατακόρυφη δύναμη που
2π
t (S.I.).
δίνεται από την εξίσωση F = 5 ημ
3
Να υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσης του ταλαντωτή.

 

(2 μονάδες)
(β) Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1985 έγινε σεισμός στη πόλη του Μεξικού. Πολλά
κτήρια, ύψους 80 m περίπου, κατέρρευσαν, ενώ κτήρια ψηλότερα ή χαμηλότερα
παρέμειναν άθικτα. Να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία για να εξηγήσετε
τον λόγο για τον οποίο παρατηρήθηκε το φαινόμενο αυτό.
Η περίοδος ταλάντωσης ενός κτηρίου ύψους 80 m είναι 2, 0 s.

3m
.
Η ταχύτητα διάδοσης των σεισμικών κυμάτων είναι 6, 0 ×10
s
Το μέσο μήκος κύματος των σεισμικών κυμάτων είναι 1, 22 ×104 m.
(3 μονάδες)

6. (α) Δύο ορθογώνιοι παλμοί διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος ενός
τεντωμένου σχοινιού. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο τη χρονική
στιγμή t 0 = 0.

Να σχεδιάσετε στο τετραγωνισμένο χαρτί του τετραδίου απαντήσεών σας τον
συνολικό παλμό, που προκύπτει από την υπέρθεση των παλμών, τη χρονική στιγμή
t1 = 2, 0 s.
(2 μονάδες)
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(β) Ένα εγκάρσιο κύμα ταξιδεύει κατά μήκος μιας τεντωμένης χορδής. Το παρακάτω
διάγραμμα δείχνει τη μετατόπιση ενός τμήματος της χορδής τη χρονική στιγμή t.
Διεύθυνση Διάδοσης

i. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κύματος, αν η περίοδός του είναι 0,2 s.
(2 μονάδες)
ii. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του συγκεκριμένου τμήματος της χορδής μετά
από παρέλευση χρόνου 0,1 s από τη χρονική στιγμή του στιγμιότυπου που
φαίνεται στο πιο πάνω διάγραμμα.
(1 μονάδα)
7. (α) Ένα συγκρότημα ηχογραφεί τον νέο του δίσκο σε ηχομονωμένη αίθουσα
εγγραφής. Ο ηχολήπτης φεύγει από το δωμάτιο, αφήνοντας την πόρτα ανοικτή, και
στέκεται στο σημείο Χ, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

Χ
Ο ηχολήπτης παρατηρεί ότι οι ήχοι από την κιθάρα, που είναι χαμηλής συχνότητας,
ακούγονται πάρα πολύ καλά, ενώ οι ήχοι από το φλάουτο, που είναι υψηλής
συχνότητας, ακούγονται ελάχιστα. Να εξηγήσετε τις πιο πάνω παρατηρήσεις του
ηχολήπτη.
(3 μονάδες)
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(β) Τα δελφίνια έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν υπέρηχους, τους οποίους
χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους και για να εντοπίζουν την τροφή


τους. Η ένταση του ήχου που εκπέμπει ένα δελφίνι έχει τιμή Ȥ ൌ ͻǡͻͷ ൈ ͳͲିଵ ୫మ σε
απόσταση 2 km από αυτό. Να υπολογίσετε την ένταση του ήχου που εκπέμπει το
δελφίνι σε απόσταση 8 km από αυτό. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει απορρόφηση
του ήχου κατά τη διάδοσή του στο νερό και ότι οι τιμές της έντασης ακολουθούν τη
θεωρητική σχέση της έντασης κύματος ως συνάρτηση της απόστασης από την
πηγή.
(2 μονάδες)

8. Στο πείραμα του Young οι δύο σχισμές απέχουν μεταξύ τους 0,100 mm, και το
πέτασμα απέχει από τις σχισμές 1,20 m. Πράσινη μονοχρωματική ακτινοβολία από
laser μήκους κύματος λ = 552 nm, προσπίπτει κάθετα πάνω στις δύο σχισμές.
Οι απαντήσεις σας να δοθούν με τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων.
(α) Να υπολογίσετε τη γωνία στην οποία εμφανίζεται ο κροσσός ενισχυτικής
συμβολής τρίτης τάξης (ν=3).
(2 μονάδες)
(β) Αν πραγματοποιήσουμε το πιο πάνω πείραμα με ένα laser ιώδους ακτινοβολίας,
τότε ο κροσσός ενισχυτικής συμβολής πρώτης τάξης σχηματίζεται σε απόσταση
5,10 mm από το μέσο του κροσσού ενίσχυσης μηδενικής τάξης.
i. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της ιώδους ακτινοβολίας.
(1 μονάδα)
ii. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι με την ίδια πειραματική διάταξη ο κροσσός
ενισχυτικής συμβολής πρώτης τάξης (ν=1) για την ακτινοβολία που εκπέμπει
ένα κόκκινο laser σχηματίστηκε σε απόσταση 4,35 mm από το μέσο του
κροσσού ενίσχυσης μηδενικής τάξης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον
ισχυρισμό του μαθητή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(2 μονάδες)
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9. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο πηνία Π 1 και Π2, τα οποία απέχουν αρκετά το
ένα από το άλλο, και δύο ραβδόμορφοι μαγνήτες Μ1 και Μ2. Το μαγνητικό πεδίο του
κάθε ραβδόμορφου μαγνήτη επηρεάζει μόνο το πηνίο που βρίσκεται δίπλα του.
Ο ραβδόμορφος μαγνήτης Μ1 απομακρύνεται από το πηνίο Π1, όπως φαίνεται στο
πιο κάτω σχήμα. Το σχήμα δεν είναι σχεδιασμένο υπό κλίμακα.
Π1

s

N

Μ1

s

N

Μ2
Π2
Να εξηγήσετε προς τα πού θα δεχθεί μαγνητική δύναμη ο μαγνήτης Μ2 που
βρίσκεται ακίνητος δίπλα από το πηνίο Π2, καθώς ο μαγνήτης Μ1 απομακρύνεται
από το πηνίο Π1 κατά μήκος του άξονα του πηνίου.
(5 μονάδες)
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10. Στο σχήμα 1 φαίνεται ένας ζυγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση
της έντασης μαγνητικών πεδίων. Το κάτω μέρος του συρμάτινου βρόχου ΚΛΜΝ
βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Όταν ο διακόπτης δ είναι ανοικτός, ο
ζυγός ισορροπεί όταν τοποθετήσουμε σ΄ αυτόν ένα βαρίδι μάζας ݉ଵ ൌ ͳͲͲ, όπως
φαίνεται στο σχήμα 1.

Όταν ο διακόπτης δ κλείσει, το μαγνητικό πεδίο ασκεί δύναμη στα τμήματα του
βρόχου που βρίσκονται εντός του πεδίου, και για να πετύχουμε πάλι ισορροπία του
ζυγού πρέπει να τοποθετήσουμε σ΄ αυτόν ένα βαρίδι μάζας ݉ଶ ൌ ͳͳͺ, όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.

(α) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο για να πετύχουμε ισορροπία του ζυγού, όταν
ο διακόπτης δ είναι κλειστός, πρέπει να τοποθετήσουμε βαρίδι μεγαλύτερης μάζας.
(2 μονάδες)
(β) Το τμήμα ΚΛ του βρόχου έχει μήκος 10,0 cm, και η ένταση του ηλεκτρικού
ρεύματος που τον διαρρέει, όταν ο διακόπτης είναι κλειστός είναι 2,5 Α. Να
ሬԦ του μαγνητικού πεδίου.
υπολογίσετε το μέτρο της έντασης ߀
(3 μονάδες)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
-9261

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά.
11. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται μια ομογενής ράβδος ΑΓ, μάζας m  2 kg και
μήκους L . Το άκρο Α της ράβδου είναι στερεωμένο στο πάτωμα με άρθρωση και
το άκρο Γ ακουμπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Η ράβδος ισορροπεί σχηματίζοντας
γωνία 300 με τον κατακόρυφο τοίχο.

Γ

30o

ܮ

A

(α) Να μεταφέρετε το πιο πάνω σχήμα στο τετράδιο απαντήσεών σας και να
σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο.
(2 μονάδες)
(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στη ράβδο από τον
κατακόρυφο τοίχο.
(3 μονάδες)

(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο και την κατεύθυνση της δύναμης στη ράβδο από την
άρθρωση στο σημείο Α.
(5 μονάδες)
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12. Σώμα μάζας m = 0,10 kg είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου
σταθεράς k και μπορεί να μετακινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα
εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας του και αφήνεται ελεύθερο, οπότε εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της
ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο, υ = f(t).

(α) Να προσδιορίσετε την αρχική φάση της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε:
i. Την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
ii. Το πλάτος της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(γ) Να γράψετε την εξίσωση θέσης – χρόνου της ταλάντωσης.
(1 μονάδα)
(δ) Να υπολογίσετε τη σταθερά ݇ του ελατηρίου.
(2 μονάδες)
(ε) Να γράψετε αν τη χρονική στιγμή t = 0,3 s τα διανύσματα της ταχύτητας και της
επιτάχυνσης έχουν την ίδια ή αντίθετη φορά. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(2 μονάδες)
(στ) Να υπολογίσετε σε ποιες θέσεις η κινητική ενέργεια του σώματος είναι
τριπλάσια από τη δυναμική ενέργεια του συστήματος σώματος - ελατηρίου.
(2 μονάδες)
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13. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε ένα πείραμα με απλό εκκρεμές. Σκοπός
τους ήταν να μετρήσουν την επιτάχυνση της βαρύτητας ( g ) χρησιμοποιώντας τη
σχέση T  2

g

. Οι μαθητές πραγματοποίησαν επτά διαφορετικές μετρήσεις του

χρόνου δέκα (10) ταλαντώσεων του εκκρεμούς και συμπλήρωσαν τον πιο κάτω
πίνακα:
Χρόνος 10 πλήρων

Μήκος του

Μάζα του

ταλαντώσεων

εκκρεμούς

εκκρεμούς

Πλάτος της
ταλάντωσης

(s)

(m)

(kg)

(m)

1

20,0

1,00

0,063

0,05

2

20,0

1,00

0,063

0,10

3

20,0

1,00

0,041

0,10

4

22,1

1,20

0,063

0,05

5

23,8

1,40

0,063

0,05

6

25,4

1,60

0,063

0,05

7

27,0

1,80

0,063

0,05

Μέτρηση

(α) Να γράψετε ποιες από τις μετρήσεις του πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε για να χαράξετε κατάλληλη γραφική παράσταση και από αυτή να
υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(2 μονάδες)
(β) Αφού επεξεργαστείτε τις μετρήσεις, να χαράξετε στο τετραγωνισμένο χαρτί στο
τέλος του τετραδίου απαντήσεών σας, κατάλληλη γραφική παράσταση και από αυτή
να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας.
Η απάντησή σας να δοθεί με τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων.
(6 μονάδες)
(γ) Οι πιο πάνω μετρήσεις χρόνου πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας γραφικές
παραστάσεις θέσης – χρόνου, οι οποίες δόθηκαν από αισθητήρα κίνησης. Μια άλλη
ομάδα μαθητών για να μετρήσει τον χρόνο των δέκα περιόδων χρησιμοποίησε
χρονόμετρο χειρός με ακρίβεια δέκατου του δευτερολέπτου. Να εξηγήσετε ποια από
τις δύο ομάδες μαθητών έχει μετρήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο των δέκα
περιόδων.
(2 μονάδες)
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14. Ένας μαθητής δένει το ένα άκρο ενός σχοινιού μήκους 12 m και μάζας 0,150 kg σε
ακλόνητο σημείο Β, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο μαθητής τεντώνει το σχοινί από
την ελεύθερη άκρη του Α, με οριζόντια δύναμη μέτρου 5 N, και το κρατά οριζόντιο.
Τη χρονική στιγμή t = 0 ο μαθητής θέτει την άκρη Α σε απλή αρμονική ταλάντωση
κατά την κατακόρυφη διεύθυνση και προς τα πάνω, η οποία περιγράφεται από την
εξίσωση: y = 0,800 ημ  5πt  (S.I.).
(+)
Β

Α

୩

(α) Να δείξετε ότι η γραμμική πυκνότητα του σχοινιού είναι ߤ ൌ ͲǡͲͳʹͷ ୫ .
(1 μονάδα)
(β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
(1 μονάδα)
(γ) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος.
(2 μονάδες)
(δ) Να γράψετε την εξίσωση του τρέχοντος αρμονικού κύματος που παράγεται από
την κίνηση της άκρης Α.
(2 μονάδες)
(ε) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη
χρονική στιγμή t1 = 0,300 s.
(3 μονάδες)
(στ) Στο στιγμιότυπο που σχεδιάσατε στο προηγούμενο ερώτημα να σχεδιάσετε το
διάνυσμα της ταχύτητας ταλάντωσης (ωκύτητας) του σημείου που βρίσκεται στη
θέση  ݔൌ ʹ.
(1 μονάδα)
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15. Τετράγωνο

συρμάτινο

πλαίσιο

ΑΓΔΖ,

πλευράς

= 0,50 m και

συνολικής

αντίστασης R  = 0,50 Ω , είναι στερεωμένο κατακόρυφα σε πλαστικό αμαξάκι και
εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα, μέτρου υ = 1, 0

m

, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

s

έντασης μέτρου | Β |= 0
0,50
50 T
T, το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου και
στην ταχύτητα υ. Το πλαίσιο αρχίζει να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο τη χρονική
στιγμή t = 0.

(α) Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η είσοδος του πλαισίου στο μαγνητικό
πεδίο:
i. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη (Η.Ε.Δ.) από επαγωγή που
δημιουργείται στο πλαίσιο.
(2 μονάδες)
ii. Να υπολογίσετε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το
πλαίσιο.
(2 μονάδες)
iii. Να προσδιορίσετε τη φορά του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
(1 μονάδα)
(β) Να εξηγήσετε γιατί θα πρέπει να ασκείται εξωτερική δύναμη στο πλαίσιο,
παράλληλα προς την ταχύτητά του, έτσι ώστε το πλαίσιο να διατηρεί σταθερή
ταχύτητα καθώς εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο.
(3 μονάδες)
(γ) Να εξηγήσετε εάν θα πρέπει να ασκείται εξωτερική δύναμη στο πλαίσιο,
παράλληλα προς την ταχύτητά του, έτσι ώστε αυτό να συνεχίσει να κινείται με
σταθερή ταχύτητα, καθώς βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
(2 μονάδες)
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σταθερές

ଶ

Επιτάχυνση της βαρύτητας στην
επιφάνεια της Γης

݃ ൌ ͻǡͺͳ

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

ܿ ൌ ͵ǡͲͲ ൈ ͳͲ଼

Φορτίο του ηλεκτρονίου
Φορτίο του πρωτονίου
Μάζα του ηλεκτρονίου
Μάζα του πρωτονίου
Μάζα του νετρονίου



ݍ ൌ െͳǡͲ ൈ ͳͲିଵଽ 
ݍ ൌ ͳǡͲ ൈ ͳͲିଵଽ 
݉ ൌ ͻǡͳͳ ൈ ͳͲିଷଵ 
݉ ൌ ͳǡ ൈ ͳͲିଶ 

Κυκλική συχνότητα – γωνιακή
ταχύτητα
Σχέση μέτρων γραμμικής γωνιακής ταχύτητας στην OKK
Κεντρομόλος επιτάχυνση της
ομαλής κυκλικής κίνησης

݉ ൌ ͳǡ ൈ ͳͲିଶ 
Γενικές Σχέσεις
ʹߨ
߱ൌ
ൌ ʹߨ݂
ܶ

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού
πεδίου
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Αντίσταση αγωγού
Ηλεκτρική ισχύς

߭ ൌ ܴ߱
ȁߙԦ ȁ ൌ ߱ଶ ܴ ൌ

߭ଶ
ܴ

ȟܸ
ȟݔ
ȁȟݍȁ
ܫൌ
ȟݐ
ȟܸ
ܴൌ
ܫ
ܲ ൌ ܫȟܸ
ܧൌെ

Μηχανική Στερεού Σώματος
Ροπή δύναμης ως προς σημείο

ሬሬԦห ൌ ȁݎԦȁหܨԦ หɄɊߠ
หܯ

Ροπή αδράνειας υλικού σημείου

 ܫൌ ݉ ݎଶ

Ροπή αδράνειας στερεού σώματος
ως προς άξονα περιστροφής

 ܫൌ  ݉୩ ݎ୩ଶ
୩

Περιστροφική κινητική ενέργεια
σώματος
Στροφορμή σημειακού σωματιδίου
ως προς το σημείο Ο
Στροφορμή σημειακού σωματιδίου
σε κυκλική τροχιά
Νόμος του Hooke

߃ఐఔగఌఘ ൌ

ͳ ଶ
߇߱
ʹ

ሬԦห ൌ ȁݎԦȁȁԦȁɄɊߠ ൌ ݉ȁݎԦȁȁ߭ԦȁɄɊߠ
หܮ
ሬԦห ൌ ݉ȁݎԦȁȁ߭Ԧȁ ൌ ܴ݉ ଶ ߱ǡ ܮൌ ߱ܫ
หܮ
Ταλαντώσεις
ܨԦக ൌ െ݇ݔԦ

Σχέση ταχύτητας – θέσης

߭ ൌ േ߱ටݕଶ െ  ݕଶ

Σχέση επιτάχυνσης – θέσης

ߙ ൌ െ߱ଶ ݕ

Σταθερά της ΑΑΤ

 ܦൌ ݉߱ଶ
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Δυναμική ενέργεια σώματος –
οριζόντιου ελατηρίου
(για ΘΙ  ݔൌ Ͳ)

ܷக ൌ

ͳ ଶ
݇ݔ
ʹ

Κύματα
Ταχύτητα διάδοσης κύματος

߭ ൌ ߣ݂

Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού
κύματος
Απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών
κροσσών συμβολής
Ένταση σφαιρικού κύματος ως
συνάρτηση της απόστασης από την
πηγή

ݔ ݐ
 ݕൌ ݕ ɄɊ ʹɎ ൬ േ ൰൨
ܶ ߣ
ߣܦ
߂ ݔൌ
ߙ


P0
4 r 2

 10log(

Επίπεδο έντασης ήχου
Ισχύς αρμονικού κύματος σε χορδή

I
)
Io

1
 2 y 2
2
1
  2 y 2
2

P

Ένταση αρμονικού κύμα στον αέρα
Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου
κύματος κατά μήκος τεντωμένης
χορδής

ߒ
߭ൌඨ
ߤ

Μήκος κύματος ορατού φωτός

ͶͲͲ  ߣ  ͷͲ
 ݕൌ ʹݕ ߪ߭ߥ

ʹɎʹ ݔɎݐ
ߟߤ
ߣ
ܶ

ή

Εξίσωση στάσιμου κύματος

 ݕൌ ʹݕ ɄɊ
Εξίσωση συμβολής κυμάτων σε
τυχαίες διευθύνσεις

ʹɎݔ
ʹɎݐ
ɐɓɋ
ߣ
ܶ

ݔଶ െ ݔଵ
ݔ ݐଶ  ݔଵ
 ݕൌ ʹݕ ɐɓɋ ቂʹɎ ቀ
ቁቃ ɄɊ ʹɎ ൬ െ
൰൨
ʹߣ
ʹߣ
ܶ

Ηλεκτρομαγνητισμός
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε
ρευματοφόρο αγωγό
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε
κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο

ሬԦหܮܫɄɊߠ
หܨԦ ห ൌ หܤ

Μαγνητική ροή

ሬԦ หܣɐɓɋߠ
ߔ ൌ หܤ

Νόμος του Faraday

߃க ൌ െߋ

ሬԦ หȁ߭ԦȁɄɊߠ
หܨԦ ห ൌ ȁݍȁหܤ

268
2

Ȱ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (39)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες.
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και βαθμολογία:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι θέματα των 5 μονάδων
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από πέντε θέματα των 6 μονάδων
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από τέσσερα θέματα των 10 μονάδων
Γενικές παρατηρήσεις:
 Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε όλα τα θέματα.
 Τα θέματα θα εξετάζουν τόσο την κατανόηση και γνώση της εξεταστέας ύλης όσο και τις πρακτικές
της εφαρμογές.
 Επειδή η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενότητες που στηρίζονται σε γνώσεις που διδάσκονται σε
προηγούμενες τάξεις, οι βασικές αυτές γνώσεις θα θεωρηθούν γνωστές έστω και αν δεν αναφέρονται
στην εξεταστέα ύλη.
 Οι μαθητές να έχουν μαζί τους μολύβια (HB, 2H) γεωμετρικά όργανα (τρίγωνα, χάρακα, διαβήτη,
μοιρογνωμόνιο) και μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή.

Εξεταστέα Ύλη:
1. Εργονομία
α) Εξέλιξη της εργονομίας και η σημασία της στον σχεδιασμό τεχνολογικών προϊόντων.
β) Παράμετροι αλληλεπίδρασης ανθρώπων (χρήστη) και περιβάλλοντος και η σημασία τους στον
σχεδιασμό τεχνολογικών προϊόντων, χώρων και εξοπλισμού.
γ) Ανθρώπινα χαρακτηριστικά και εργονομία.
δ) Ανθρωπομετρία και εργονομικός σχεδιασμός.
ε) Εφαρμογές και λύση προβλημάτων σχετικών με την εργονομία και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

2.
α)
β)
γ)
δ)

Επικοινωνία - Σχέδιο
Χρήση των κατάλληλων οργάνων για σχεδίαση.
Χρησιμοποίηση της κλίμακας στη σχεδίαση.
Σχεδίαση τρισδιάστατου αντικειμένου σε ορθογραφική προβολή.
Σχεδίαση αντικειμένου με επίπεδες επιφάνειες σε πλάγια ή ισομετρική προβολή με δεδομένη την
ορθογραφική προβολή.
ε) Τοποθέτηση διαστάσεων.

3.
α)
β)
γ)

Κατασκευαστικά Συστήματα (Κατασκευές και Αντοχή Υλικών)
Είδη κατασκευών.
Φορτία, φόρτιση και διάφορα είδη καταπονήσεων στις κατασκευές. Συντελεστής ασφάλειας.
Δυνάμεις στις κατασκευές, ανάλυση και σύνθεση δυνάμεων, ισορροπία δυνάμεων, υπολογισμός
συνισταμένης και ισορροπούσας δύναμης με τη γραφική και την αναλυτική μέθοδο.
δ) Ροπή δύναμης.
ε) Τάση, επιμήκυνση και ανηγμένη μήκυνση.
στ) Αντοχή υλικών σε δοκιμές εφελκυσμού, θλίψης, στρέψης, διάτμησης και κάμψης.
ζ) Ελαστικότητα, Νόμος του Hooke, τυπική καμπύλη σ, ε δοκιμίου χάλυβα που υφίσταται εφελκυσμό.
η) Είδη στηρίξεων στις κατασκευές, εφαρμογή των συνθηκών ισορροπίας για υπολογισμό
αντιδράσεων.
θ) Δικτυώματα, ορισμός και χαρακτηριστικά των επίπεδων δικτυωμάτων, υπολογισμοί δυνάμεων στις
ράβδους επίπεδων δικτυωμάτων με την αναλυτική μέθοδο.
ι) Εφαρμογές και λύση προβλημάτων σχετικών με την αντοχή υλικών και τις κατασκευές
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4. Ηλεκτρικές Μηχανές, Μετασχηματιστές και Ανορθωτές
α) Συνεχές και Εναλλασσόμενο ρεύμα, γραφικές παραστάσεις τάσης και έντασης ηλεκτρικού
ρεύματος, πλεονεκτήματα (συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος).
β) Ηλεκτρικές μηχανές γενικά, γεννήτριες Σ.Ρ. και Ε.Ρ., αρχή λειτουργίας, βασικά κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τάσης και παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, ισχύς,
απώλειες και απόδοση.
γ) Ηλεκτρικοί κινητήρες Σ.Ρ. και Ε.Ρ., αρχή λειτουργίας, ισχύς, απώλειες και απόδοση.
δ) Μετασχηματιστές, κατασκευή και αρχή λειτουργίας, λειτουργία σε κενό και σε φορτίο, χρήση και
εφαρμογές, ισχύς, απώλειες και απόδοση.
ε) Ανορθωτές γενικά, απλή ανόρθωση, πλήρης ανόρθωση με τη χρήση μετασχηματιστή μεσαίας
λήψης, πλήρης ανόρθωση με τη χρήση γέφυρας, εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης, σχετικές
γραφικές παραστάσεις, τροφοδοτικό.
στ) Εφαρμογές και λύση προβλημάτων σχετικών με τους ηλεκτρικούς κινητήρες, γεννήτριες και
μετασχηματιστές.

5. Πνευματικά Συστήματα
α) Αναγνώριση και χρήση συμβόλων πνευματικών εξαρτημάτων στον σχεδιασμό πνευματικών
συστημάτων.
β) Ημιαυτόματα και αυτόματα πνευματικά συστήματα γενικά, χρήση εμβόλου κυλίνδρου, οπών
διαρροής, κυκλωμάτων επιβράδυνσης και ανιχνευτών πίεσης στον σχεδιασμό ημιαυτόματων ή
αυτόματων πνευματικών συστημάτων. Μειονεκτήματα μεθόδων.
γ) Παράλληλη λειτουργία κυλίνδρων.
δ) Συστήματα ακολουθίας. Ακολουθία start – stop και συνεχής. Χρήση πνευματικών κυκλωμάτων
(π.χ. επιβράδυνσης και με χρήση εκκεντροφόρου άξονα) για τη δημιουργία ακολουθίας.
Εφαρμογές και περιορισμοί ακολουθιών.
ε) Ηλεκτροπνευματικά συστήματα, σωληνοειδείς βαλβίδες και χρήση τους σε μηχανικά, ημιαυτόματα
και αυτόματα πνευματικά κυκλώματα.
στ) Εφαρμογές, λύση προβλημάτων και σχεδίαση συστημάτων που χρησιμοποιούν ημιαυτόματα και
αυτόματα πνευματικά, ηλεκτροπνευματικά κυκλώματα και ακολουθίες.

6. Τελεστικός Ενισχυτής
α) Γενικά χαρακτηριστικά και κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τελεστικών ενισχυτών, χρήση
τελεστικών ενισχυτών, διάταξη και λειτουργία ακροδεκτών τελεστικού ενισχυτή μΑ741 και σύμβολο
τελεστικού ενισχυτή.
β) Οι τρεις βασικές συνδεσμολογίες του τελεστικού ενισχυτή.
γ) Συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή ως συγκριτή, θεμελιώδης σχέση Uout=Α(U2-U1), απολαβή Α
τελεστικού ενισχυτή, κυκλώματα συγκριτών με μονή και διπλή τροφοδοσία, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα συνδεσμολογιών.
δ) Συνδεσμολογία αναστρέφοντος ενισχυτή, υπολογισμοί με τη σχέση G=Uout/Uin=-Rf/Rin. Γραφική
παράσταση εξόδου σε σχέση με την είσοδο.
ε) Συνδεσμολογία μη αναστρέφοντος ενισχυτή, υπολογισμοί με τη σχέση G=Uout/Uin=1+R2/R1.
Γραφική παράσταση εξόδου σε σχέση με την είσοδο. Ακόλουθος τάσης.
στ) Εφαρμογές, λύση προβλημάτων και σχεδίαση κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν τις τρεις βασικές
συνδεσμολογίες του τελεστικού ενισχυτή.

7. Συστήματα και Τεχνολογία Ελέγχου (Ηλεκτρονική μνήμη και Μικροελεγκτές)
α) Ηλεκτρονική μνήμη γενικά, είδη ηλεκτρονικής μνήμης, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και
μικροελεγκτές.
β) Ο μικροελεγκτής PICΑΧΕ-18Μ2 και τα κύρια χαρακτηριστικά του.
γ) Η διάταξη και η λειτουργία των ακροδεκτών του μικροελεγκτή PICΑΧΕ-18Μ2, σύμφωνα μόνο με τη
διαμόρφωση που χρησιμοποιείται στη λύση των προβλημάτων της ενότητας, καθώς και στον
προγραμματισμό του στα εργαστήρια του μαθήματος.
δ) Συνδεσμολογία τροφοδοσίας του μικροελεγκτή PICΑΧΕ-18Μ2.
ε) Σύνδεση εξαρτημάτων εισόδου στις ψηφιακές ή/και αναλογικές εισόδους του μικροελεγκτή
PICAXE-18M2.
στ) Σύνδεση εξαρτημάτων εξόδου στις εξόδους του μικροελεγκτή PICΑΧΕ-18Μ2.

270

ζ) Σύνδεση του ολοκληρωμένου κυκλώματος οδήγησης μικροκινητήρων L293D (για αντιστροφή της
φοράς περιστροφής των κινητήρων) στο επίπεδο/βάθος μόνο, που περιγράφεται στο αντίστοιχο
κεφάλαιο και στα προβλήματα της ενότητας.
η) Ετοιμασία διαγραμμάτων ροής με τη χρήση του λογισμικού Logicator (εντολές: start, stop, outputs,
wait, sound, motor, decision, compare, procedure, gosub/do procedure, return).
θ) Εφαρμογές, λύση προβλημάτων, σχεδίαση και ερμηνεία διαγραμμάτων ροής και ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων που βασίζονται στον μικροελεγκτή PICAXE-18M2.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (39)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019
08:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΣΕΛΙΔΕΣ.
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Το δοκίμιο συνοδεύεται από πέντε (5) σελίδες συμπλήρωσης, οι οποίες με την
παράδοση του γραπτού να δεθούν με κορδονάκι στο πίσω μέρος του τετραδίου,
από τη μέσα πλευρά του εξώφυλλου.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6)
θέματα. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΘΕΜΑ 1
Στην εικόνα 1 φαίνεται μία
θέση πιλότου που
χρησιμοποιείται σε ένα
ηλεκτρονικό παιχνίδι
προσομοίωσης πτήσεων η
οποία περιλαμβάνει το
κάθισμα, τα χειριστήρια και
τους ποδομοχλούς.

Χειριστήρια

Ποδομοχλοί

(α) Να αναφέρετε δύο (2)
ανθρώπινα χαρακτηριστικά
που λήφθηκαν υπόψη στον
σχεδιασμό της θέσης αυτής.
Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μονάδες 3)
Εικόνα 1

(β) Να αναφέρετε δύο (2) παράμετρους αλληλεπίδρασης χρήστη – περιβάλλοντος
που εμπλέκονται κατά τη χρήση της συγκεκριμένης θέσης.
(Μονάδες 2)
1
272

ΘΕΜΑ 2
Γερανογέφυρα

Η γερανογέφυρα που
φαίνεται στο σχήμα 1
χρησιμοποιείται για να
συγκρατεί μια μηχανή
αυτοκινήτου βάρους 4 kN.

Γ

B

Μπουλόνι
Συρματόσχοινο
Συρματόσχοινο

Σχήμα 1

Α

Μηχανή αυτοκινήτου

(α) Να αναφέρετε το είδος της καταπόνησης που δέχονται:
(Ι) Η δοκός ΒΓ
(ΙΙ) Η κολόνα ΑΒ (ή ΔΓ)
(ΙΙΙ) Το συρματόσχοινο

Δ

(Μονάδες 3)

(β) Να υπολογίσετε την τάση διάτμησης στο μπουλόνι, αν το εμβαδό διατομής του
(Μονάδες 2)
είναι 490 mm2.

ΘΕΜΑ 3
Η οθόνη που φαίνεται στην εικόνα 2 λειτουργεί με
τάση 110 V και απορροφά ηλεκτρική ισχύ 120 W.
Για να μπορεί να τροφοδοτηθεί από το δίκτυο της
ΑΗΚ, συνδέεται μέσω ενός μετασχηματιστή ο
οποίος έχει βαθμό απόδοσης 0,92.
Εικόνα 2

(α) Αν η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο της ΑΗΚ είναι 240 V
και ο συντελεστής ισχύος είναι 0,87, να υπολογίσετε:
(Ι) Την ηλεκτρική ισχύ που απορροφά ο μετασχηματιστής από το δίκτυο της
ΑΗΚ.
(Μονάδες 2)
(ΙΙ) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρωτεύον του μετασχηματιστή.
(Μονάδες 2)
(β) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «ιδανικός μετασχηματιστής».
(Μονάδα 1)
2
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ΘΕΜΑ 4
Στο σχήμα 2.α φαίνεται μια βασική συνδεσμολογία του τελεστικού ενισχυτή μΑ741.
40 kΩ

9V

20 kΩ

-

Σχήμα 2.α

+
UΙΝ

UOUT

-9 V

0V

(α) Να αναφέρετε το όνομα της συνδεσμολογίας του τελεστικού ενισχυτή του
σχήματος 2.α.
(Μονάδα 1)
(β) Να υπολογίσετε την ενίσχυση τάσης G της συνδεσμολογίας του τελεστικού
ενισχυτή του σχήματος 2.α.
(Μονάδα 1)
(γ) Στο σχήμα 2.β φαίνεται η
κυματομορφή της τάσης που
εφαρμόζεται στην είσοδο της
συνδεσμολογίας του τελεστικού
ενισχυτή του σχήματος 2.α.
Να υπολογίσετε την τάση εξόδου
UOUT της συνδεσμολογίας για
χρόνο:
(Ι) t = 1 s
(II) t = 3 s
(Μονάδες 3)

UIN (V)
4
2
0

1

3

5

7

t (s)

-2

-4
Σχήμα 2.β

ΘΕΜΑ 5
(α) Να αναφέρετε δύο (2) χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής «μνήμης τυχαίας
προσπέλασης» (Random Access Memory - RAM).
(Μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε τα ονόματα δύο (2) άλλων ειδών ηλεκτρονικής μνήμης.
(Μονάδα 1,5)
(γ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των “bits” ο οποίος ισοδυναμεί με 64 kBytes.
(Μονάδα 1,5)
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ΘΕΜΑ 6
Το ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα 3 χρησιμοποιείται για να
ελέγχει τη λειτουργία της μπάρας στην είσοδο ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
Κατά την είσοδο αυτοκινήτου στον χώρο στάθμευσης, οι τροχοί του πιέζουν τον
διακόπτη μεμβράνης 1 (Membr. SW1) και η μπάρα κινείται προς τα πάνω ανοίγοντας
έτσι την είσοδο του χώρου στάθμευσης. Μόλις το αυτοκίνητο εισέλθει στον χώρο
στάθμευσης, οι τροχοί του πιέζουν τον διακόπτη μεμβράνης 2 (Membr. SW2) και η
μπάρα κινείται προς τα κάτω.

B

A

Μπάρα εισόδου
χώρου στάθμευσης

Σχήμα 3
Membr.
SW 1

Membr.
SW 2

Γ
1

2

Ε

Δ
4

2
12

14

2

1

3

3
5

1

3

(α) Να αναφέρετε την πλήρη ονομασία του εξαρτήματος Γ.

(Μονάδα 1)

(β) Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση των
ηλεκτροπνευματικών κυκλωμάτων.
(Μονάδες 2)
(γ) Να αναφέρετε την πλήρη ονομασία του εξαρτήματος Β. Να εξηγήσετε τον
πρακτικό του ρόλο στο ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα του σχήματος 3.
(Μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από πέντε (5) θέματα. Να απαντήσετε και στα
πέντε (5) θέματα. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.
ΘΕΜΑ 7
Το πιο κάτω αντικείμενο (σχήμα 4) είναι σχεδιασμένο σε ισομετρική προβολή.
Να σχεδιαστεί σε ορθογραφική προβολή με τη μέθοδο της πρώτης δίεδρης γωνίας,
σε κλίμακα 1:1, χωρίς να τοποθετηθούν οι διαστάσεις στο σχέδιο. Οι διαστάσεις
που δίδονται είναι όλες σε χιλιοστά. Στο σχήμα το βέλος δείχνει την πρόσοψη.
(Μονάδες 6)
Σημείωση: Το σχέδιο να γίνει με μολύβι στις τετραγωνισμένες σελίδες του τετραδίου
απαντήσεων.

Σχήμα 4

5
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ΘΕΜΑ 8
Σε μια πίστα αγώνων «Formula 1», η πινακίδα ανακοινώσεων (σχήμα 5) με
ισοκατανεμημένο φορτίο βάρους 3 kN, είναι στερεωμένη στη δοκό ΟΑ στα σημεία
Β και Γ. Η δοκός ΟΑ στηρίζεται σε κολόνα στήριξης στο σημείο Ο, με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπεται η περιστροφή της ως προς το σημείο αυτό. Το συρματόσχοινο
ΑΔ στηρίζει τη δοκό ΟΑ.

Δ
Συρματόσχοινο

Ο

30ο

B

Γ

A

Πινακίδα ανακοινώσεων
Κολόνα στήριξης

2,5 m

6m

2m

Σχήμα 5

(α) Να υπολογίσετε τη δύναμη με την οποία καταπονείται το συρματόσχοινο ΑΔ
λόγω του βάρους της πινακίδας ανακοινώσεων.
(Μονάδες 3)
(β) Αν το συρματοσχοινο AΔ έχει μήκος 12,12 m, διάμετρο 10 mm και είναι
κατασκευασμένο από χάλυβα με μέτρο ελαστικότητας Ε = 200 x 106 kN/m2, να
υπολογίσετε:
(Ι) την τάση σ στο συρματοσχοινο ΑΔ

(Μονάδα 1,5)

(ΙΙ) την επιμήκυνση του συρματόσχοινου ΑΔ

(Μονάδα 1,5)
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ΘΕΜΑ 9
Στο σχήμα 6.α φαίνεται κύκλωμα ανόρθωσης του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού
ρεύματος.
D3

D2

240 V

D1
Σχήμα 6.α

D4
RL

(α) Να αναφέρετε το πλήρες όνομα του τρόπου ανόρθωσης του σχήματος 6.α.
(Μονάδα 1)
(β) Να σχεδιάσετε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά την αρνητική
ημιπερίοδο λειτουργίας του κυκλώματος ανόρθωσης του σχήματος 6.α.
(Μονάδες 2)
Σημείωση: Η σχεδίαση της διαδρομής του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει στις σελίδες
συμπλήρωσης, (ΜΕΡΟΣ Β’, Θέμα 9.β).

(γ) Στο σχήμα 6.β φαίνεται η κυματομορφή της τάσης στο φορτίο RL του
κυκλώματος ανόρθωσης του σχήματος 6.α.
URL(V)
Σχήμα 6.β

t(s)

Αν στο κύκλωμα ανόρθωσης του
σχήματος 6.α προστεθεί πυκνωτής
C παράλληλα με το φορτίο RL τότε
προκύπτει το κύκλωμα που φαίνεται
στο σχήμα 6.γ. Να σχεδιάσετε την
κυματομορφή της τάσης στο φορτίο
RL για χρονική διάρκεια που
ισοδυναμεί με δύο περιόδους.
(Μονάδες 2)

D3

D2

A

240 V
D1
D4

RL
C
Σχήμα 6.γ

B
Σημείωση: Η κυματομορφή να γίνει με μολύβι στις τετραγωνισμένες σελίδες του τετραδίου
απαντήσεων.

(δ) Ένας άλλος τρόπος ανόρθωσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η «απλή
ανόρθωση ή ημιανόρθωση». Να αναφέρετε ένα μειονέκτημα του τρόπου αυτού.
(Μονάδα 1)
7
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ΘΕΜΑ 10
Η μηχανή σφραγίσματος που φαίνεται στο σχήμα 7 σχεδιάστηκε για να σφραγίζει
καπάκι πάνω σε δοχείο γιαουρτιού.
Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν ο χειριστής τοποθετήσει το δοχείο στη σωστή
θέση (ανιχνεύεται από το εξάρτημα Ε), κλείσει την πόρτα του θαλάμου σφραγίσματος
(ανιχνεύεται από το εξάρτημα Δ) και ενεργοποιήσει το εξάρτημα Γ. Τότε το έμβολο
του εξαρτήματος Α κινείται προς τα κάτω (θετική κίνηση) για να σφραγίσει το καπάκι
στο δοχείο.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σφραγίσματος, το έμβολο του εξαρτήματος Α
κινείται προς τα πάνω (αρνητική κίνηση).
Θάλαμος σφραγίσματος

Α

Η
2

1

Ζ

3

Β

4

Τ
Πόρτα θαλάμου
σφραγίσματος

2

14

12

Καπάκι
5

1

Γ

3

Δοχείο Γιαουρτιού
2
2

1

Δ

1

3

3

Σχήμα 7

Ε

2

1

3

(α) Να αναφέρετε το πλήρες όνομα των εξαρτημάτων Α, Ε και Η.

(Μονάδες 3)

(β) Το κύκλωμα του σχήματος 7 παρουσιάζει ένα (1) λειτουργικό λάθος. Το
συγκεκριμένο λάθος στο κύκλωμα δεν επιτρέπει τη θετική κίνηση του εμβόλου του
εξαρτήματος Α για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία σφραγίσματος όπως
περιγράφεται πιο πάνω. Να αναφέρετε το λάθος και να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί η θετική κίνηση του εμβόλου του εξαρτήματος Α.
(Μονάδες 3)
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ΘΕΜΑ 11
Στο σχήμα 8 φαίνεται το διάγραμμα ροής ενός συστήματος ελέγχου της
θερμοκρασίας σε κάβα κρασιών, το οποίο ετοιμάστηκε με τη χρήση του λογισμικού
Logicator και στη συνέχεια φορτώθηκε σε έναν μικροελεγκτή PICAXE-18M2.

Σχήμα 8

(α) Να ονομάσετε τις εντολές του λογισμικού Logicator που χρησιμοποιήθηκαν στο
διάγραμμα ροής στα σημεία “1” και “2”.
(Μονάδες 2)
(β) Λαμβάνοντας υπόψη την
κωδικοποίηση που φαίνεται στον
πίνακα 1, να εξηγήσετε τη
λειτουργία του διαγράμματος ροής.
(Μονάδες 4)

Temp
Cooler
LED

Θερμοκρασία
Σύστημα Ψύξης
Δίοδος Φωτοεκπομπής
Πίνακας 1

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
9
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από τέσσερα (4) θέματα. Να απαντήσετε και στα
τέσσερα (4) θέματα. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

ΘΕΜΑ 12
Στο σχήμα 9.α φαίνεται το στέγαστρο χώρου
στάθμευσης, το οποίο είναι καλυμμένο με
κεραμίδια. Στο σχήμα 9.β φαίνεται το δικτύωμα
του στεγάστρου, μαζί με τα φορτία που ασκούνται
στα σημεία Α, Γ και Δ από τα κεραμίδια καθώς και
οι στηρίξεις στα σημεία Α και Β.

Κεραμίδια

Σχήμα 9.α

F1= 2 kΝ
A

F2= 4 kΝ

Γ

1,82 m

70ο

F3= 2 kΝ

60ο
30ο

20ο

Δ

Β
1,93 m

3,07 m

Σχήμα 9.β

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα του δικτυώματος του σχήματος 9.β, μαζί με τις
στηρίξεις στα σημεία Α και Β και σε αυτό να τοποθετήσετε τα φορτία και τις
αντιδράσεις στα σημεία στήριξης.
(α) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στα σημεία στήριξης Α και Β.

(Μονάδες 3)

(β) Αφού αποδείξετε ότι το δικτύωμα είναι στατικά ορισμένο, να υπολογίσετε τις
εσωτερικές δυνάμεις στις ράβδους του δικτυώματος (ΑΒ), (ΑΓ), (ΒΓ) και (ΒΔ)
χαρακτηρίζοντάς τις ως προς το είδος της καταπόνησης που δέχεται η καθεμιά από
αυτές.
(Μονάδες 5)
(γ) Αν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του δικτυώματος έχει
μέγιστη τάση αντοχής σμεγ = 400 Ν/mm2, να υπολογίσετε το ελάχιστο εμβαδό
διατομής της ράβδου AΓ, ώστε να επιτευχθεί συντελεστής ασφάλειας τέσσερα (4).
(Μονάδες 2)
10
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ΘΕΜΑ 13
Η πιο κάτω μηχανή (σχήμα 10), η οποία λειτουργεί με πνευματικό κύκλωμα,
χρησιμοποιείται σε ένα τυπογραφείο για να κόβει χαρτί σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος.
Ο τυπογράφος τοποθετεί το χαρτί μέσα στην ειδική θήκη και ενεργοποιεί το
εξάρτημα Ε για να μετακινηθεί η ειδική θήκη, η οποία είναι συνδεδεμένη με το
έμβολο του εξαρτήματος Β, μέσα στο θάλαμο κοπής. Όταν η ειδική θήκη φτάσει
στην κατάλληλη θέση, ανιχνεύεται από την οπή διαρροής Ζ έτσι ώστε να επιτραπεί η
έναρξη της διαδικασίας κοπής του χαρτιού.
Ακολούθως, ο τυπογράφος ενεργοποιεί το εξάρτημα Λ και η λεπίδα η οποία είναι
στερεωμένη στο έμβολο του εξαρτήματος Α κινείται προς τα κάτω και κόβει το χαρτί.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοπής η λεπίδα ανεβαίνει προς τα πάνω (με
χρονική καθυστέρηση).
Όταν η λεπίδα επιστρέψει στην αρχική της θέση και μετά από συγκεκριμένη χρονική
καθυστέρηση, ο τυπογράφος (που μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω του
προστατευτικού γυαλιού) ενεργοποιεί το εξάρτημα Ρ και η ειδική θήκη κινείται έξω
από τον θάλαμο κοπής, για να αφαιρεθεί το κομμένο χαρτί.

Μ

Θάλαμος κοπής

Τ3
Ν

Τ1

Σ

Δ

Τ5

4

2

14

Τ2
Α

12

Λ

5

1

Προστατευτικό
Γυαλί

3

Κ
1

1

2

2

Χαρτί
3

Λεπίδα

Β

3

Ζ

Η

Ξ
Π

Θ

Ρ

Τ4
1

2

Ειδική
θήκη

Γ

4

Ε

2

14

12

3

2

1

3
5

1

3

Σχήμα 10

11
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(α) Να αναφέρετε τα ονόματα των εξαρτημάτων Δ και Ε.

(Μονάδες 2)

(β) Να συμπληρώσετε το πνευματικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας συνδετικές γραμμές
που αφορούν σωληνώσεις αέρα, έτσι ώστε η λειτουργία του συστήματος να είναι
αυτή που περιγράφεται πιο πάνω.
(Μονάδες 6)
Σημείωση: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης
που σας δόθηκαν (ΜΕΡΟΣ Γ΄, Θέμα 13.β).

(γ) Να αναφέρετε δύο (2) κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
πνευματικών συστημάτων έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν αυτόματα ή ημιαυτόματα.
(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 14
Ένας αισθητήρας μέτρησης στάθμης
καυσίμων, (εικόνα 3) χρησιμοποιείται στην
κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου
σε μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα.

Εικόνα 3

Στο σχήμα 11.α φαίνεται το σύμβολο του
αισθητήρα μέτρησης της στάθμης και στο
σχήμα 11.β φαίνεται η τιμή της αντίστασης
του αισθητήρα, σε συνάρτηση
με το ύψος της στάθμης του
RΑΙΣΘ
πετρελαίου. Η αντίσταση του
(kΩ)
αισθητήρα RΑΙΣΘ μειώνεται με την
100
αύξηση της στάθμης του πετρελαίου.

90
80
70
60
50
40
30
20
10

RΑΙΣΘ

Σχήμα 11.α

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m

Σχήμα 11.β

Το σύστημα μέτρησης της στάθμης του πετρελαίου στη δεξαμενή ελέγχεται από
ηλεκτρονικό κύκλωμα τελεστικού ενισχυτή μΑ741 όπως φαίνεται στο ημιτελές
κύκλωμα του σχήματος 11.γ.
12
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SW
VR

20 kΩ

R1
9V
U2
U1

+
UOUT

+

9V

-9 V

RΑΙΣΘ

25 kΩ

R2

Σχήμα 11.γ

Το όριο στάθμης το όποιο έχει καθοριστεί από τους τεχνικούς του νοσοκομείου ως
όριο στο όποιο πρέπει να ξαναγεμίζει η δεξαμενή, είναι τα δύο (2) μέτρα. Όταν η
δεξαμενή έχει πετρέλαιο πάνω από το όριο στάθμης μια πράσινη δίοδος
φωτοεκπομπής είναι αναμμένη.
Μόλις η στάθμη του πετρελαίου κατέβει κάτω από το όριο των δύο (2) μέτρων, τότε
σβήνει η πράσινη δίοδος φωτοεκπομπής και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα (βομβητής).
(α) Να συμπληρώσετε το ημιτελές κύκλωμα του σχήματος 11.γ έτσι ώστε να
λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω.
(Μονάδες 4)
Σημείωση: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης που
σας δόθηκαν (ΜΕΡΟΣ Γ΄, Θέμα 14.α).

(β) Να αναφέρετε το όνομα της συνδεσμολογίας του τελεστικού ενισχυτή που
φαίνεται στο σχήμα 11.γ.
(Μονάδα 1)
(γ) Η τροφοδοσία του τελεστικού ενισχυτή που φαίνεται στο σχήμα 11.γ είναι μονή ή
διπλή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδα 1)
(δ) Να υπολογίσετε την αντίσταση του μεταβλητού αντιστάτη VR έτσι ώστε το
σύστημα να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω.
(Μονάδες 4)

13
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ΘΕΜΑ 15
Σε ένα βαφείο αυτοκινήτων πρόκειται να
εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα
στεγνώματος μπογιάς αυτοκινήτου
(εικόνα 4.α) το οποίο ελέγχεται από έναν
μικροελεγκτή PICAXE-18M2.

Πόρτα

Εικόνα 4.α

Η διαδικασία στεγνώματος ξεκινά όταν ο χειριστής πιέσει τον ωστικό διακόπτη PSA.
Τότε η πόρτα του χώρου στεγνώματος κλείνει με τη βοήθεια ενός μικροκινητήρα. Το
κλείσιμο της πόρτας ανιχνεύεται από τον μικροδιακόπτη MS1. Αμέσως σταματά ο
μικροκινητήρας και τίθενται σε λειτουργία ο λαμπτήρας για παραγωγή θερμότητας και
ο ανεμιστήρας για παραγωγή ροής αέρα όπου η μπογιά του αυτοκινήτου ξεκινά να
στεγνώνει.
Μετα από πάροδο 60 δευτερολέπτων απενεργοποιούνται ο λαμπτήρας και ο
ανεμιστήρας. Η πόρτα του χώρου στεγνώματος ανοίγει με τη βοήθεια του
μικροκινητήρα, αφού περάσουν 40 δευτερόλεπτα από τη στιγμή απενεργοποίησης
του λαμπτήρα και του ανεμιστήρα. Το άνοιγμα της πόρτας ανιχνεύεται από τον
μικροδιακόπτη MS2, ο μικροκινητήρας σταματά και το σύστημα επανέρχεται στην
αρχική του κατάσταση.

(α) Στο σχήμα 12 φαίνεται το ημιτελές κύκλωμα με τον μικροελεγκτή PICAXE-18M2.
Να συμπληρώσετε το κύκλωμα, ώστε αυτό να λειτουργεί δίνοντας λύση στο πιο
πάνω πρόβλημα.
(Μονάδες 5)
Γενικός διακόπτης SW

in 2
serial out
serial in

Σχήμα 12

18

in 1

2

17

in 0

3

16

in 7

4

15

in 6

5

out 7

out 0

6

PICAXE 14
18M2 13

out 1

7

12

out 6

out 2

8

11

out 5

out 3

9

10

out 4

1

5V

5V

in 1

in 3

out 1
0V

0V
out 2
in 2
8

V+

16

R
330 Ω

out 3
L293D

in 5

1

BT
5V

0V

0V
out 4
in 4
5V

9

LED

C
100 nF

Σημείωση: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης που σας
δόθηκαν (ΜΕΡΟΣ Γ’, Θέμα 15.α).
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(β) Να ετοιμάσετε το διάγραμμα ροής που δίνει λύση στο πιο πάνω
πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τις εντολές του λογισμικού Logicator
(εικόνα 4.β), έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί να φορτωθεί στο
μικροελεγκτή PICAXE-18M2 και να λειτουργήσει όπως περιγράφεται.
(Μονάδες 5)
Σημείωση: Για την ετοιμασία του διαγράμματος ροής χρησιμοποιείστε
μόνο τις εντολές που χρειάζονται από αυτές που υπάρχουν
στην εικόνα 4.β.

Εικόνα 4.β

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

15
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (39)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το μέρος αυτό αποτελείται από πέντε (5) σελίδες συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσας.

Οι σελίδες αυτές όταν συμπληρωθούν να δεθούν με κορδονάκι στο πίσω μέρος του
τετραδίου, από τη μέσα πλευρά του εξώφυλλου και να επιστραφούν.

Οι σελίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των πιο κάτω:


Από το ΜΕΡΟΣ Β, το σχέδιο του θέματος 9.β



Από το ΜΕΡΟΣ Γ, το πνευματικό κύκλωμα του θέματος 13.β



Από το ΜΕΡΟΣ Γ, το κύκλωμα του θέματος 14.α



Από το ΜΕΡΟΣ Γ, το κύκλωμα του θέματος 15.α
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Σελίδα 1

Σελίδες Συμπλήρωσης: ΜΕΡΟΣ Β’
Θέμα 9.β

D3

D2

240 V

D1
D4
RL

288

Σελίδα 2

Κ

Σ

289

3

1

Π

Τ5

2

Ξ

Τ4

3

1

1

3

2

Λ

Ν

14

Τ3

2

Ρ

Δ
4

1

14

Β

5

Μ

Η

3

Γ

2
12

5

4

Τ2

Τ1

1

3

2
12

Θ

Ζ

Λεπίδα

2

Α

Θάλαμος κοπής

3

1

Ε

Ειδική
θήκη

Χαρτί

Προστατευτικό
Γυαλί

Σελίδες Συμπλήρωσης: ΜΕΡΟΣ Γ’
Θέμα 13.β

Σελίδα 3

Θέμα 14.α

SW
VR

20 kΩ

R1
9V
U2
U1

+

+
UOUT

9V

-9 V

RΑΙΣΘ

25 kΩ

R2

290

Σελίδα 4

in 2

291
6

7
8
9

out 1
out 2
out 3

5

4

3

2

1

out 0

in 5

serial in

serial out

out 4

out 5

11
10

out 6

12

out 7

in 6

15
PICAXE 14
18M2 13

in 7

in 0

in 1

16

17

18

C
100 nF

8

1

V+

in 2

out 2

0V

0V

out 1

in 1

5V

5V

in 4

out 4

0V

0V

out 3

in 3

5V

9

16

LED

R
330 Ω

Γενικός διακόπτης SW

BT
5V

Θέμα 15.α

L293D

Σελίδα 5

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ)
Ροπή δύναμης

Μ = F·l

Εφελκυστική Τάση,
Θλιπτική Τάση

σ

F
Α
F
τ
Α
Δl
ε
l

Διατμητική Τάση
Ανηγμένη μήκυνση
Νόμος του Hooke

σ = ε·Ε

Συντελεστής Ασφάλειας

ȭǤȜǤൌ

Συνισταμένη δύναμη

R=

Εξίσωση ελέγχου είδους (στατικότητας)
δικτυώματος

b + r = 2j

ɐɊɂɀ
ɐɉɂɇɒ

(Fx) 2  Fy

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ και ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ
Στιγμιαία τάση στο εναλλασσόμενο ρεύμα

U = U0·ημφ

Στιγμιαία ένταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα

I = I0·ημφ

Συχνότητα

f 

Γωνιακή ταχύτητα

ω = 2πf

Ενεργός τιμή της τάσης του εναλλασσομένου
ρεύματος

Uεν 

Ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσομένου
ρεύματος

εν

όπου φ=ω·t
όπου φ=ω·t

1
T



U0
2
I0
2

1
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Ισχύς (αποδιδόμενη) μονοφασικής γεννήτριας

P =U·I·συνφ

Ισχύς (αποδιδόμενη) γεννήτριας συνεχούς
ρεύματος

P = U·I

Ισχύς (αποδιδόμενη) τριφασικής γεννήτριας

P = 3 ·U·I·συνφ

Ισχύς (απορροφούμενη) μονοφασικού κινητήρα

Pεισ = U·I·συνφ

Ισχύς (απορροφούμενη) κινητήρα συνεχούς
ρεύματος

Pεισ = U·I

Βαθμός απόδοσης γεννήτριας ή κινητήρα

η

Ισχύς εισόδου γεννήτριας ή κινητήρα

Ρεισ = P+Pαπ

Ισχύς μονοφασικού μετασχηματιστή

P = U·I·συνφ

Λόγος μετασχηματισμού

λ

Λόγος μετασχηματισμού στους ιδανικούς
μετασχηματιστές

P
Ρεισ

U 1 N1

U2 N2
U 1 N1 I 2


λ
U 2 N 2 I1

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
Θεμελιώδης σχέση των τελεστικών ενισχυτών
Ενίσχυση τάσης στον αναστρέφοντα ενισχυτή
Ενίσχυση τάσης στον μη αναστρέφοντα ενισχυτή

Uout = A·(U2-U1) = A·Uin

UOUT
RF

RIN
UIN
R2
UOUT
 1
G
UIN
R1
G

ΓΕΝΙΚΑ

R2
U
R1  R 2
U
R
I
UR 2 

Διαιρέτης τάσης
Νόμος του Ωμ

2
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ:

ΡΩΣΙΚΑ (41)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

3 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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ЧАСТЬ А. АУДИРОВАНИЕ.

(20 БАЛЛОВ)

Вы прослушаете три разных задания.
1) У Вас будет одна минута, чтобы прочитать задания.
2) Вы прослушаете каждый текст в первый раз. У Вас будет одна минута,
чтобы выполнить задания.
3) Вы прослушаете каждый текст во второй раз. У Вас будет
одна минута, чтобы проверить ваши ответы.
ЗАДАНИЕ 1.

(6Х1 = 6 баллов)

Прослушайте рассказы и выберите правильный вариант.
Рассказ 1.
1. Собака сестры…
А) старая.
Б) маленькая.
В) большая.
2. Рони любит…
А) зиму.
Б) дождь.
В) жару.

Рассказ 2.
1. Она знает…
А) английский и французский.
Б) английский и немецкий.
В) английский и испанский.
2. Она любит готовить…
А) салаты.
Б) супы.
В) торты.

1
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Рассказ 3.
1. Маргарита…
А) преподаватель литературы.
Б) преподаватель йоги.
В) преподаватель французского и английского.
2. Её семья это…
А) муж, собака и кот.
Б) муж, собака, кот и кошка.
В) муж, собака и кошка.
( www.russianpod101.com)

ЗАДАНИЕ 2.

(4Х1 = 4 балла)

Прослушайте диалог. Укажите, что правильно и что неправильно.

Правильно

Неправильно

1. Света говорит с подругой.
2. Вчера она с мамой посмотрела балет.
3. Света пригласила Сашу в субботу на
экскурсию в Санкт-Петербург.
4. Они поедут на экскурсию на автобусе.
(Источник записи: www.YouTube.соm)

2
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ЗАДАНИЕ 3.
Прослушайте монолог и выполните задания.

(5Х2 = 10 баллов)

1) Девушку зовут.....
А) Даша.
Б) Таня.
В) Валя.
2) Её самые любимые предметы – это.....
А) музыка и физика.
Б) математика и физика.
В) физкультура и физика.
3) Уроки в школе начинаются в ......
А) 8.00 часов.
Б) 15.00 часов.
В) 9.00 часов.
4) В свободное время, она с друзьями.....
А) играет в теннис.
Б) гуляет в парке.
В) катается на лыжах.
5) Вечером, когда она приходит домой, она …..
А) делает уроки.
Б) смотрит фильмы.
В) читает.

www.russianforfree.com

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ:

ΡΩΣΙΚΑ (41)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

3 Ιουνίου 2019

ΩΡΑ:

8:00 – 11:00

ΜΕΡΟΣ II : ΕΝΟΤΗΤΕΣ Б, В, Г

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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ЧАСТЬ Б. ПИСЬМО.

(30 БАЛЛОВ)

1. В Фейсбуке Вы прочитали о том, как лучше провести выходные. Напишите рассказ
на тему «Что Вы будете делать в субботу».
(40 - 60 слов)
(10 баллов)

2. Ваш друг Павел, сейчас учится в Германии, в Берлине. Напишите ему письмо по
электронной почте. Расскажите, как проходит Ваш день, чем Вы обычно
занимаетесь. Тема письма - «Мой обычный день».
(80 - 100 слов)
(20 баллов)

Привет, Павел!
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
До встречи!

(ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни в первом, ни во втором
сочинении)
1/9
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ЧАСТЬ В. ЧТЕНИЕ.

(30 БАЛЛОВ)

Текст А. Прочитайте текст и выполните задания.

(15 баллов)

Меня зовут Анастасия. Я приехала в
Россию из Никосии, с Кипра. Мои
родители – киприоты, но я всегда
любила русскую культуру, песни, кино,
литературу. Когда я училась в гимназии,
я прочитала на греческом языке рассказ
Антона Павловича Чехова «Толстый и
тонкий». Мне он очень понравился, и я
решила выучить русский язык, чтобы
читать рассказы Чехова по-русски. Я
изучала русский язык в лицее, а когда кончила школу, решила стать
преподавателем русского языка. Поэтому сейчас я живу в Москве и учусь в
Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова на
филологическом факультете.
Наш университет большой и светлый. Здесь
много аудиторий, очень большая библиотека
и хорошая столовая. Я часто обедаю в
столовой, потому что там недорого и вкусно
готовят. Моя любимая русская еда – это суп
борщ и пирожки с мясом. Это очень вкусно!
Мне очень нравится Москва. Я живу здесь
уже 1 год и неплохо знаю этот большой
современный город. Здесь много театров,
музеев, галерей и памятников. Я уже была
на Красной площади, в Кремле и в музее известного русского писателя Л.Н.
Толстого. Этот музей находится в небольшом старинном доме с садом в
центре города. Писатель жил здесь 20 лет и написал много рассказов и
романов. Когда я хорошо выучу русский язык, я обязательно прочитаю его
романы «Война и мир» и «Анна Каренина» на русском языке.
В Москве много хороших театров. Я уже ходила в Большой театр и
смотрела там балет «Лебединое озеро». Это было прекрасно! А ещё я
очень хочу пойти в Третьяковскую галерею и в дом-музей А.С. Пушкина.
Мне очень нравится, что в Москве
есть
очень
много
транспорта:
автобусы, троллейбусы, трамваи и,
конечно, метро. Это мой любимый
вид транспорта. Я обычно езжу в
университет на метро, потому что это
быстро, удобно и недорого. Я думаю,
что московское метро – самое
красивое в Европе.
В Москве мне не нравится только то,
что здесь очень холодно, мало солнца и часто идёт дождь. Поэтому я
купила много тёплой одежды: куртки, шарфы, шапки, перчатки. А также
каждый день я пью горячий чай с лимоном и с мёдом. Это помогает мне
согреться в холодные осенние и зимние дни.
(по материалам сети интернета)
2/9
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Задание 1. Выберите правильный вариант.

(5х2=10 баллов)

1. Анастасия…..
А) студентка.
Б) школьница.
В) преподаватель.
2. Анастасия приехала в Москву, потому что...
А) её родители живут в Москве.
Б) ей всегда нравилась Москва.
В) она всегда хотела учиться в Москве и стать преподавателем.
3. В университете Анастасии есть….
А) небольшая библиотека.
Б) недорогая столовая.
В) современный спортзал.
4. Анастасия еще не была...
А) в музее Л. Н. Толстого.
Б) в музее А. С. Пушкина.
В) в Большом театре.
5. Анастасия обычно ездит на...
А) метро.
Б) автобусе и троллейбусе.
В) трамвае.
Задание 2. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н).
(5х1=5 баллов)
П
1.

Раньше Анастасия жила на Кипре.

2.

Анастасия будет преподавателем русского языка.

3.

В столовой университета можно вкусно и недорого пообедать.

4.

Анастасия любит погоду в Москве.

5.

Метро – удобный, но дорогой вид транспорта.

3/9
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Н

Текст Б. Прочитайте объявление и выполните задание.

Задание 1. Напишите информацию, которую Вы узнали.

(5 баллов)

(5Х1=5 баллов)

1. Название телевизионной игры: ........……………………………………………........
2. Дата проведения: ..……………………………………….............................................
3. Время проведения: ……………………………………….........................…......…….
4. Место проведения: ………………………………….........................…………………
5. Контактный телефон : ……………………..…………………………………...............

4/9
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Текст В. Прочитайте информацию в объявлениях на сайте университета и
выполните задание.
(10 баллов)
А

Б

В

Г

Д
5/9
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Задание 1. Укажите объявление, которое соответствует высказыванию.
(10Х1=10 баллов)

1.

Сюда приходят студенты, потому что любят спорт.

2.

Сюда приходят студенты позавтракать или пообедать.

3.

Здесь студенты встречаются с друзьями и танцуют.

4.

Здесь можно изучать иностранный язык.

5.

Тут студенты читают интересные рассказы в любое время.

6.

Здесь можно познакомиться с русской культурой.

7.

Здесь можно получить электронный код.

8.

Тут празднуют день студента.

9.

Это место не работает один день в неделю.

10. Этот урок идёт 1 час и 30 минут.

6/9
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ЧАСТЬ Г. ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА .

(20 БАЛЛОВ)

Задание 1. Выберите правильный вариант.

(10X1=10 баллов)

В нашей группе есть студентка Карла. Она
приехала в Москву __1__. Она изучает
математику и экономику, потому что хочет
быть __2__. Она живëт и учится __3__
недавно, только три месяца. Карла любит
рассказывать о своей семье. У неë нет
__4__, но есть две любимые сестры – Анна и
Виктория. Они еще школьницы, ходят __5__. Карла – моя хорошая подруга, и я
люблю проводить вместе __6__ свободное время. Она часто приходит __7__, и мы
вместе готовим русские и испанские блюда. __8__ нравятся пельмени, а моë самое
любимое блюдо – это паэлья. __9__ будут зимние каникулы, и мы вместе поедем в
Барселону. Я очень хочу увидеть__10__ город.

1.

А) Испания

Б) из Испании

В) в Испании

2.

А) экономистом

Б) экономист

В) экономиста

3.

А) в Москву

Б) Москве

В) в Москве

4.

А) брату

Б) брата

В) братом

5.

А) в школе

Б) к школе

В) в школу

6.

А) со мной

Б) с ним

В) с ней

7.

А) ко мне

Б) меня

В) мне

8.

А) Карла

Б) Карле

В) Карлу

9.

А) Январь

Б) Января

В) В январе

10.

А) эта

Б) это

В) этот

7/9
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Задание 2. Выберите правильный вариант.

(5X1=5 баллов)

Фëдор Юрчихин – это известный российский космонавт. Он
родился в Грузии, в городе Батуми. Мать и отец Фëдора –
греки, поэтому он всегда говорил, что Греция – это его
родина. Когда маленький Фëдор учился в школе, он решил
__1__ космонавтом.
Прошло много лет, и 7 октября 2002 года он в первый раз
полетел в космос. На космический корабль он взял греческий
и российский флаги. Когда Фëдор был__2__, он много
фотографировал нашу планету. В ноябре 2011 года в Греции
прошла выставка «Наш дом – Земля», где можно было
посмотреть его космические фотографии.
Фëдор Юрчихин был в космосе 5 раз. В ноябре 2017 года он
__3__на Кипр, где рассказал о работе космонавта и показал
фотографии из космоса.
В мае 2019 года Президент России Владимир Путин
поздравил космонавта и вручил ему орден. Сейчас Фëдор
Юрчихин живëт в Москве и работает __4__ в центре
«Космонавтика и авиация».Его родители и брат Панайот
живут в Греции, в городе Салоники, и Фëдор__5__ приезжает
к ним в гости.

А) в космосе
Б) часто
В) стать
Г) приехал
Д) директором

http://www.astronaut.ru

8/9
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Задание 3. Выберите правильный вариант.

(5X1=5 баллов)

1. У Вас скоро экзамен по русскому языку.
А) Вам нужно много гулять.
Б) Вам нужно смотреть сериалы по телевизору.
В) Вам нужно много заниматься.

2. Вы хотите посмотреть спектакль «Игроки».
А) Вы купите билеты в кассе театра.
Б) Вы купите билеты в кассе аэропорта.
В) Вы купите билеты в кассе кинотеатра.
3. У Вас температура.
А) Вы должны пойти в магазин.
Б) Вы должны пойти в гости к подруге.
В) Вы должны пойти к врачу.
4. Вы давно не видели Вашего друга. Что Вы ему скажете.
А) Сколько лет, сколько зим!
Б) Удачи тебе!
В) Ну, пока!
5. Вы хотите узнать прогноз погоды на завтра. Вам надо посмотреть…
А) новости культуры.
Б) новости дня.
В) новости спорта.

Желаем удачи!

9/9
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: Οικιακή Οικονομία (42)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
8:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 10 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 6 μονάδες.

Ερώτηση 1
Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική,
αφού επηρεάζει τόσο την υγεία του εμβρύου όσο και της μητέρας.
(α) Να αναφέρετε έναν (1) ρόλο που έχει το κάθε ένα από τα πιο κάτω θρεπτικά συστατικά
στην ανάπτυξη του εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη:
i. Φυλλικό Οξύ
ii. Ασβέστιο
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε δύο (2) τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυλλικό οξύ και δύο (2)
τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο.
(Μονάδες 2)
(γ) Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα τελευταία χρόνια, η συχνότητα
εκδήλωσης του σακχαρώδη διαβήτη κύησης έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς εμφανίζεται
σε αναλογία μία προς επτά κυήσεις (IDF, 2015).
i. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η εμφάνιση του διαβήτη κύησης.
(Μονάδα 1)
ii. Να γράψετε δύο (2) συμβουλές που είναι απαραίτητο να ακολουθούν οι έγκυες γυναίκες
για τη ρύθμιση του διαβήτη κύησης.
(Μονάδα 1)
Ερώτηση 2
Να γράψετε σύντομα σημειώματα για τα πιο κάτω, με βάση τα ζητούμενα των
παρενθέσεων:
(α) Πρωτόγαλα (ορισμός, σημαντικότητα για το βρέφος)
(Μονάδες 2)
2
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(β) Απογαλακτισμός του βρέφους (ορισμός)
(Μονάδες 2)
(γ) Εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο (αιτία πρόκλησης, τρεις (3) επιπτώσεις στο έμβρυο)
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 3
Στο δημοτικό σχολείο της κοινότητάς σας, υλοποιείται Πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση
των καθημερινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτού του
Προγράμματος, σας έχει ζητηθεί να ετοιμάσετε ένα πληροφοριακό έντυπο το οποίο θα
διανεμηθεί στα παιδιά του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου.
(α) Για ποιους δύο (2) λόγους, η σύσταση για πρόσληψη Βιταμίνης Δ θεωρείται
απαραίτητο σημείο για να περιληφθεί στο πληροφοριακό έντυπο;
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε τέσσερα (4) κύρια σημεία, πέραν του πιο πάνω, που είναι σημαντικό να
συμπεριληφθούν στο πληροφοριακό έντυπο για το παιδικό διαιτολόγιο.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 4
(α) Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων.
Να μεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων μόνο τα σύμβολα (i, ii, iii, iv) και να γράψετε
δίπλα από αυτά την απάντησή σας.
Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση είναι η μετατροπή των (i) ……………………………
απορριμμάτων, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, σε ένα μείγμα που λειτουργεί ως
(ii) …………………………… για την καλλιέργεια φυτών. Το προϊόν που προκύπτει είναι
το (iii) …………………………… Η διαδικασία της αποσύνθεσης των υλικών κατά την
κομποστοποίηση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των (iv) …………………………….
(Μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη απορριμμάτων που μπορούν να κομποστοποιηθούν.
(Μονάδα 1)

3

314

(γ) i. Να αναφέρετε μία (1) επιπλέον μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων, πέραν της
κομποστοποίησης.
(Μονάδα 1)
ii. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα της μεθόδου διαχείρισης απορριμμάτων που
αναφέρατε πιο πάνω.
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 5
Τα τρόφιμα θεωρούνται ευπαθή προϊόντα, τα οποία κάτω από ορισμένες συνθήκες
υφίστανται ποιοτική υποβάθμιση ή/και αλλοίωση.
(α) i. Να εξηγήσετε τη βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα ποιοτικά υποβαθμισμένο τρόφιμο
και σε ένα αλλοιωμένο τρόφιμο.
(Μονάδα 1)
ii. Να δώσετε ένα (1) παράδειγμα ποιοτικά υποβαθμισμένου τροφίμου και ένα (1)
παράδειγμα αλλοιωμένου τροφίμου.
(Μονάδα 1)
(β) Να αντιστοιχίσετε τα αίτια αλλοίωσης ή/και ποιοτικής υποβάθμισης τροφίμων
της Στήλης Α με τα τρόφιμα της Στήλης Β.
Να μεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων τους αριθμούς της Στήλης Α και να γράψετε
δίπλα από τον κάθε ένα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 4)
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Ενζυματική καστάνωση

α. Λάδι

2. Ανεπιθύμητη μη ενζυματική καστάνωση

β. Σκόνη γάλακτος

3. Μύκητες

γ. Ψωμί

4. Οξείδωση

δ. Μήλο
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Ερώτηση 6
Έρευνες αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που
καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα έχει αυξηθεί σημαντικά. Με αφορμή την πιο πάνω
θέση να απαντήσετε στα ακόλουθα:
(α) Να γράψετε τέσσερα (4) επιχειρήματα που να δικαιολογούν την αύξηση κατανάλωσης
βιολογικών προϊόντων.
(Μονάδες 4)
(β) Να αναφέρετε δύο (2) πρακτικές που ακολουθούνται στην εκτροφή των ζώων
βιολογικής κτηνοτροφίας.
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 7
Η τεχνολογία τροφίμων ακολουθεί πολλές και διαφορετικές μεθόδους συντήρησης των
τροφίμων.
(α) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συντήρηση των
τροφίμων.
(Μονάδες 2)
(β) Να μεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων τα σύμβολα (i, ii, iii, iv) και να γράψετε:
i.

Μία (1) από τις κύριες ζυμώσεις που εφαρμόζονται στη βιομηχανία για την
παραγωγή τροφίμων.
ii. Μία (1) από τις μεθόδους συντήρησης τροφίμων που βασίζεται στην απομάκρυνση
νερού από τα τρόφιμα.
iii. Μία (1) από τις φυσικές μεθόδους συντήρησης τροφίμων, με τη χρήση υψηλών
θερμοκρασιών.
iv. Μία (1) από τις χημικές μεθόδους συντήρησης τροφίμων.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 8
Τα βρέφη, με τη γέννησή τους, πιθανόν να φέρουν διάφορες συγγενείς ανωμαλίες,
ορισμένες από τις οποίες μπορεί να εκδηλωθούν αργότερα στη ζωή τους.
(α) Να γράψετε τις δύο (2) κατηγορίες παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στην
εμφάνιση συγγενών ανωμαλιών.
(Μονάδες 2)
5
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(β) Για την κάθε κατηγορία παραγόντων που αναφέρατε πιο πάνω, να γράψετε δύο (2)
προβλήματα υγείας που μπορεί να εκδηλωθούν στο βρέφος.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 9
«Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σοβαρό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα, με αυξανόμενη
συχνότητα στις δυτικές χώρες. Ένα στα οκτώ ζευγάρια παρουσιάζει πρόβλημα
γονιμότητας στη σύλληψη του πρώτου παιδιού, ενώ ένα στα έξι ζευγάρια θα παρουσιάσει
πρόβλημα στη σύλληψη του δεύτερου παιδιού». (Πηγή: https://www.ygeia-news.com)
(α) Να αναφέρετε δύο (2) αιτίες γυναικείας και δύο (2) αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας.
(Μονάδες 4)
(β) Να αναφέρετε δύο (2) μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μέσω των οποίων
ένα υπογόνιμο ζευγάρι μπορεί να αποκτήσει παιδί.
(Μονάδες 2)
Ερώτηση 10
Η Ελένη έχει έναν απλό ασπρόμαυρο εκτυπωτή. Λόγω της φοίτησής της στο
πανεπιστήμιο χρειάζεται να αγοράσει ένα πολυμηχάνημα με περισσότερες λειτουργίες, το
οποίο θα ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της. Γνωρίζει ότι εάν εφαρμόσει τη
διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης θα είναι σε θέση να κάνει την καλύτερη
δυνατή επιλογή πολυμηχανήματος.
(α) Με βάση τη συγκεκριμένη ανάγκη να αναφέρετε και να εξηγήσετε συνοπτικά, τα πέντε
(5) στάδια της διαδικασίας λήψης καταναλωτικής απόφασης που είναι απαραίτητο να
ακολουθήσει η Ελένη, ώστε να αγοράσει το πολυμηχάνημα που θα εξυπηρετήσει τις
ανάγκες της με τον καλύτερο τρόπο.
(Μονάδες 5)
(β) Να γράψετε την ιδιότητα των οικονομικών αναγκών στην οποία αναφέρεται η αγορά
του πολυμηχανήματος.
(Μονάδα 1)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
6
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Ερώτηση 1
Η κυρία Νίκη αντιμετωπίζει καρδιαγγειακά προβλήματα και πρόβλημα αυξημένης
αρτηριακής πίεσης. Ο γιατρός της, μεταξύ άλλων, της συνέστησε να αποφεύγει την
κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λίπη, να καταναλώνει λιπαρά ψάρια
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να προτιμά τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικές
ουσίες και φυτικές ίνες.
(α) Να γράψετε έναν (1) λόγο για τον οποίο τα άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα
πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λίπη.
(Μονάδα 1)
(β) i. Να ονομάσετε το θρεπτικό συστατικό που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια, το οποίο
συμβάλλει στην πρόληψη/αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
(Μονάδα 1)
ii. Με ποιους δύο (2) τρόπους το θρεπτικό συστατικό που αναφέρατε πιο πάνω,
συμβάλλει στην πρόληψη/αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
(Μονάδες 2)
(γ) Να εξηγήσετε πώς τα πιο κάτω θρεπτικά συστατικά προστατεύουν τον οργανισμό από
τις καρδιαγγειακές παθήσεις, δίνοντας έναν (1) λόγο για το κάθε ένα:
i. Αντιοξειδωτικές ουσίες
ii. Φυτικές ίνες
(Μονάδες 2)
(δ) i. Να γράψετε πώς ονομάζεται η πάθηση που προκαλείται όταν η αρτηριακή πίεση
είναι υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα.
(Μονάδα 1)
ii. Να γράψετε τρεις (3) πιθανές επιπτώσεις στην υγεία της κυρίας Νίκης, εάν δεν
αντιμετωπίσει ορθά το πρόβλημα της αυξημένης αρτηριακής πίεσης.
(Μονάδες 3)
7
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Ερώτηση 2
Η αύξηση των στερεών αποβλήτων έχει λάβει στις μέρες μας ανησυχητικές διαστάσεις και
συγκαταλέγεται στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως. Βασική αρχή των
αρμόδιων φορέων είναι η αποφυγή και η μείωση της παραγωγής των αποβλήτων. Η
χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων, οι πολιτικές αποφάσεις και οι αλλαγές στην
κοινωνική συμπεριφορά συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού.
(α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους στους οποίους πιθανόν να οφείλεται η συνεχόμενη
αύξηση του όγκου των αποβλήτων.
(Μονάδες 2)
(β) Η υιοθέτηση συμπεριφορών «πράσινου καταναλωτή» λειτουργεί θετικά ως προς την
αποφυγή και μείωση των αποβλήτων και κατ’ επέκταση στην προστασία του
περιβάλλοντος.
i. Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά των προϊόντων που επιλέγει ο «πράσινος
καταναλωτής».
(Μονάδες 3)
ii. Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξή της τεχνολογίας οδήγησε στην ανακύκλωση διαφόρων
υλικών, πέραν των βασικών κατηγοριών (χαρτί, γυαλί, PMD).
Να ονομάσετε τέσσερις (4) άλλες κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών.
(Μονάδες 2)
.
(γ) Η γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, ακολουθεί συγκεκριμένη ιεράρχηση.
Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεων την πιο κάτω ιεράρχηση και να
συμπληρώσετε τα στάδια που υπολείπονται.
1. …………………………………….…..
2. .………………………………………..
3. Ανακύκλωση
4. Άλλου είδους ανάκτηση
5. …………………………………………
(Μονάδες 3)
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Ερώτηση 3
Ο κύριος Σπύρος ανέλαβε να οργανώσει τη λειτουργία ενός καινούριου εστιατορίου. Στόχος
του είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα των
τροφίμων και ποτών που θα προσφέρονται, καθώς και την προστασία της υγείας των
πελατών του εστιατορίου.
(α) i. Να αναφέρετε ένα (1) από τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσει ο
κύριος Σπύρος για το εστιατόριο.
(Μονάδα 1)
ii. Να εξηγήσετε, σε συντομία, τον ρόλο του συγκεκριμένου συστήματος πιστοποίησης
που αναφέρατε στο προηγούμενο ερώτημα.
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε τέσσερα (4) μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν οι χειριστές τροφίμων του
εστιατορίου κατά την προετοιμασία και το μαγείρεμα των τροφών, για αποφυγή τροφικών
δηλητηριάσεων.
(Μονάδες 4)
(γ) Μία από τις κύριες μεθόδους συντήρησης τροφίμων που χρησιμοποιούνται στα
εστιατόρια είναι η κατάψυξη. Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα της κατάψυξης
τροφίμων.
(Μονάδες 3)
Ερώτηση 4
Η Σόφη και ο Αντρέας προγραμματίζουν την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του οικογενειακού προγραμματισμού, επιθυμούν να
υποβληθούν σε προγεννητικό έλεγχο. Η γιατρός που επισκέφθηκαν πρόσφατα, ζήτησε
από το ζευγάρι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους και τις καθημερινές
τους συνήθειες. Επίσης, τους συνέστησε να προβούν σε συγκεκριμένες αιματολογικές
εξετάσεις.
(α) Να αναφέρετε δύο (2) στόχους του οικογενειακού προγραμματισμού.
(Μονάδες 2)
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(β) Να αναφέρετε δύο (2) ελέγχους, οι οποίοι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν
μέσω αιματολογικών εξετάσεων και από τους δύο μελλοντικούς γονείς.
(Μονάδες 2)
(γ) Στον πιο κάτω πίνακα, καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν τη Σόφη:
Ηλικία

39 ετών

Επάγγελμα

Λογίστρια

Βάρος

Φυσιολογικά επίπεδα

Ιστορικό υγείας

- Απουσία συμπτωμάτων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων
- Απουσία αντισωμάτων τοξοπλάσματος
- Παρουσία αντισωμάτων ερυθράς

Ατομικές συνήθειες

-

Ψυχική υγεία

Έντονο καθημερινό άγχος

Ισορροπημένη υγιεινή διατροφή
Αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης
Μηδενική κατανάλωση αλκοόλ
Ελάχιστη φυσική δραστηριότητα
Λήψη φαρμάκων μόνο μετά από ιατρική συμβουλή
Κάπνισμα
Σωστή φροντίδα της στοματικής κοιλότητας

i. Με βάση τις πληροφορίες του πίνακα, να εντοπίσετε δύο (2) συνήθειες της Σόφης που
θεωρείτε ορθό να συνεχίσει να ακολουθεί, σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
(Μονάδα 1)
ii. Στο ιστορικό υγείας, η Σόφη φαίνεται ότι δεν έχει αντισώματα τοξοπλάσματος. Να
αναφέρετε τέσσερα (4) μέτρα που πρέπει να λαμβάνει σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ώστε
να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τοξόπλασμα.
(Μονάδες 2)
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iii. Με βάση τις πληροφορίες του πίνακα, να εντοπίσετε δύο (2) άλλα σημεία, εκτός από
το τοξόπλασμα, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το έμβρυο.
(Μονάδα 1)
iv. Να εξηγήσετε πώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το έμβρυο τα σημεία που
αναφέρατε στο ερώτημα (γ) iii, δίνοντας έναν (1) λόγο για το κάθε ένα.
(Μονάδες 2)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (43)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´.
Το ΜΕΡΟΣ Α´ περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ περιλαμβάνει 5 θέματα.
Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του
ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής
μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο Μαθηματικών.
Γενικές παρατηρήσεις:
1. Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε
προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν
στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη,
γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις
ενότητες αυτές.
2. Όπου αναφέρεται διατύπωση ορισμών και θεωρημάτων, αυτά θα διατυπώνονται
όπως είναι στα σχολικά εγχειρίδια έκδοσης 2019.

I. Εφαρμογές του Διαφορικού Λογισμού
1. Ορισμοί: Γνησίως αύξουσα, Αύξουσα, Γνησίως φθίνουσα, Φθίνουσα και Σταθερή
συνάρτηση. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Θεώρημα Μέγιστης - Ελάχιστης τιμής. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
3. Ορισμοί ολικών ακροτάτων (ολικό μέγιστο, ολικό ελάχιστο), τοπικών ακροτάτων
(τοπικό μέγιστο, τοπικό ελάχιστο). Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Θεώρημα (κριτήριο) μονοτονίας για γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα
σταθερή συνάρτήση. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
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5. Θεώρημα του Fermat .
επίλυση προβλήματος.

Διατύπωση, Γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογή στην

6. Θεώρημα (κριτήριο της πρώτης παραγώγου) εύρεσης τοπικών ακροτάτων.
Εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.
7. Εύρεση των τοπικών ακρότατων, ολικών ακροτάτων σε διάστημα και εφαρμογή
στην επίλυση προβλήματος.
8. Ορισμοί: Κυρτή/κοίλη συνάρτηση, σημείο καμπής γραφικής παράστασης.
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
9. Θεώρημα κυρτότητας συνάρτησης και θεώρημα εύρεσης σημείων καμπής.
Εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
10. Μελέτη πολυωνυμικών συναρτήσεων μέχρι και 3ου βαθμού και κατασκευή της
γραφικής τους παράστασης.
11. Εφαρμογή των θεωρημάτων για τη μονοτονία και τα ακρότατα συνάρτησης στην
επίλυση προβλημάτων με μέγιστα και ελάχιστα.

II. Αόριστο ολοκλήρωμα
1. Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Εύρεση βασικών αόριστων ολοκληρωμάτων και εφαρμογή στην επίλυση
προβλήματος.
ܽሻන ܽ݀ ݔൌ ܽ ݔ ܥ

 ݔାଵ
ߚሻන  ݔ݀ ݔൌ
 ܥǡ א ݎԹ െ ሼͳሽ
ݎͳ


3. Ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος.
ܽሻන ߙ݂ ሺݔሻ݀ ݔൌ ܽ න ݂ሺݔሻ ݀ݔ
ߚሻ ሾ݂ሺݔሻ േ ݃ሺݔሻሿ݀ ݔൌ ݂ ሺݔሻ݀ ݔേ ݃ ሺݔሻ݀ݔ
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος
4. Υπολογισμός της σταθεράς ολοκλήρωσης ܿ και εφαρμογή στην επίλυση
προβλημάτων αρχικών τιμών.
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III. Σύνολα – Συνδυαστική – Πιθανότητες
1. Ιδιότητες πράξεων συνόλων.
2. Αρχή

του αθροίσματος και της θεμελιώδους αρχής της απαρίθμησης
(πολλαπλασιαστική αρχή). Εφαρμογή τους στη επίλυση προβλήματος.

3. Ορισμός του παραγοντικού ενός φυσικού αριθμού ߥ ሺݒǨሻ . Διατύπωση και

εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
4. Υπολογισμός και εφαρμογή στη επίλυση προβλημάτων των:

 Μεταθέσεων των  ݒδιαφορετικών αντικειμένων, ሺߊఔ ሻ
 Επαναληπτικών μεταθέσεων των  ݒαντικειμένων, ሺߊఔఌ ሻ
 Κυκλικών μεταθέσεων των ߥ διαφορετικών αντικειμένων, (߈ఔ )
 Διατάξεων  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ανά ߢ, (߂ఔ )
 Επαναληπτικών διατάξεων  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ανά ߢ, (ߜఔ )
ߥ
 Συνδυασμών  ݒδιαφορετικών αντικειμένων ανά ߢ, ቀ ቁ
ߢ
5. Ορισμοί: Πείραμα τύχης, Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενο, Απλό ενδεχόμενο,

βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
6. Ορισμός του Συμπληρώματος ενός ενδεχομένου σε ένα δειγματικό χώρο, των

Αντίθετων ενδεχομένων και Ασυμβίβαστων ενδεχόμενων. Διατύπωση και
εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
7. Κλασσικός ορισμός της πιθανότητας κατά Laplace. Εφαρμογή στην επίλυση

προβλήματος.
8. Αξιωματικός ορισμός Kolmogorov στις πιθανότητες.

Εφαρμογή στην επίλυση

προβλήματος.
9. Ιδιότητες των πιθανοτήτων:

ܲሺሻ ൌ Ͳ,

Ͳ  ܲሺܣሻ  ͳ,

ߏሺ െ ߀ሻ ൌ ܲሺ ܤ ת ܣᇱ ሻ ൌ ߏሺሻ െ ߏሺ߀ሻǡ

ܲሺܣʅሻ ൌ ͳ െ ܲሺܣሻǡ

ߏሺ߀ሻ ൌ ߏሺሻ  ߏሺ߀ሻ െ ߏሺ߀ሻ
Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
10. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα. Εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος

και εφαρμογή του τύπου ܲሺܤȀܣሻ ൌ

ሺ௮ת௯ሻ
ሺሻ

11. Ορισμός: Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Διατύπωση και εφαρμογή στην επίλυση

προβλήματος.
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IV. Στατιστική
1. Υπολογισμός των τεταρτημόριων και του ενδοτεταρτημοριακού εύρους και
εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
2. Διάγραμμα διασποράς. Κατασκευή, διερεύνηση και χαρακτηρισμός του είδους της
συσχέτισης δύο μεταβλητών μέσα από διαγράμματα διασποράς και εφαρμογή
τους στην επίλυση προβλήματος.
3. Υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης δυο μεταβλητών  ݎൌ

ఀೣ ିఔ௫ҧ ௬ത
ఔௌೣ ௌ

και

εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματος.

V. Στερεομετρία
1. Ορισμός των στερεών εκ περιστροφής (κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος,
σφαίρα) και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
2. Υπολογισμός του εμβαδού της κυρτής, της ολικής επιφάνειας και του όγκου των
στερεών εκ περιστροφής και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος.
3. Υπολογισμός του εμβαδού της κυρτής, της ολικής επιφάνειας και του όγκου των
στερεών που παράγονται από πλήρη περιστροφή επίπεδων σχημάτων γύρω από
άξονα και εφαρμογή στην επίλυση προβλήματος.
Σημείωση: Βοήθημα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:
1. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κοινού Κορμού, Α’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
2. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Κοινού Κορμού, Β’ Τεύχος, ΥΑΠ 2019
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (43)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 10 IOYNIOY 2019
8:00–11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ, το οποίο αποτελείται
από (4) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ασκήσεις. Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
A1 Δίνονται τα πιο κάτω διαγράμματα διασποράς Α, Β και Γ.

Να ταξινομήσετε τα

διαγράμματα με βάση τη γραμμική συσχέτιση από την πιο ισχυρή στη πιο ασθενή.

A2 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς Ɉǡ ɉ ώστε να ισχύει:
 ݔߣ ାଶ ݀ ݔൌ  ଼ ݔ ܿ

Α3 Δίνονται τα ψηφία ǡ ǡ ǡ ૠǡ ૡǡ ૢǤ
Να βρείτε το πλήθος των τετραψήφιων αριθμών που μπορούν να σχηματιστούν με τα
πιο πάνω ψηφία χωρίς επανάληψη ψηφίου.
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A4 Δίνονται οι μεταβλητές ݔǡ ݕ.

Με βάση τις ετήσιες μετρήσεις έντεκα χρόνων

υπολογίστηκαν οι τυπικές τους αποκλίσειςܵ࢞ ൌ ͵ǡ͵ǡ ܵ࢟ ൌ ͳͺǡʹ, οι μέσοι όροι
ݔҧ ൌ ͵Ͷ, ݕത ൌ ʹʹǡͷ και το άθροισμα των γινομένων τους ȭ ݕݔൌ ͳͶͶͶǡʹͶ .
α) Να υπολογίσετε το συντελεστή συσχέτισης ሺݎሻ μεταξύ των μεταβλητών ݔɈȽɇݕ.
β) Να χαρακτηρίσετε το είδος της συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών.

Α5 Δίνεται η συνάρτηση ɔǣ Թ ՜ Թ, με ɔᇱᇱ ሺݔሻ ൌ ݔሺ͵ െ ݔሻሺ ݔ Ͷሻଶ ǡ ߳ݔԹǤ
α) Να μελετήσετε τη συνάρτηση ɔ ως προς την κυρτότητα.
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του  ݔη γραφική παράσταση της ɔ παρουσιάζει σημεία
καμπής.

Α6 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης ݂ με πεδίο ορισμού ሾݔ ǡ ݔଶ ሻǤ Τα σημεία
Ȝǡ ȝǡ Ȟ έχουν τετμημένες ݔ ǡ ݔଵ ǡ ݔଶ αντίστοιχα και ݂ʅሺݔଵ ሻ ൌ Ͳ.

x0

x1

x2

α) Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τα ακρότατα της συνάρτησης ݂Ǥ
β) Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης ݂Ǥ
γ) Να βρείτε το πρόσημο της παραγώγου της συνάρτησης ݂ στο διάστημα ൫ݔଵǡ ݔଶ ൯Ǥ
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Α7

Ένα μικρό καταφύγιο σκύλων φιλοξενεί οκτώ (8) αρσενικούς και έξι (6) θηλυκούς
σκύλους. Μια μέρα φτάνει στο καταφύγιο μια φιλόζωη οικογένεια η οποία θέλει να
υιοθετήσει τέσσερις (4) σκύλους.
α) Να βρείτε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των
σκύλων που θα υιοθετήσει η οικογένεια, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το
φύλο.
β) Αν η οικογένεια επιλέξει τους τέσσερις (4) σκύλους στην τύχη, να υπολογίσετε τις
πιθανότητες των πιο κάτω ενδεχομένων:
i) Α: να επιλέξει ακριβώς ένα αρσενικό σκύλο,
ii) Β: να επιλέξει το πολύ ένα θηλυκό σκύλο.

Α8

Στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων
μετά την καταστροφική πυρκαγιά, πρόκειται να κατασκευαστεί καμπαναριό με όγκο
792π m3 , όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Το καμπαναριό θα αποτελείται από
ημισφαίριο και κύλινδρο ίσης ακτίνας. Αν το ύψος του κυλίνδρου θα είναι τριπλάσιο
από την ακτίνα του, να υπολογίσετε το ύψος (h) του καμπαναριού.

A9

Η Αυγή κάθε βράδυ, είτε παρακολουθεί τηλεόραση είτε διαβάζει. Η πιθανότητα να
παρακολουθεί τηλεόραση είναι

ସ

. Όταν παρακολουθεί τηλεόραση η πιθανότητα να

ହ

αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα είναι

ଷ

, ενώ όταν διαβάζει η πιθανότητα να

ସ

ଵ

αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα είναι ଷ.
α) Να βρείτε την πιθανότητα κάποιο βράδυ η Αυγή να αποκοιμηθεί στην πολυθρόνα.
β) Δεδομένου ότι κάποιο βράδυ η Αυγή αποκοιμήθηκε στην πολυθρόνα, να βρείτε
την πιθανότητα να παρακολουθούσε τηλεόραση.
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Α10

Η ποσότητα ενός φαρμάκου (σε mg), στον οργανισμό του ανθρώπου, δίνεται από τη
συνάρτηση ȫሺሻǡ όπου είναι ο χρόνος μετά τη λήψη του φαρμάκου (σε ώρες).
Δίνεται ότι ȫʅሺሻ ൌ ͳʹ െ ǡ   Ͳ.

Μια ώρα μετά από τη λήψη του φαρμάκου

υπάρχουν 9 mg φαρμάκου στον οργανισμό του ανθρώπου.
α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση ȫδίνεται από τον τύπο ȫሺሻ ൌ ͳʹ ݐെ ͵ ݐଶ ǡ   ͲǤ
β) Να βρείτε:
i) σε πόσες ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου υπάρχει στον οργανισμό του
ανθρώπου η μέγιστη δόση του φαρμάκου,
ii) τη μέγιστη δόση του φαρμάκου (σε mg), που υπάρχει στον οργανισμό του
ανθρώπου,
iii) σε πόσες ώρες μετά τη λήψη του, το φάρμακο αυτό ΔΕΝ θα υπάρχει στον
οργανισμό του ανθρώπου.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ασκήσεις. Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Β1

Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο ȜȝȞȡ, με γωνίες
ȝȜȡ ൌ ȜȡȞ ൌ ͻͲ , ȝȞȡ ൌ Ͷͷ . Με κέντρο το Ȝ και ακτίνα Ȝȝ ൌ ͵ , γράφουμε τόξο
ȝȡ μέσα στο ȜȝȞȡ. Το σημείο Ƞ βρίσκεται πάνω στην ευθεία Ȝȡሺݕݔሻ, έτσι ώστε το
τρίγωνο ȡȧȠ να είναι ορθογώνιο, με ȡȠ ൌ Ͷ  και ȧ μέσο της ȡȞ. Το σκιασμένο
χωρίο ሺȝȞȠȡȝሻ στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από την ευθεία ሺȜȡሻǤ
Nα υπολογίσετε:
α) το εμβαδόν της επιφάνειας και
β) τον όγκο του στερεού που παράγεται.

450

B2

Δίνεται η συνάρτηση ݂ με τύπο݂ሺݔሻ ൌ  ݔଷ െ ܽ ݔଶ  ߚ ݔ ͳ, א ݔԹǡ ߙǡ ߚ  אԹǤ
α) Να βρείτε τις τιμές των ܽǡ ߚǡ ώστε η ݂ να έχει στη θέση ݔଵ ൌ ʹ σημείο καμπής και
στη θέση ݔଶ ൌ ͳ τοπικό ακρότατο.
β) Αν ܽ ൌ ͵ και ߚ ൌ ͷͶ , να βρείτε τη διάμεσο και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος των
παρατηρήσεων ߙǡ ߚǡ ݂ሺʹሻǡ ݂ሺͳሻǡ ͳʹͷ.

Β3

Δίνεται η λέξη ઢધટપટફલધટ
α) i) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης.
ii) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης, που έχουν
τα φωνήεντα σε συνεχόμενες θέσεις.
β) Αν πάρουμε στην τύχη ένα από τους αναγραμματισμούς της λέξης ઢધટપટફલધટ,
να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων:
i) Α: Ο αναγραμματισμός να έχει τα φωνήεντα σε συνεχόμενες θέσεις.
ii) Β: Ο αναγραμματισμός να μην έχει τα ટ σε συνεχόμενες θέσεις.
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Β4

α) Δίνεται η συνάρτηση ݂ǣԹ ՜ Թǡ η γραφική παράσταση της οποίας διέρχεται από
ᇱ

το σημείο ሺͳǡͲሻǤ Αν ݂ ሺݔሻ ൌ ͵ ݔଶ െ Ͷ ݔ ͳǡ ߳ݔԹǡ να δείξετε ότι η ݂ δίνεται από τον
τύπο:


݂ ሺݔሻ ൌ  ݔଷ െ ʹ ݔଶ  ݔǡ ߳ݔԹ
β) Αφού βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης ܩ της συνάρτησης ݂ με
τους άξονες των συντεταγμένων, τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα,
τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση ݂ είναι κυρτή ή κοίλη, τα σημεία καμπής της,
τη συμπεριφορά της ݂ στα άκρα του πεδίου ορισμού της, να κάνετε την γραφική της
παράσταση.

Β5

Δίνεται ένα χαρτόνι σχήματος ορθογωνίου διαστάσεων ͺͲ݀݉ ൈ ͷͲ݀݉Ǥ Πρόκειται να
κατασκευαστεί με αυτό ένα κλειστό κουτί, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
ύψους ȟȠ ൌ  ݉݀ݔμε βάσεις τα ορθογώνια ȠȡȢȣ και ȜȝȞȟ, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα. Τα σκιασμένα μέρη του σχήματος θα αφαιρεθούν. (Οι διπλώσεις
θα γίνουν κατά μήκος των τμημάτων Ȝȝǡ Ȟȟǡ Ƞȡǡ Ȝȟ και ȝȞ).

α) Να δείξετε ότι ο όγκος ܸ του κουτιού ως συνάρτηση του  ݔδίνεται από τον τύπο
ܸሺݔሻ ൌ ሺʹ ݔଷ െ ͳ͵Ͳ ݔଶ  ʹͲͲͲݔሻ݀݉ଷ
β) Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του κουτιού, ώστε ο όγκος του να είναι μέγιστος.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Σ
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Σελίδα 6/6

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Στατιστική
ૂ
ૂ
ૅ


σ ܑ ܑ ܠ
σ ܑ ሺ ܑ ܠെ ܠതሻ
 σ ሺ ܑ ܠെ ܠതሻ
ඩ
ඩ
ඩ
 ܛൌ ܑ ൌ  ɛ ܛൌ ܑ ൌ  ൌ ܑ ൌ  െ ܠത  ǡ
ૅ
ૅ
ૅ
ૂ
ɟૈે્ૅ ൌ  ܑ
ܑ ൌ 
 ܡܠെ ૅܠതܡത
, όπου  ܡܠൌ  ܠ ܡ   ܠ ܡ   ڮ ૅܡ ૅ ܠ
ૅܡ܁ ܠ܁

ܚൌ

2. Τριγωνομετρία
ɄɊሺȜ േ ȝሻ ൌ ɄɊȜɐɓɋȝ േ ɐɓɋȜɄɊ
ɐɓɋሺȜ േ ȝሻ ൌ ɐɓɋȜɐɓɋȝ  טɄɊȜɄɊȝ
ʹɄɊȽڄɐɓɋȾ ൌ ɄɊሺȽ െ Ⱦሻ  ɄɊሺȽ  Ⱦሻ
ɐ
ɐɓɋȽڄɐɓɋ ൌ ɐɓɋሺȽ െ Ⱦሻ  ɐɓɋሺȽ  Ⱦሻ
ʹԜɄɊȽڄɄɊȾ ൌ ɐɓɋሺȽ െ Ⱦሻ െ ɐɓɋሺȽ  Ⱦሻ
િૄહ ൌ િૄહڄڄો્ૅહો્ૅહ ൌ ો્ૅ હ െ િૄ હ
ɄɊʹ Ƚൌ

ͳିɐ
ɐɓɋʹȽ
ʹ

ɐ
ɐɓɋʹ Ƚൌ

ʹ

ͳି ʹ



ͳା ʹ

ɄɊʹȽ ൌ ͳାʹ    ɐɓɋʹȽ ൌ
િૄટ  િૄઠ ൌ િૄ
િɊ
ɊȜ െ ɄɊȝ ൌ ʹԜɄɊ

Ȝെȝ
Ȝȝ
ɐɓɋ
ʹ
ʹ

ɐɓɋȜ െ ɐɓɋȝ ൌ ʹԝԜɄɊ

Ȝȝ
Ȝെȝ
ɐɓɋ

ʹ
ʹ

ȝെȜ Ȝȝ
ɄɊ

ʹ
ʹ
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ʹ

   

       ൌ ɂɔȽ

ટെઠ
ટઠ
ો્ૅ




ɐɓɋȜ  ɐɓɋȝ ൌ ʹԜɐɓɋ

ͳାɐ
ɐɓɋʹȽ

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:

િૄ ܠൌ િૄહ

Σε μοίρες

Σε ακτίνια

 ܠൌ ે ૂ  હ ή

 ܠൌ ૈૂ  હή

 ܠൌ ે ૂ  ૡે െ હǡ

ૂ
Ժ

 ܠൌ ૈૂ  ૈ െ હǡૂԺ

ો્ૅܠ
 ܠൌ ે ૂહǡૂԺ

 ܠൌ ૈૂહǡૂԺ

 ܠൌ ૡે ૂ  હǡૂ
Ժ

 ܠൌ ૈૂ  હǡૂ
Ժ

ൌ ો્ૅહ
ઽ ܠൌ ઽહ

3. Γεωμετρία

Ορθό πρίσμα

ણૈ ൌ મ Ǥ ્

 ܄ൌ ۳ Ǥ ્

Κανονική Πυραμίδα

ͳ
Ɏ ൌ ȫȾڄ

ʹ

ൌ

Κύλινδρος

ȠɈ ൌ Ɏ
Ɏɓ
ɓ

 ൌ Ɏʹɓ

Κώνος

Κόλουρος Κώνος

Σφαίρα

Ɉ ൌ Ɏɉɉ
Ɉ ൌ Ɏሺ  ɏሻɉ
۳ ൌ ૈ܀
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ൌ
ൌ

 Ⱦ Ǥɓ

͵

Ɏʹɓ

͵

Ɏɓ ʹ
ሺ  ɏ  ɏʹ ሻ
͵
܄ൌ

ૈ܀



4. Αναλυτική Γεωμετρία

Απόσταση των σημείων ટሺ ܠ ǡ ܡ ሻ και ઠሺ ܠ ǡ ܡ ሻǣ ܌ൌ ඥሺ ܠ െ  ܠ ሻ  ሺܡ െ ܡ ሻ 

Απόσταση του σημείου ટሺ ܠ ǡ ܡ ሻ από την ευθεία ܠۯ ۰ ܡ ડ ൌ ǣǣ

 ܌ൌ

ȁܠۯ ା۰ܡ ାડȁ
ඥۯ ା۰



΄Ελλειψη
ܠ
હ

ܡ

  ൌ ǡ

 ൌ ඥહ െ  ǡ

Εστίες ( േ γ,0)ǡ

હ
હ

Διευθετούσες  ܠൌ േ ઽ ǡ



Εκκεντρότητα ઽ ൌ હ

5. Παράγωγοι

 ܝᇱ ܝᇱ  ܞ ڄെ  ܞ ڄ ܝᇱ
ܝ܌ ܡ܌ ܡ܌

ൌ
ڄ
ሺܞ ڄ ܝሻᇱ ൌ ܝᇱ  ܞ ڄ  ܞ ڄ ܝᇱ ቀ ቁ ൌ

ܞ
ܞ
ܠ܌ ܝ܌ ܠ܌

ሺિૄܠሻᇱ ൌ ો્ૅܠሺો્ૅܠሻᇱ ൌ െિૄܠሺઽܠሻᇱ ൌ ૌઽૄ ܠሺܠܖܔሻᇱ ൌ
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ܠ

6. Ολοκληρώματα


න ɒɂɊ ൌ ȁɒɂɊ  ɂɔȁ      න ɐɒɂɊ ൌ  ቚɂɂɔ ቚ  
ʹ

න




ͳ
ൌ ɒɍɌɄɊ       න ʹ
ൌ
ɒɍɌɂɔ
 
Ƚ
Ƚ
Ƚ  ʹ Ƚ
ξȽʹ െ  ʹ


7. Απλός Τόκος

લ ൌ

નǤણǤવ
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Αρ. Ταυτότητας: ............................................ Κωδ. Υποψ.: .................

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ..........................................................................................

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ...................................... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: .........................
Σχολείο: ..................................................................Τμήμα: ..................
(Μόνο για τελειόφοιτους)
Εξεταστικό Κέντρο: ...............................................................................

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
`

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Κωδ. Μαθήματος: 45

ος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Μέρος

Βαθμός
Άσκησης

Ακστ
Δεξ.

30

ΜΠ
Ακστ

9

ΜΠ
Γρπτ

21

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

Βαθμός
Υποψηφ.

Συν. Βαθμ.:

Μάθημα: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
• Ακουστικές Δεξιότητες
• Μουσικοί Πολιτισμοί (Ανάλυση)
Ημερομηνία Εξέτασης: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2019

Οδηγίες
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας και ο
κωδικός υποψηφίου να γραφτούν, αυστηρά εντός
του πλαισίου, που βρίσκεται στο άνω αριστερό
μέρος του εξώφυλλου.

Μέρος

Βαθμός
Άσκησης

Ακστ
Δεξ.

30

ΜΠ
Ακστ

9

ΜΠ
Γρπτ

21

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

Βαθμός
Υποψηφίου

Συν. Βαθμ.:

1

ος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ....................

Μέρος

Βαθμός
Άσκησης

Ακστ
Δεξ.

30

ΜΠ
Ακστ

9

ΜΠ
Γρπτ

21

Συν. Βαθμ.:
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Βαθμός
Υποψηφ.

Γενικές Οδηγίες
•

Να λύσετε ΟΛΕΣ τις ασκήσεις του εξεταστικού
δοκιμίου.

•

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δώδεκα
(12) σελίδες.

•

Όλες οι απαντήσεις σας να καταγραφούν στο
παρόν Τετράδιο Απαντήσεων.

•

Οι μονάδες βαθμολόγησης αναγράφονται στην
αρχή της κάθε άσκησης σε αγκύλες [ ].

•

Οι τελικές απαντήσεις πρέπει να αναγράφονται
στους χώρους που ορίζονται ως Τελική
Aπάντηση και όχι στο Πρόχειρο (όπου ισχύει).

•

Όλες οι τελικές σας απαντήσεις πρέπει να
γραφτούν με μπλε ανεξίτηλο μελάνι. H χρήση
διορθωτικού υγρού απαγορεύεται.
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Ακουστικές Δεξιότητες

[30 μον.]

Οδηγίες:
• Ακολουθείστε τις οδηγίες που εκφωνούνται για να λύσετε τις ασκήσεις.
• To κάθε απόσπασμα θα ακουστεί 3 (τρεις) φορές, εκτός εάν δηλώνεται
διαφορετικά.
• Κυκλώστε ΜΙΑ (1) απάντηση, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Άσκηση 1: Κυκλώστε τον ορθό χαρακτηρισμό των δύο (2) αρμονικών διαστημάτων
που θα ακούσετε.
1.1 Διάστημα 1ο

Α. 2α μικρή

[1]

α

Β. 2 μεγάλη
Γ. 3η μικρή
Δ. 3η μεγάλη
1.2 Διάστημα 2ο

Α. 4η καθαρή

[1]

Β. 4η αυξημένη
Γ. 5η καθαρή
Δ. 5η αυξημένη
Άσκηση 2: Σάς δίνονται οι βάσεις δύο (2) διαφορετικών αρμονικών διαστημάτων.
2.1 Γράψετε τη δεύτερη νότα στην κάθε περίπτωση.
[2]
2.2 Χαρακτηρίστε το κάθε αρμονικό διάστημα που σχηματίζεται (π.χ. 2μ, κ.λπ.) [2]

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

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

Άσκηση 3.1: Κυκλώστε το είδος της συγχορδίας που θα ακούσετε.
Α. Μείζονα, σε α΄ αναστροφή
Β. Μείζονα, σε β΄ αναστροφή
Γ. Αυξημένη, σε α΄ αναστροφή
Δ. Αυξημένη, σε β΄ αναστροφή
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[2]

Άσκηση 3.2: Σάς δίνονται τρεις (3) από τις τέσσερις (4) νότες της τετράφωνης
συγχορδίας που θα ακούσετε, εκ των οποίων η μία (1) είναι η βάση της.
3.2.1 Συμπληρώστε τη μία (1) νότα της συγχορδίας που λείπει.
3.2.2 Χαρακτηρίστε τη συγχορδία που δημιουργείται: είδος και θέση.

[1]
[1]

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

Άσκηση 4: Κυκλώστε την πτώση που δημιουργείται από τις δύο τελευταίες
συγχορδίες της τετράφωνης μελωδίας που θα ακούσετε.
[2]
A. Τέλεια αυθεντική
Β. Ατελής αυθεντική
Γ. Ημιτελής/Μισή
Δ. Απροσδόκητη

Άσκηση 5: Κυκλώστε την επιλογή που προσδιορίζει την τονικότητα στην οποία
καταλήγει η τετράφωνη μελωδία που θα ακούσετε, σε σχέση με την αρχική της
τονικότητα. Σάς δίνεται η αρχική τονικότητα και ο ρυθμός της μελωδίας.

[2]

Η μελωδία καταλήγει:
Α. στην υποδεσπόζουσα
Β. στη δεσπόζουσα
Γ. στη σχετική ελάσσονα
Δ. στην ομώνυμη ελάσσονα

Άσκηση 6: Κυκλώστε την ορθή διαδοχή των συγχορδιών που θα ακούσετε.
Α. I – ii6 – IV – V7 – I
6
Β. I – ii6 – Ι 4 – V7 – I

Γ. I – IV – ii6 - V7 – I
Δ. I – vi – IV – V7 – I
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[3]

Άσκηση 7

[13]

Σάς δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία της μελωδίας που θα ακούσετε:
• Η μελωδία αποτελείται από οκτώ (8) μέτρα.
• Χωρίζεται σε τέσσερις (4) φράσεις.
• Είναι γραμμένη στη Μι ελάσσονα.
• Έχει μέτρο 3/4.
• Ξεκινά με θέση, με τη νότα Μι στην πρώτη γραμμή του πενταγράμμου.
• Δίνεται η τονική συγχορδία, ο αρπισμός και ο παλμός για να ακολουθήσει η
εκτέλεση ολόκληρης της μελωδίας.
Καταγράψετε τη μελωδία, ακολουθώντας τις οδηγίες που εκφωνούνται.
ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Μουσικοί Πολιτισμοί (Ανάλυση)

[30 μον.]

Ακουστική Ανάλυση Έργων
Οδηγίες:
• Όλα τα θέματα αφορούν αποκλειστικά στα αποσπάσματα που θα ακούσετε.
• Το κάθε απόσπασμα θα ακουστεί τρεις (3) φορές.
• Πριν την πρώτη ακρόαση του κάθε αποσπάσματος, σάς δίνεται χρόνος για να
διαβάσετε τις ερωτήσεις.
• Κυκλώστε MIA (1) απάντηση, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Απόσπασμα 1
1.1 Σάς δίνεται η αρχή της μελωδίας του τραγουδιστή στο απόσπασμα.
Συμπληρώστε τις δύο (2) νότες που λείπουν στα σημεία που αναγράφονται οι
αξίες τους.
[1]

1.2 Το απόσπασμα:

[1]

Α. είναι γραμμένο στη Σιb μείζονα
Β. είναι γραμμένο στη Ντο ελάσσονα
Γ. ξεκινά από τη Σιb μείζονα και πάει στη Ντο ελάσσονα
Δ. ξεκινά από τη Ντο ελάσσονα και πάει στη Σιb μείζονα
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1.3 Κυκλώστε την καταγραφή που αποδίδει ορθά τη συνοδεία του πιάνου στο
απόσπασμα.
[1]

Α.

Β.

Γ.

Δ.

καμία από τις παραπάνω

Απόσπασμα 2
2.1 Συμπληρώστε τα δύο (2) σημεία δυναμικής στα κενά που υπάρχουν, όπως
ακούγονται στο απόσπασμα.

pp –

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

–f–

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

[1]

– fff – pp

2.2 Ποιο από τα ακόλουθα αποδίδει την ταχύτητα του αποσπάσματος;

[1]

Α. Μolto Allegro
B. Presto
Γ. Rubato
Δ. Poco a poco accel.

2.3 Γράψετε ένα (1) από τα κρουστά που σηματοδοτεί την κορύφωση (fff) του έργου
λίγο πριν το τέλος του. ....................................................................
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[1]

Απόσπασμα 3
3.1 Στην αρχή του αποσπάσματος, ποιο ξύλινο πνευστό κάνει ιδιαίτερα εμφανή την
παρουσία του;
[1]
Α. πίκολο φλάουτο
Β. κλαρινέτο
Γ. όμποε
Δ. φαγκότο
3.2 Ποια τεχνική σύνθεσης χρησιμοποιείται από την άρπα;

[1]

Α. οστινάτο
Β. ισοκράτημα (πεντάλ)
Γ. μίμηση
Δ. σμίκρυνση
3.3 Στο τέλος του αποσπάσματος η υφή γίνεται:
--βάλτε  σε όσα ισχύουν-............. Α.

αραιή

............. Β.

πυκνή

............. Γ.

ομορρυθμική

............. Δ.

πολυρρυθμική
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[1]

Γραπτή Ανάλυση Έργων
1. Φραντς Σούμπερτ, Ο Βασιλιάς των Ξωτικών
Σάς δίνεται απόσπασμα της παρτιτούρας του έργου (μμ. 116–123).
Βασιλιάς

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

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

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Βασιλιάς προσπαθεί για τελευταία φορά να
ξεγελάσει το Παιδί. Ενώ αρχικά το ύφος του είναι γλυκό, στη συνέχεια, γίνεται
απειλητικό, και λέει στο παιδί πως θα το πάρει με τη βία εάν αυτό δεν υπακούσει. «Σ’
αγαπώ, θέλω την ομορφιά σου, κι αν δεν έρχεσαι, σε τραβώ με το ζόρι». Έτσι, οι
δαιμονικές προθέσεις του Βασιλιά αποκαλύπτονται.
1.1 Σε ποια τονικότητα καταλήγει το απόσπασμα; ..............................................................................[1]
1.2 Σημειώστε με λατινική αρίθμηση τις δύο (2) τελευταίες συγχορδίες στον χώρο
που δηλώνεται στην παρτιτούρα (βλ. πιο πάνω).
[1]
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1.3 Αναφέρετε δύο (2) μουσικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο συνθέτης στο
απόσπασμα για να αποδώσει τις δαιμονικές προθέσεις του Βασιλιά.

[2]

Α. .............................................................................................................................................................................................
Β.

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

1.4 Αναφέρετε ένα (1) μουσικό στοιχείο που υπάρχει στο απόσπασμα, το οποίο
κατατάσσει το έργο στο ρομαντικό ύφος.

[1]

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

2. Άρνολντ Σαίνμπεργκ, «Peripetie», Μέρος IV από τα Πέντε ορχηστρικά
κομμάτια, Έργο 16
Σάς δίνεται το μέρος του κλαρινέτου σε Σιb (μμ. 10-18)

2.1 Γράψετε σε concert pitch την πρώτη φράση της μελωδίας του κλαρινέτου.

[1,5]

2.2 Τι σημαίνει η ένδειξη

[0,5]

;

................................................................................
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2.3.1 Γράψετε τρία (3) διαφορετικά χαρακτηριστικά της πιο πάνω μελωδίας, τα οποία
τής προσδίδουν εξπρεσιονιστικό ύφος.
2.3.2 Γράψετε ένα (1) παράδειγμα από τη συγκεκριμένη μελωδία για το κάθε
χαρακτηριστικό της.
[3]
α/α

Μελωδικά Χαρακτηριστικά
του εξπρεσιονιστικού ύφους

Παράδειγμα από
τη συγκεκριμένη μελωδία

1.

2.

3.

2.3.3 Ποια τάση του εξπρεσιονισμού πρωτίστως αποδίδει η πιο πάνω μελωδία;

[1]

Α. βαθύτερη εσωτερική αναζήτηση
Β. ένταση
Γ. μελαγχολία
Δ. όλα τα πιο πάνω
2.4 Ποιος από τους ακόλουθους ΔΕΝ συνδέεται με το εξπρεσιονιστικό κίνημα;
Α. Ντεμπυσύ
Β. Καντίνσκυ
Γ. Μπεργκ
Δ. Βέμπερν
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[1]

3. Τζων Γουίλιαμς, Ο Πόλεμος των Άστρων (Star Wars), Episode IV- A New
Hope: Main Title – Rebel Blockade Runner
Σάς δίνεται το ακόλουθο θεματικό υλικό από τη μουσική της ταινίας.

3.1 Ποιο θεματικό υλικό της μουσικής της ταινίας αποτελεί η πιο πάνω μελωδία;

[1]

A. το Κύριο θέμα από το Main title
B. το Θέμα Β΄ από το Main title
Γ. το Θέμα του “Rebel Blockade Runner”
Δ. το ηχητικό σήμα της εταιρίας παραγωγής της ταινίας

3.2.1 Τι χαρακτήρα έχει το πιο πάνω θεματικό υλικό;

[1]

Α. πολεμοχαρή
Β. ηρωικό
Γ. γαλήνιο
Δ. ουδέτερο
3.2.2 Αναφέρετε δύο (2) μουσικά στοιχεία για να δικαιολογήσετε την πιο πάνω
απάντησή σας.

[2]

Α.

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

Β.

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

3.3 Με ποιο στοιχείο του σεναρίου της ταινίας σχετίζεται το πιο πάνω υλικό;
Α. με το διαστημόπλοιο της γαλαξιακής αυτοκρατορίας
B. με τον χαρακτήρα Luke Skywalker
Γ. με ένα μακρινό ουράνιο γαλαξία
Δ. με το λογότυπο της ταινίας
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[1]

3.4 Ποιος μουσικός όρος αποδίδει τη συσχέτιση ενός θεματικού υλικού με
συγκεκριμένο αντικείμενο, χαρακτήρα ή χώρο;

[1]

Α. Εισαγωγή
Β. Έκθεση
Γ. Οστινάτο
Δ. Λάιτ-μοτίβ (leitmotif)
3.5 Από ποιο είδος μουσικής προέρχεται ο πιο πάνω μουσικός όρος;

[1]

Α. θρησκευτική μουσική
Β. παραδοσιακή μουσική
Γ. όπερα
Δ. ληντ
3.6 Σε ποια κατηγορία κινηματογραφικής μουσικής ανήκει η πιο πάνω μελωδία;

[1]

Α. Διηγητική Μουσική
Β. Μη-διηγητική Μουσική
Γ. Μickey-mousing
Δ. καμία από τις παραπάνω

Γενική Ερώτηση
4. Ο Σούμπερτ στο ληντ ο Βασιλιάς των Ξωτικών και ο Γουίλιαμς στη μουσική της
ταινίας Star Wars Episode IV- A New Hope: Main Title – Rebel Blockade Runner,
στην Εισαγωγή των έργων τους χειρίζονται συγκεκριμένα μουσικά στοιχεία με τον
ίδιο τρόπο, ώστε να αποδώσουν περιγραφικά στοιχεία.
Προσδιορίστε το μουσικό στοιχείο που χρησιμοποιείται και από τους δύο συνθέτες
στην κάθε περίπτωση.
[1]
α/α

Κοινά στοιχεία

1.

Ρυθμικό σχήμα που
προσδίδει ενέργεια και κίνηση

2.

Άρθρωση που προσδίδει
δυναμισμό

Προσδιορισμός μουσικού στοιχείου
(μουσικοί όροι, μουσικά σύμβολα, κ.ά.)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αρ. Ταυτότητας: ................................ Κωδ. Υποψ.: .................
ΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ: .............................. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: .....................
Σχολείο: .....................................................Τμήμα: ..................
(Μόνο για τελειόφοιτους)

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

Εξεταστικό Κέντρο: ..................................................................

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ.........

Κριτ.

Βαθμός
Κριτηρ.

Ανάλ.

10

Κ1

25

+ Κ2

24

+ Κ3

6

+ Κ4

14

Κωδ. Μαθήματος: 45

+ Κ5

8

Μάθημα: MOYΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

+ Κ6

10

+ Κ7

3

`

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

• Αρμονία

Βαθμός
Μαθητή

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ......

Ημερομηνία Εξέτασης: Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Οδηγίες
Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας και ο
κωδικός υποψηφίου να γραφτούν, αυστηρά εντός
του πλαισίου, που βρίσκεται στο άνω αριστερό
μέρος του εξώφυλλου.

Κριτ.

Βαθμός
Κριτηρ.

Ανάλ.

10

Κ1

25

+ Κ2

24

+ Κ3

6

+ Κ4

14

+ Κ5

8

+ Κ6

10

+ Κ7

3

Άθρ.

Βαθμός
Μαθητή

Άθρ.

100

- Κ8
Συν. Βαθμ.:

100

- Κ8

1

ος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ.........

Συν. Βαθμ.:
Κριτ.

Βαθμός
Κριτηρ.

Ανάλ.

10

Κ1

25

+ Κ2

24

+ Κ3

6

+ Κ4

14

+ Κ5

8

+ Κ6

10

+ Κ7

3

Άθρ.

100

- Κ8
Συν. Βαθμ.:
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Βαθμός
Μαθητή

ΑΣΚΗΣΗ 1: Αρμονική Ανάλυση
Οδηγίες:
Στο ακόλουθο απόσπασμα σημειώστε τις συγχορδίες με ολοκληρωμένη Λατινική αρίθμηση στα οκτώ (8) σημεία
που σας υποδεικνύονται. Επίσης, σημειώστε τη διαδικασία της μετατροπίας.
[10]

1

365

ΑΣΚΗΣΗ 2: Εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας
[90]
Οδηγίες:
• Σας δίνεται η μελωδική γραμμή της Σοπράνο.
• Να την εναρμονίσετε για τέσσερις (4) φωνές.
• Να γράψετε τη φωνή της Άλτο στο κλειδί του Σολ και τις φωνές του Τενόρου και του Μπάσου στο
κλειδί του Φα.
• Για την εναρμόνισή σας, να ακολουθήσετε τα Κριτήρια Βαθμολόγησης που αναγράφονται στην επόμενη
σελίδα.
• Να σημειώσετε όλους τους ξένους φθόγγους με αστερίσκο (*).
• Το κριτήριο «Αναγνώριση και Λύση» αφορά σε ένα ή περισσότερους ξένους φθόγγους της δοσμένης
μελωδίας.
• Το κριτήριο «Χρήση» αφορά στη διάνθιση της εναρμόνισής σας με ένα τουλάχιστον ξένο φθόγγο.
• Συστήνεται να χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρο τη σελίδα του τετραδίου όπου αναγράφεται «Πρόχειρη
Εναρμόνιση».
• Η τελική σας εναρμόνιση πρέπει να γραφτεί με μπλε μελάνι στη σελίδα με την ένδειξη «Τελική
Εναρμόνιση». Η χρήση του διορθωτικού υγρού απαγορεύεται.
• Βαθμολογείται μόνο η «Τελική Εναρμόνιση».

2
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1.
•
•
•
•
•
•

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ (25 β.)
Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
Ορθές νότες συγχορδιών – Oρθοί διπλασιασμοί
Αναγνώριση και Λύση δεσπόζουσας με έβδομη
Xρήση δεσπόζουσας με έβδομη
Αναγνώριση και Λύση της Ναπολιτάνικης έκτης
Χρήση διαβατικού V6/4

Βαθμοί
12
6
1
1
3
2

2. ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΩΝ (24 β.)

24

3. ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ (6β.)
• Αξιοποίηση της Ι 6 στην τελική πτώση

3

•

3

4

Χρήση πλάγιας πτώσης στην τελική κατάληξη

4. ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (14 β.)
• Καθυστέρηση
•

Ποίκιλμα (Βοηθητικοί φθόγγοι)

•
•
•
•

Καμπιάτα
Διαβατικός φθόγγος
Προήγηση
Εκφυγή

Αναγνώριση και Λύση
Χρήση
Αναγνώριση και Λύση
Χρήση
Αναγνώριση και Λύση
Αναγνώριση και Λύση
Αναγνώριση και Λύση
Αναγνώριση και Λύση

2
2
1
1
2
2
2
2

5. ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (8 β.)
• Μετατροπική αλυσίδα

8

6.
•
•
•

4
2
4

ΓΡΑΦΗ (10 β.)
Γραφή ορθών βαθμίδων με Λατινική αρίθμηση
Γραφή ορθών αριθμήσεων
Γραφή των μετατροπιών και της διαδικασίας

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΙΜΗΣΗ (3 β.)
• Μίμηση σύμφωνα με το δοσμένο θεματικό υλικό
• Ενδιαφέρουσα μελωδική γραμμή μπάσου

2
1

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΣΗΣ (1/2) ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ:
• Παράλληλη 5η ή 8η
• Αυξημένο Διάστημα
• Κρυμμένη 5η ή 8η
• Διασταύρωση φωνών
• Υπερπήδηση φωνών
• Μελωδικό ή Αρμονικό χάσμα
Υπολογισμός Βαθμoύ: Άθροισμα Βαθμών από Κριτήρια 1 έως 7 - Αφαίρεση από Κριτήριο 8

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ. Σ. (47)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Συνοδεύεται από τυπολόγιο δύο (2) σελίδων.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά.

1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται ένα απλό εκκρεμές που εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων Α και Γ.

Α
Β

Γ

(α) Το σφαιρίδιο κινείται από τη θέση Α στη θέση Γ σε χρόνο 1 s. Να υπολογίσετε
την περίοδο της ταλάντωσής του.
(Μονάδες 2)
(β) Να γράψετε σε ποιες θέσεις ο ταλαντωτής έχει:
(i) μέγιστη κινητική ενέργεια,
(Μονάδα 1)
(ii) μέγιστη δυναμική ενέργεια.
(Μονάδες 2)
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2. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μετατόπιση ενός σώματος από τη
θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο.
(μετατόπιση m)

0,12
0,08
0,04

χρόνος (s)
0
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

-0,04
-0,08
-0,12

(α) Να εξηγήσετε αν το σώμα εκτελεί φθίνουσα ή αμείωτη ταλάντωση.
(Μονάδες 2)
(β) Να προσδιορίσετε το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης.
(Μονάδα 1)
(γ) Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης.
(Μονάδες 2)
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3. (α) Να ορίσετε το φαινόμενο του συντονισμού στις ταλαντώσεις.
(Μονάδα 1)
(β) Να αναφέρετε πότε συμβαίνει το φαινόμενο του συντονισμού.
(Μονάδα 1)
(γ) Να δώσετε ένα παράδειγμα συντονισμού από την καθημερινή ζωή.
(Μονάδα 1)
(δ) Για τη μελέτη του φαινομένου του συντονισμού σε μια εξαναγκασμένη
ταλάντωση μια ομάδα μαθητών χρησιμοποίησε την πειραματική διάταξη του
πιο κάτω σχήματος.

Από τις πειραματικές μετρήσεις προέκυψε η πιο κάτω γραφική παράσταση
του πλάτους της ταλάντωσης (y0) σε συνάρτηση με τη συχνότητα (fδ) του
διεγέρτη.

yo (cm)

35
30
25
20
15
10
5
0
0

2

4

6

8

10

12

fδ (Hz)

Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε:
(i) το πλάτος της ταλάντωσης στην κατάσταση συντονισμού,
(Μονάδα 1)
(ii) την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.
(Μονάδα 1)
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4. Το σώμα που φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα είναι συνδεδεμένο με οριζόντιο
ελατήριο και μπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα
απομακρύνεται κατά ͲǡͳͲ από τη θέση ισορροπίας του και αφήνεται ελεύθερο
να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.

Η μετατόπιση του αρμονικού ταλαντωτή από τη θέση ισορροπίας του και η
κινητική του ενέργεια για τις αντίστοιχες θέσεις καταγράφονται στον πιο κάτω
πίνακα τιμών.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Μετατόπιση
(m)
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10

Κινητική Ενέργεια
(J)
0,0394
0,0379
0,0331
0,0252
0,0141
0

(α) Να προσδιορίσετε από τον πίνακα:
(i) το πλάτος του ταλαντωτή,
(Μονάδα 1)
(ii) την κινητική ενέργεια του ταλαντωτή όταν διέρχεται από τη θέση
ισορροπίας.
(Μονάδα 1)
(β) Να εξηγήσετε πόση είναι η ελαστική δυναμική ενέργεια, όταν διέρχεται από τις
ακραίες θέσεις.
(Μονάδες 3)
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5. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο ελατήρια. Στο ένα ελατήριο διαδίδεται ένα
διάμηκες και στο άλλο ένα εγκάρσιο κύμα.
Ελατήριο Α

Ελατήριο B

(α) Να εξηγήσετε σε ποιο ελατήριο διαδίδεται το εγκάρσιο και σε ποιο το
διάμηκες κύμα.
(Μονάδες 4)
(β) Να γράψετε αν ο ήχος είναι διάμηκες ή εγκάρσιο κύμα, όταν διαδίδεται στον
αέρα.
(Μονάδα 1)

6. (α) Να ορίσετε το μήκος κύματος (ߣ) ενός τρέχοντος κύματος.
(Μονάδα 1)
(β) Ένας μαθητής δημιουργεί ένα τρέχον κύμα, το οποίο διαδίδεται σε ένα
τεντωμένο σχοινί, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Η περίοδος
ταλάντωσης του χεριού του μαθητή που παράγει το κύμα είναι Ͳǡͷ και το
κύμα διαδίδεται σε απόσταση  σε χρονικό διάστημα ͵.

Να υπολογίσετε:
(i) την ταχύτητα διάδοσης του κύματος,
(Μονάδες 2)
(ii) το μήκος κύματός του.
(Μονάδες 2)
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7. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος,
το οποίο διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά μέσα σε ένα ελαστικό μέσο.
Έχουν σχεδιαστεί και αριθμηθεί μερικά σωματίδια του ελαστικού μέσου.

(α) Να αναφέρετε ένα σωματίδιο του ελαστικού μέσου:
(i) το οποίο έχει μέγιστη θετική μετατόπιση,
(Μονάδα 1)
(ii) το οποίο έχει μέγιστη θετική επιτάχυνση,
(Μονάδα 1)
(iii) το μέτρο της ταχύτητας του οποίου είναι μέγιστο.
(Μονάδα 1)
(β) Να προσδιορίσετε τα σωματίδια του ελαστικού μέσου τα οποία απέχουν μισό
μήκος κύματος από το σωματίδιο 10.
(Μονάδες 2)
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8. Μια ομάδα μαθητριών έχει δημιουργήσει ένα στάσιμο κύμα σε ένα τεντωμένο
σχοινί. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη
χρονική στιγμή ݐ  ൌ Ͳ, κατά την οποία όλα τα σημεία του σχοινιού βρίσκονται
στις ακραίες τους θέσεις.
10

y(cm)

8
6
4

2

x(m)

0
-2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-4
-6
-8
-10

(α) Να προσδιορίσετε:
(i) το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων που έχουν δημιουργήσει το
στάσιμο κύμα,
(Μονάδα 1)
(ii) το πλάτος των τρεχόντων κυμάτων που έχουν δημιουργήσει το στάσιμο
κύμα.
(Μονάδα 1)
(β) Να σχεδιάσετε, στο τετράδιο απαντήσεών σας, το στιγμιότυπο του στάσιμου
்

κύματος τη χρονική στιγμή ݐଵ ൌ ଶ.
(Μονάδες 3)
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9. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από
τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στον τόπο κατανάλωσής της.

Να γράψετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.
Α. Οι μετασχηματιστές λειτουργούν με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας
επαγωγής.
Β. Ο σταθμός ανύψωσης χρησιμοποιεί μετασχηματιστή του οποίου το
πρωτεύον πηνίο έχει περισσότερες σπείρες από το δευτερεύον.
Γ. Ο σταθμός υποβιβασμού χρησιμοποιείται για να μειώσει την τάση που
παρέχεται στους καταναλωτές.
Δ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο είναι εναλλασσόμενο.
Ε. Στα καλώδια μεταφοράς η ένταση του ρεύματος είναι μικρή, έτσι ώστε να
μειωθούν οι απώλειες ενέργειας.
(Μονάδες 5)
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10. Μια ομάδα μαθητών μελετά φαινόμενα ηλεκτρομαγνητισμού στο εργαστήριο της
Φυσικής. Έχουν τοποθετήσει έναν ευθύγραμμο μεταλλικό αγωγό ΑΓ κάθετα στις
μαγνητικές δυναμικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου ενός
πεταλοειδούς μαγνήτη, όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα.
Δ

Μονωτικό
στήριγμα

S

Γ
αγωγός

A
Ν

Όταν οι μαθητές κλείσουν τον διακόπτη Δ στο κύκλωμα, στον αγωγό ΑΓ ασκείται
δύναμη Laplace.
Να γράψετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.
Α. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα διπλασιαστεί αν
διπλασιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.
Β. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αυξηθεί αν τοποθετηθεί
μέσα σε πιο ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Γ. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αλλάξει φορά αν αλλάξει
φορά η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.
Δ. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αυξηθεί αν αυξηθεί το
μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
Ε. Η δύναμη Laplace, που ασκείται στον αγωγό ΑΓ, θα αλλάξει φορά αν
αντιστραφεί η φορά του μαγνητικού πεδίου.
(Μονάδες 5)
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά.
11. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε ένα πείραμα με απλό εκκρεμές. Σκοπός
τους ήταν να μετρήσουν την επιτάχυνση της βαρύτητας ( g ) χρησιμοποιώντας τη
σχέση T  2

g

. Ο χρόνος 10 περιόδων (10Τ) του εκκρεμούς για διάφορα μήκη

του A, δίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

(m)

10 Τ (s)

0,60

15,5

0,80

17,9

1,00

20,0

1,20

22,1

1,40

23,8

Τ (s)

Τ2 (s2)

(α) Να συμπληρώσετε, στο τετράδιο απαντήσεών σας, τον πίνακα μετρήσεων.
(Μονάδες 2)
(β) Να χαράξετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση του
τετραγώνου της περιόδου T2 σε συνάρτηση με το μήκος A του εκκρεμούς.
(Μονάδες 4)
(γ) Να υπολογίσετε από την κλίση της γραφικής παράστασης την επιτάχυνση της
βαρύτητας στην περιοχή που λήφθηκαν οι μετρήσεις.
(Μονάδες 3)
(δ) Να γράψετε ένα πιθανό σφάλμα κατά την εκτέλεση του πειράματος.
(Μονάδα 1)
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12. A. Να διατυπώσετε την αναγκαία και ικανή συνθήκη έτσι ώστε ένα σώμα να
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
(Μονάδες 2)
Β. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας ߭ σε
συνάρτηση με τη μετατόπιση y από τη θέση ισορροπίας ενός σώματος που
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

(α) Να προσδιορίσετε:
(i) το πλάτος της ταλάντωσης,
(Μονάδα 1)
(ii) το πλάτος της ταχύτητας.
(Μονάδα 1)
(β) Να υπολογίσετε:
(i) την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης,
(Μονάδες 2)
(ii) την περίοδο της ταλάντωσης,
(Μονάδες 2)
(iii) το μέτρο της επιτάχυνσης, όταν διέρχεται από τη θέση  ݕൌ Ͳǡͳʹ.
(Μονάδες 2)
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13. (α) Να ορίσετε το φαινόμενο της συμβολής των κυμάτων.
(Μονάδα 1)
(β) Να εξηγήσετε πότε δημιουργείται ενισχυτική και πότε καταστροφική συμβολή
σε ένα σημείο του μέσου διάδοσης των κυμάτων.
(Μονάδες 2)
(γ) Σε μια εργαστηριακή λεκάνη κυμάτων (ripple tank) προκαλούνται από δύο
πηγές, που είναι σε φάση, κυκλικά κύματα τα οποία συμβάλλουν (βλέπε
εικόνα). Στο σχήμα φαίνεται η γεωμετρική μορφή της συμβολής που
πραγματοποιείται (όχι υπό κλίμακα). Οι πηγές σημειώνονται με Π 1 και Π2, οι
συνεχείς γραμμές αποτελούν τις υπερβολές ενίσχυσης και οι διακεκομμένες
γραμμές τις υπερβολές απόσβεσης.

Γ
H

Ι

Α

E

Π1

Κ

Θ

Π2

Ζ
Δ

Εικόνα

Υπερβολή
απόσβεσης

Β

Σχήμα

Υπερβ
Υπερβολή
ενίσχυσης
ενίσχυσ

(i) Οι πηγές πάλλονται με την ίδια σταθερή συχνότητα. Ένα σημείο βρίσκεται
στην υπερβολή απόσβεσης 2ης τάξης, ΗΘ, και απέχει ͳͲǡͲ  από τη μία
πηγή και ͳ͵ǡͲ  από την άλλη. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος των
κυμάτων που συμβάλλουν.
(Μονάδες 2)
(ii) Να υπολογίσετε τη διαφορά της απόστασης ߂ ݔενός σημείου που
βρίσκεται στην υπερβολή ενίσχυσης 2ης τάξης, ΙΚ, από τις δύο πηγές Π1
και Π2.
(Μονάδες 2)
(iii) Να εξηγήσετε τι θα παρατηρηθεί στον αριθμό υπερβολών συμβολής, αν
αυξηθεί η συχνότητα των πηγών.
(Μονάδες 3)
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14. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποίησε μια
ομάδα μαθητών στο εργαστήριο της Φυσικής για να μελετήσει το πείραμα του
Young. Το σχήμα δεν έχει σχεδιαστεί υπό κλίμακα.

Σ1

1

α
Σ2

D
2

3

(α) Να κατονομάσετε τις συσκευές και τα υλικά, στα οποία αντιστοιχούν οι
αριθμοί 1, 2 και 3.
(Μονάδες 3)
(β) Να γράψετε τα δύο κυματικά φαινόμενα που παρατηρούνται κατά την πορεία
της ακτινοβολίας.
(Μονάδες 2)
(γ) Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι κροσσοί συμβολής που εμφανίστηκαν στην
οθόνη κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Ε

Ζ Η

Θ Ι

Κ Λ Μ Ν

Ξ

Ο

Ο κροσσός Κ είναι ο κεντρικός φωτεινός κροσσός. Να γράψετε σε ποιους
κροσσούς το φως από τις δύο σχισμές φτάνει με:
(i) διαφορά δρόμου ίση με δύο μήκη κύματος,
(Μονάδα 1)
(ii) διαφορά φάσης π rad.
(Μονάδα 1)
(δ) Να εξηγήσετε ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν στην οθόνη αν:
(i) χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία μεγαλύτερης συχνότητας,
(Μονάδες 2)
(ii) αυξηθεί η απόσταση  ܦμεταξύ σχισμών και οθόνης.
(Μονάδα 1)

13
395

15. Μια μεταλλική ράβδος ΑΓ κινείται σε οριζόντιο επίπεδο προς τα αριστερά, υπό
την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F , πάνω σε παράλληλους
μεταλλικούς αγωγούς. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, το
οποίο είναι κάθετο στο οριζόντιο επίπεδο και με φορά που φαίνεται στο σχήμα.

Γ

μεταλλικοί
αγωγοί

Α

(α) Να εξηγήσετε ποια είναι η πολικότητα της επαγωγικής τάσης στα άκρα της
ράβδου ΑΓ.
(Μονάδες 2)
(β) Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να σχεδιάσετε τη φορά του
επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
(Μονάδα 1)
(γ) Να σχεδιάσετε, στο σχήμα σας, τη δύναμη Laplace που δέχεται η μεταλλική
ράβδος ΑΓ και να δικαιολογήσετε τη φορά της.
(Μονάδες 2)
(δ) Όταν η μεταλλική ράβδος ΑΓ διανύσει μια απόσταση πάνω στους
παράλληλους αγωγούς, η δύναμη F σταματά να ασκείται σε αυτή.
Να εξηγήσετε την κίνηση της ράβδου στη συνέχεια.
(Μονάδες 5)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
-----------------------------------------------------------------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 4-ωρο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
Μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας κοντά
στην επιφάνεια της Γης

g = 9,81 m/s2

Φορτίο ηλεκτρονίου

qe = - 1,6x10-19 C

Φορτίο πρωτονίου

qp = +1,6x10-19 C

Μάζα ηλεκτρονίου

me = 9,1x10-31 kg

Μάζα πρωτονίου

mp = 1,673x10-27 kg

Μάζα νετρονίου

mn = 1,675x10-27 kg

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

c = 3,0x108 m/s

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εμβαδόν Κύκλου

A = πr2

Περίμετρος Κύκλου

C = 2πr

Εμβαδόν Επιφάνειας Σφαίρας

Α = 4πr2

Όγκος Σφαίρας

V 

4 3
r
3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έργο σταθερής δύναμης

W = F.s.συνθ

Ισχύς

P

W
t

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ
Σχέση γωνιακής και γραμμικής ταχύτητας

υ = ω.r

Σχέση περιόδου και γωνιακής ταχύτητας



2


ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

dq
dt
V
R
I

I

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Αντίσταση αγωγού

P  IV

Ηλεκτρική ισχύς
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Νόμος του Hooke

F = k.Δx

Δυναμική ενέργεια ελατηρίου

E

1
k (x) 2
2

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ταχύτητα
Επιτάχυνση

   y 02  y 2
α = - ω2.y

E

Ενέργεια Αρμονικού Ταλαντωτή
Σταθερά ταλάντωσης

1
Dy 02
2

D = m.ω2

ΚΥΜΑΤΑ
Ταχύτητα διάδοσης κύματος

  f
t

x

Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου κύματος κατά
μήκος τεντωμένης χορδής

   0 2 (  )
 
D
y

F


Μήκος κύματος ορατού φωτός

400nm    750nm

Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος
Απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών φωτεινών
κροσσών συμβολής

2x

2t
,ή

T
2x
2t
y  2 y 0


T
y  2 y 0

Εξίσωση στάσιμου κύματος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε ρευματοφόρο
αγωγό

F  BIL 

Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε κινούμενο
ηλεκτρικό φορτίο

F  Bq

Μέτρο της μαγνητικής επαγωγής στο εσωτερικό
πηνίου

B

Μαγνητική ροή

#  "S

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου

E

Νόμος του Faraday

$ %   N
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0

!
l

V
x

d#
dt



EFGHEFJKEFGHEFONQFK[LFQONQHUKQFOPXGXTUHUK
LSKOPMTNQTKUMSYT (50)
VSEHKPWPOFUONQSXKVSQNENSXKQFNKPWPOFUOPFKXYH
TiybfcinZc|netd_ZO\gbsKxzKq\gsK
Tj{hZcc|ne|ifjZujfi{vjZfniZcpi{bjdZqnk{jsjlvn_
\jZcc|ne|if}Zujfv{ijZnpj|cscv|niZnp}ZujZ{btZ|jZºYW]ZV´ fniZ|jZºYW]Z»´. \jZºYW]ZV´
pcbisn{qyxciZ¼½Zk{n|nZfniZ|jZºYW]Z»´ 5 k{n|n¾ZXykcZk{nZ|jZºYW]ZV´ qnk{jsjlcv|niZ
{cZ¿Z{jxyucdZcxaZfykcZk{nZ|jZºYW]Z»´ qnk{jsjlcv|niZ{cZ¼½Z{jxyucdZfniZjiZpjhoijiZ
pbpciZxnZsejxZfniZ|nZ¼¿Zk{n|n¾
U|fgbqegbsJ nzZZYpi|bpc|niZtZ~bhetZ{tZpbjlbn{{n|iÀ}{cxtdZpjsjlie|ifhdZ{t~nxhd¾
qzZnZ~jbtlcv|niZ|pjs}lijZ{nkt{n|ifax¾
gnbcdKi`\`hd\|e|J YpciuhZtZoetZ|jZ{nkh{n|jdZcvxniZ||jinZae|cZfykcZxnZlxaetZxnZ
e|tbvÀc|niZecZpbjtlj{cxtZlxwe|hZstZ|jxvÀc|niZ}|iZjiZpjhoijiZjocvsjxZxnZlxwbvÀjxZ|idZ
qneifdZxxjicdZiui}|t|cdZfniZqneifyZkcwbh{n|nZ|wxZcxj|h|wxZpjZuiuy~ktfnxZe|idZ
pbjtlj{cxcdZ|ycidZnssyZucxZe{pcbisn{qyxjx|niZe|txZcc|ne|nZstZlin|vZpjsZpiknx}xZtZ
setZfypjiwxZnefhecwxZxnZnpni|cvZfniZlxaecidZnp}Z|idZcx}|t|cdZn|d¾
FKKUhg\g^fgh\u`
1) bie{}dZ|jZpjsubjZ|jZjbkjZpbve{n|jdZ|jZjbkjlwxvjZpnbnsstscpipujZ|jZ
fqjZ|td |c|bnlwxifhdZpbn{vundZ|jZfsvxubjZ|jZfaxjZfniZ|jZf}sjbjZfaxj¾
2) pjsjlie{}dZ|wxZe|ji~cvwxZ|jZc{qnujZcpioyxcindZfniZ|jZ}lfjZ|wxZwdZyxwZe|cbcax¾Z
3) bjqsh{n|nZpcbie|bjohdZcpipujZe~h{n|jdZlbwZnp}Zyjxn¾
KK[\^jkdf`h`Kh|sKQ`]|fg\bndsKods
1) ºnkt{n|ifyZfn|nxnsw|h_Zpbjqsh{n|nZpjeje|axZÁ¾¾V¾Zpbj{hkcindZcfp|aecwxZfni
fcbujÀt{iax¾
2) bjqsh{n|nZfje|js}ltetd¾
KKUh`hbehbcd
1) bie{}dZ|wxZ}bwx_Zpstke{}dZy|j{jZe|n|ie|ifyZucuj{xnZpjej|ifhZ– pjij|ifhZ{c|nqst|hZ
ucvl{nZe~x}|t|nZfniZe~c|ifhZe~x}|t|nZucuj{xwx¾
2) nbjevnetZe|n|ie|ifaxZucuj{xwx¾
3) Xn|nefchZpvxnfnZfn|nxj{hdZe~xj|h|wxZfniZe~c|ifaxZe~xj|h|wx¾
4) {nujpjvtetZpnbn|tbhecwx¾
5) nbjevnetZe|n|ie|ifaxZucuj{xwxZ{cZ|tZ~bhetZbnqujlby{{n|jdZffsifjZuinlby{{n|jd
uinlby{{n|jdZe~xj|h|wxZpjslaxjZe~xj|h|wxZfniZie|jlby{{n|jd¾
6) Ânbnf|tbie|ifdZ|i{dZ{indZfn|nxj{hd_Zpjsjlie{}dZ|jZnbik{t|ifjZ{ejZ|tdZuin{ejZ
|tdZZcpifbn|jendZ|i{hdZfniZ|tdZ|pifhdZnp}fsietdZ{indZfn|nxj{hd¾
U|fguoe|_Z»jhkt{nZlinZ|jdZpjtovjdZknZ{pjbjecZxnZcvxniZfniZ|jZpijZfy|w_
1. E`]|f`hbcyKKPi`__gkf`hbcdsKQ`hgl]tne|sKKVZ\c~xifhdZYfpnvucetd¾
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (50)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 23/05/2019
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο
το οποίο αποτελείται από δύο (2) σελίδες.
Στη λύση των ασκήσεων πρέπει να φαίνεται όλη η αναγκαία εργασία.
ΜΕΡΟΣ Α΄

Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις του Μέρους Α΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

1. Ρωτήσαμε τους μαθητές ενός τμήματος ποια γεύση παγωτού προτιμούν.
Οι προτιμήσεις των μαθητών φαίνονται στο πιο κάτω ραβδόγραμμα.
8

Αριθμός Μαθητών

7
6
5
4
3
2
1
0

Φράουλα

Κεράσι

Πραλίνα

Σοκολάτα Βατόμουρο

Γεύσεις Παγωτού
Να υπολογίσετε:
(α) πόσοι μαθητές ρωτήθηκαν
(β) πόσοι μαθητές προτιμούν γεύση φρούτων.

(3 μονάδες)
(2 μονάδες)
Σελίδα 1 / 4
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2. Σε ένα διαγωνισμό μαγειρικής, ένας διαγωνιζόμενος πήρε από τους έξι κριτές
τις πιο κάτω βαθμολογίες:
ૡǡ

ǡ

ૠǡ

ૠǡ

ૢǡ



Να υπολογίσετε τη μέση τιμή της βαθμολογίας που πήρε ο διαγωνιζόμενος.
3. Να υπολογίσετε τον όγκο ορθού τετραγωνικού πρίσματος με πλευρά βάσης
Ͷܿ݉ και ύψος ͺܿ݉.
4. Μια εταιρεία πώλησης κινητών τηλεφώνων έχει σε προσφορά το τελευταίο της
μοντέλο. Η αρχική τιμή πώλησης του κινητού είναι ̀ͻͷͲ και το πουλάει με
έκπτωση ʹͲΨ. Να υπολογίσετε την τελική τιμή πώλησής του.
5. Ο όγκος ενός κύβου είναι ͳͲͲͲܿ݉ଷ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής του
επιφάνειας.
6. Το φράγμα Κούρη έχει χωρητικότητα ͳͳͷ εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αν
σήμερα η ποσότητα του νερού στο φράγμα ανέρχεται στα ͻʹ εκατομμύρια
κυβικά μέτρα, να υπολογίσετε το ποσοστό (%) πληρότητας του φράγματος.
7. Θέλουμε να κατασκευάσουμε μια κωνική σκηνή η οποία να έχει όγκο ʹͷߨ݉ଷ .
Το ύψος της σκηνής θα είναι ͵݉. Να υπολογίσετε τη διάμετρο της βάσης της
σκηνής.
8. Για να κατασκευάσουμε έναν τοίχο χρησιμοποιούμε τούβλα με διαστάσεις ʹͲܿ݉
μήκος, ͺܿ݉ πλάτος και ͳͲܿ݉ ύψος. Ο τοίχος θα έχει μήκος ͵ͲͲܿ݉, ύψος ʹͶͲܿ݉
και πλάτος ͳܿ݉. Να υπολογίσετε πόσα τούβλα θα χρησιμοποιήσουμε, αν τα
τούβλα που έχουμε στη διάθεσή μας εφαρμόζουν ακριβώς.
9. Η μέση τιμή πέντε αριθμών είναι ͳͺ. Αν εξαιρέσουμε έναν από τους αριθμούς
αυτούς η μέση τιμή των υπολοίπων τεσσάρων είναι ͳ. Να βρείτε τον αριθμό
που εξαιρέσαμε.
10. Μια εταιρεία κατασκευάζει κλειστά κυλινδρικά δοχεία τα οποία έχουν ύψος
ͳʹܿ݉ και ακτίνα βάσης ͵ܿ݉. Το κόστος κατασκευής της βάσης είναι Ͳǡ͵ɐɂɋɒ το
τετραγωνικό εκατοστό και το κόστος κατασκευής της κυρτής επιφάνειας είναι
Ͳǡʹɐɂɋɒ το τετραγωνικό εκατοστό. Να υπολογίσετε το κόστος κατασκευής ͳͲͲͲ
κυλινδρικών δοχείων.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

Σελίδα 2 / 4
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ΜΕΡΟΣ Β΄ Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις του Μέρους Β΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
1. Σε μια έρευνα που αφορούσε την κατανάλωση βενζίνης διαφόρων μοντέλων
αυτοκινήτων, μελετήσαμε πόσα χιλιόμετρα διανύει ένα αυτοκίνητο ανά λίτρο
βενζίνης. Μετρήσαμε την κατανάλωση ͳͲͲ αυτοκινήτων και οι παρατηρήσεις οι
οποίες καταγράφηκαν φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Χιλιόμετρα ሺݔ ሻ



ͺ

ͳͲ

ͳʹ

ͳͶ

ͳ

Αριθμός αυτοκινήτων ሺ݂ ሻ

ʹ

ʹʹ

ͳͲ

ͳ

ͳͷ

ͳͲ

Να υπολογίσετε:
(α) την επικρατούσα τιμή των πιο πάνω παρατηρήσεων
(β) τη μέση τιμή των πιο πάνω παρατηρήσεων

(2 μονάδες)
(3 μονάδες)

(γ) την τυπική απόκλιση των πιο πάνω παρατηρήσεων
(με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

(3 μονάδες)

(δ) το ποσοστό επί τοις εκατόν των αυτοκινήτων τα οποία διένυσαν
λιγότερο από ͳͲ χιλιόμετρα ανά λίτρο.

(2 μονάδες)

2. Μια υπεραγορά διαθέτει το ίδιο απορρυπαντικό σε δύο διαφορετικές
προσφορές.
Προσφορά Α
Συσκευασία: ʹǡͷɈɇɉə
Τιμή συσκευασίας: ̀ͺǡͷͲ
Επιπλέον έκπτωση ͳͲΨ

Προσφορά Β
Συσκευασία: ͷɈɇɉəʹͲΨ επιπλέον προϊόν
Τιμή συσκευασίας: ̀ͳǡͶͲ

Ποια από τις δύο προσφορές είναι η πιο συμφέρουσα;
3. Κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει παράπλευρο ύψος ͳ͵ܿ݉ και πλευρά
βάσης ͳͲܿ݉. Να υπολογίσετε:
(α) το ύψος της πυραμίδας
(β) το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας της πυραμίδας
(γ) το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας
(δ) τον όγκο της πυραμίδας.
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4. Σε μια δημοσκόπηση για τις επικείμενες ευρωεκλογές ρωτήθηκαν 230
ψηφοφόροι, για τις προτιμήσεις τους για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές Α,
Β, Γ και Δ. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης παρουσιάζονται σε ένα
κυκλικό διάγραμμα και έχουμε ότι:
i. το ͵ͲΨ των ερωτηθέντων ψηφοφόρων επέλεξε τον υποψήφιο Α
ii. η γωνία του κυκλικού διαγράμματος η οποία αντιστοιχεί στον υποψήφιο
Β είναι ͳͶͶఖ
iii. τον υποψήφιο Γ τον επέλεξαν στις προτιμήσεις τους διπλάσιος αριθμός
ερωτηθέντων από ότι τον υποψήφιο Δ.
Να υπολογίσετε πόσοι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα επιλέξουν τον
κάθε

υποψήφιο

και

να

κατασκευάσετε

το

αντίστοιχο

ραβδόγραμμα

συχνοτήτων.
5. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ߀߁είναι

࢞

ορθογώνιο με ߀ ൌ ͻͲఖ , ߀ ൌ ܿ݉ και
߁ ൌ ͳͲܿ݉. Η ευθεία ሺݕݔሻ απέχει ʹܿ݉

ࢡ

ࢢ

από την κορυφή  και είναι παράλληλη με
την πλευρά ߀߁ του τριγώνου. Το τρίγωνο
περιστρέφεται πλήρη στροφή γύρω από
την ευθεία ሺݕݔሻ. Να υπολογίσετε:
(α) το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας
του στερεού που παράγεται
(6 μονάδες)
(β) τον όγκο του στερεού που
παράγεται.

(4 μονάδες)
ࢣ
࢟

------ Τ Ε Λ Ο Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ ------

Σελίδα 4 / 4
403

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική
ൌ


 σ ሺ୶ ି୶തሻమ
ඨ ୧ୀଵ
ɛ


ൌ

ൌ

ச
σ  ሺ୶ ି୶തሻమ
ඨ୧ୀଵ


ൌ

ச
σ  ୶మ

ඨ୧ୀଵ


Ɉ
െ ത ଶ ǡ ɟɎɍɓɋ ൌ σ ୧
 ൌ ͳ

ȭ୶୷ െ ɋതത
, όπου ȭ୶୷ ൌ ଵ ଵ  ଶ ଶ   ڮ  
ɋ୶ ୷

2. Τριγωνομετρία
ɄɊሺȜ േ ȝሻ ൌ ɄɊȜɐɓɋȝ േ ɐɓɋȜɄɊ
ɐɓɋሺȜ േ ȝሻ ൌ ɐɓɋȜɐɓɋȝ  טɄɊȜɄɊȝ
ʹɄɊȽڄɐɓɋȾ ൌ ɄɊሺȽ െ Ⱦሻ  ɄɊሺȽ  Ⱦሻ
ʹɐɓɋȽڄɐɓɋȾ ൌ ɐɓɋሺȽ െ Ⱦሻ  ɐɓɋሺȽ  Ⱦሻ
ʹԜɄɊȽڄɄɊȾ ൌ ɐɓɋሺȽ െ Ⱦሻ െ ɐɓɋሺȽ  Ⱦሻ
ɄɊʹȽ ൌ ʹɄɊȽڄɐɓɋȽɐɓɋʹȽ ൌ ɐɓɋଶ Ƚ െ ɄɊଶ Ƚ
 ɄɊʹ Ƚൌ

ͳିɐɓɋʹȽ
ʹ

ɐɓɋʹ Ƚൌ

ͳାɐɓɋʹȽ
ʹ

   

ͳି ʹ

ʹ

ɄɊʹȽ ൌ ͳା ʹ    ɐɓɋʹȽ ൌ ͳା ʹ        ൌ ɂɔȽ
Ȝെȝ
Ȝȝ
ɐɓɋ

ʹ
ʹ
Ȝȝ
Ȝെȝ
ɐɓɋ
ɄɊȜ െ ɄɊȝ ൌ ʹԜɄɊ
ʹ
ʹ
Ȝെȝ
Ȝȝ
ɐɓɋ

ɐɓɋȜ  ɐɓɋȝ ൌ ʹԜɐɓɋ
ʹ
ʹ
ȝെȜ Ȝȝ
ɄɊ

ɐɓɋȜ െ ɐɓɋȝ ൌ ʹԝԜɄɊ
ʹ
ʹ
ɄɊȜ  ɄɊȝ ൌ ʹɄɊ

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:
Σε μοίρες
ɄɊ ൌ ɄɊȽ

Σε ακτίνια

 ൌ ͵Ͳட Ɉ  Ƚ ή
 ൌ ͵Ͳட Ɉ  ͳͺͲட െ Ƚǡ

 ൌ ʹɎɈ  Ƚή
ɈԺ

 ൌ ʹɎɈ  Ɏ െ ȽǡɈԺ

ɐɓɋ ൌ ɐɓɋȽ

 ൌ ͵Ͳட ɈȽǡɈԺ

 ൌ ʹɎɈȽǡɈԺ

ɂɔ ൌ ɂɔȽ

 ൌ ͳͺͲட Ɉ  ȽǡɈԺ

 ൌ ɎɈ  ȽǡɈԺ

404

3. Γεωμετρία
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
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Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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PART I: LISTENING SKILLS

(20 MARKS)

EXERCISE 1
You will hear a man talking about birthdays. Decide if the following sentences
) in the appropriate box.
are True or False. Put a tick (

(5x1=5 marks)

TRUE FALSE
1. The speaker doesn’t like birthdays now that he is older.
2. He thinks that birthdays get better with age.
3. The speaker’s friends agree with his views about birthdays.
4. He hopes to live to be a hundred.
5. His most favourite birthday is his first one.
Source: https://listenaminute.com/b/birthdays.html
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EXERCISE 2
You will hear Richard and Kate talking about how good they are at
remembering things. Listen and choose the best answer a, b or c.
(5x1=5 marks)
1. Richard says he _____ forgets things.
a. never
b. always
c. rarely

2. One of Kate’s first memories is being in a _____.
a. hospital
b. hotel
c. garden

3. Richard’s first memory is from when he was _____.
a. six
b. seven
c. five

4. The smell of a hospital reminds Richard of _____.
a. the time he was young
b. his mother’s cooking
c. places he loved when he was young

5. When Kate smells a kind of _____ she remembers staying with her aunt.
a. cake
b. soap
c. fruit
Source: https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level1.shtml
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EXERCISE 3
You will hear a girl talking about a trip to Paris. Listen and underline the correct
word in brackets.

(10x1=10 marks)

About two years ago, I went with my class on our first school trip - five
days in Paris. There were about 1. (thirteen / thirty / thirty-three) of
us and four teachers. We all went in one big coach from our school in
London. The teachers told us to be at school at 4.30 in the morning.
Everyone was there 2. (on / in / around) time, but the coach didn’t
arrive until 5.00 o’clock and we didn’t 3. (live / lift / leave) until 5.30. We were very
cold and tired.
Anyway, the coach was very comfortable and we watched a video and listened to some
CD’s on the journey. We had some sandwiches and drinks with us so we
4. (lent / went / sent) straight to Paris without stopping. The trip was quite expensive.
It cost £240 and we wanted to save money so we didn’t 5. (spot / stop / stalk) at
motorway cafés. It only took us eight hours to reach Paris. The name of the hotel in
Paris was the Hotel Berri, that’s B-e-r-r-i. It was very old but our room was nice and the
bed was great, really 6. (sole / soft / sore)! I shared the room with three other girls.
When we went shopping I tried to practise my French a few times but sometimes I
didn’t know the right words and spoke in English instead. The shops were great! I 7.
(bought / brought / borrowed) lots of presents; even a 8. (T-shirt / skirt / scarf) for
my little sister.
I think what I most enjoyed was the 9. (road / river / day) trip. I took lots of photos of
my friends and also of Notre Dame Cathedral and the wonderful 10. (heart / card / art)
galleries. I was sad to leave Paris. I had a lovely time there. We came home by coach
and this time the journey was much shorter. We even arrived back half an hour early.
Source: https://www.cristinacabal.com/pre-intermediate/atriptoremember.htm
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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PART II: WRITING SKILLS

(30 MARKS)

Recently, you visited your cousin who lives abroad.
Write an email to a friend telling him/her about your visit.
In your email, you should:


describe the place (e.g. city, village) where your cousin lives



talk about the things you did during your visit



say what you enjoyed the most and explain why

Your email should be about 150 words.

PART III: READING SKILLS

(30 MARKS)

Read the passage below and answer ALL the questions that follow.

SHOULD MOBILE PHONES BE ALLOWED IN SCHOOLS?
Mobile phones have become necessary and the question of whether
they should be allowed in schools has been discussed a lot by many
people with very different opinions. Supporters of the idea believe
that allowing mobile phones in schools enables students to quickly
call for help in case of an emergency during school hours and gives
parents the ability to contact their children whenever necessary. The audio, photo and
video capabilities of smartphones can also bring learning to life and make
difficult-to-understand subjects easier. In my opinion, however, although there are a few
benefits to bringing mobile phones to school, the disadvantages surely outnumber them.

The most important disadvantage of allowing mobile phones in schools is that they stop
students from paying attention. This is because with so many apps in a single gadget,
PANCYPRIAN EXAMINATIONS 2019
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students will definitely want to use them. As a result, they might forget all about their
goals and the reasons why they come to school in the first place. Moreover, the students’
concentration would decrease because they would be busy playing with their mobile
phones. In fact, recent studies have shown that when schools do not allow students to
take their smartphones into the classroom, their grades quickly improve.

In addition, it’s possible that teachers will not be able to think or pay attention to what
they do because the mobile phones would probably ring during class, destroying the
general atmosphere of the lesson. Also, some pupils may feel unhappy and angry
because someone else has a better mobile phone and there would be unhealthy
competition to see who has the latest or most expensive model. This would only increase
the worries and money spent by parents as students would annoy their parents, asking
them for new or more expensive mobile phones.

Bringing expensive mobile phones to school may also create problems between students
because many admire those who own such phones. It could also make it easier for
people to steal, making school a very unsafe place. What is more, mobile phones can be
used by students to cheat during examinations. They can simply text anyone and ask for
help. Mobile phones can also be used in many other bad ways, like making prank calls
during school hours just for fun. This can have serious consequences such as bullying,
cause unnecessary panic and waste classroom time.

Teens can also be unkind with their online messages. Such behaviour can be reduced
by preventing students from using social media platforms during school hours. While
bullying in the classroom or in the school yard is easier for teachers to see, it is impossible
to tell what students are communicating to each other silently on their phones. Students
should feel safe at school and not have to continually check their social media accounts
to make sure that a classmate isn’t posting cruel messages.

In conclusion, although it’s hard to separate a teenager from his or her phone, it might
be for their own good - particularly during the school day. After all, as a philosopher once
said, “It is sad to watch kids become prisoners of their phones”.
Adapted from: https://www.dawn.com/news/
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A. Choose the best answer a, b, or c according to the passage.

(5x2=10 marks)

1. Whether mobile phones should be allowed in schools is something that ___.
a. has caused a lot of discussion
b. most people don’t care about
c. everyone agrees on

2. The writer thinks that using mobile phones has ___.
a. as many advantages as disadvantages
b. more advantages than disadvantages
c. more problems than benefits

3. The main disadvantage of using mobile phones in schools is that ___.
a. teachers will be unable to think carefully
b. students will be unable to concentrate
c. teachers will forget all about their goals

4. Recent studies have shown that when phones are not allowed in schools ___.
a. students get better marks
b. students get lower marks
c. students’ marks are not affected

5. Some students may feel ___ when they see others having a better phone.
a. nervous
b. jealous
c. unhealthy
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B. Write whether the following sentences are True (T) or False (F).
(5x2=10 marks)
1. Allowing mobile phones in schools would mean less pressure on parents.
2. Expensive mobile phones are often the object of admiration.
3. Bringing mobile phones to school can encourage students to break school rules.
4. Teachers can easily find students who bully others using their mobile phones.
5. The writer believes that students should not bring mobile phones to school.

C. Answer the following questions, according to the passage.

(5 marks)

1. List three advantages of bringing mobile phones to school. (3 marks)
2. What does the writer mean when he says: “It is sad to watch kids become
prisoners of their phones.” (2 marks)

D. Match the words in Column A (which are in bold and underlined in the
text) with their meanings in Column B.
Column A

(5x1=5 marks)
Column B

1. benefits

a. bother

2. decrease

b. results

3. annoy

c. reduce

4. consequences

d. sending

5. communicating

e. advantages

PART IV: LANGUAGE USAGE

(20 MARKS)

A. Choose the correct option a, b or c so that the second sentence has a similar
meaning to the first sentence.

(5x2=10 marks)

1. He started playing football when he was ten.
He __________ football since he was ten.
a. has been playing

b. was playing

c. played
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2. The English course is more difficult than I expected.
The English course isn’t __________ I expected.
a. as easy as

b. the easiest

c. easier than

3. “I’ll call later tonight,” David promised.
David promised that he __________ later that night.
a. will call

b. would call

c. called

4. I think it would be a good idea to speak to the manager.
If I__________ you, I would speak to the manager.
a. were

b. would be

c. am

5. How long has she been studying English?
When __________ studying English?
a. she started

b. has she started

c. did she start

B. Complete the following passage by choosing ONE of the words in brackets.
(10x0.5=5 marks)
NEW ROYAL BABY
Prince Harry and Meghan showed the world 1. (their / they / there) son
Archie about a month ago. His 2. (full / first / all) name is Archie
Harrison Mountbatten-Windsor. He is a famous royal baby and
3. (although / despite / even) people analyse his name, they have not
found any connection 4. (from / about / between) Harry’s or Meghan’s
families and the name “Archie”. “Archie” 5. (can / will / would) mean
“brave” or “real”. Harrison probably means “son of Harry” and “Mountbatten-Windsor”
is the surname 6. (where / which / who) was created in 1960 when Archie’s greatgrandparents, Queen Elizabeth II and Prince Philip, 7. (have got married / got
married / will get married). Harry and Meghan, however, did not do
8. (everything / nothing / something) traditionally. For example, they did not give
their child a title and did not 9. (let / allow / ask) people take their photograph right
after Archie was born but waited a 10. (many / little / few) days. Everyone in the world
wishes their baby a long, healthy life.
Adapted from: https://www.newsinlevels.com/products/new-royal-baby
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C. Complete the following passage by using the correct form of the words in
brackets.

(10x0.5=5 marks)
HOW DO PLASTIC BAGS HARM SEA LIFE?
Plastic bags harm the oceans and seas in many ways. Turtles are
fascinating animals but they may soon 1. ____ (appear) because
of plastic. Turtles like to eat jellyfish, and experts 2. ____ (belief)
they eat the plastic bags because they look like jellyfish. When
turtles eat plastic, it can block their system; therefore, they can no

longer eat properly, which can kill them. In 3. ____ (add), when plastic bags end up in
our oceans, sea animals can get tangled up in them, which is extremely 4. ____
(danger) because they will have trouble moving through the water or feeding. Plastic
bags can even be 5. ____ (harm) before they are used. It takes a lot of resources and
energy to create a plastic bag. An 6. ____ (importance) ingredient is oil. Oil is a fossil
fuel and it must be taken out of the ground. Do we want to use fossil fuel resources to
make a product that is only used once? 7. ____ (fortunately), many millions of barrels
of oil are used to make plastic bags every year which means that a lot of energy is also
used to make and transport plastic bags. It is 8. ____ (definite) better for the
environment if we reduce our energy use. People now recognise the negative effects
that plastic bags have, and they are working on finding different solutions to the
problem. So, learn more about the matter; then you can make the right 9. ____
(decide) and save one of these 10. ____ (amaze) animals.
Adapted from: http://education.abc.net.au/newsandarticles/blog/

− END OF EXAMINATION −
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (68)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019
8:00-10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) ΜΕΡΗ.
Να μεταφέρετε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις στο τετράδιο εργασίας.
ΜΕΡΟΣ Α΄

(ΜΟΝΑΔΕΣ 20)

Να απαντήσετε υποχρεωτικά σε ΟΛΑ τα ερωτήματα του ΜΕΡΟΥΣ Α΄.
Α.I. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή
λάθος, γράφοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος), δίπλα από τον αριθμό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Ο Διθύραμβος είναι ένα χορικό λατρευτικό άσμα με αφηγηματικά στοιχεία,
αφιερωμένο στον Θεό Διόνυσο.
2. Ο προάγων ήταν μια τελετή, όπου ο Ποιητής μαζί με τους Υποκριτές του
παρουσίαζαν τις υποθέσεις των έργων του σε γιορτινή ατμόσφαιρα.
3. Ο Τέννεσι Ουίλιαμς θεωρείται ο «πατέρας» του Αμερικάνικου Θεάτρου.
4. Δύο βασικοί εκπρόσωποι του Αστικού Δράματος είναι: ο Τέννεσι Ουίλιαμς και
ο Ευγένιος Ο΄Νήλ.
5. Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας είναι ο Μέναδρος.
6. Ο Αριστοφάνης αντλούσε τα θέματά του από την επική ποίηση (Ιλιάδα,
Οδύσσεια).
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7. Η Μπλάνς ντε Μπουά στο έργο Λεωφορείο ο Πόθος είναι η σύζυγος του
Στάνλεϊ Κοβάλσκι.
8. Ο Χορός στην Αρχαία Αττική Κωμωδία είχε ενεργό συμμετοχή στην υπόθεση
και είχε τη δυνατότητα να επεμβαίνει δυναμικά στη δράση.
9. Το εκκύκλημα ήταν μια τροχήλατη πλατφόρμα, όπου παρουσιάζονταν τα
αποτελέσματα βίαιων πράξεων.
10. Στο Αστικό Δράμα η υποκριτική απαλλάσσεται από τον στόμφο και την
υπερβολή στην έκφραση.
(μονάδες 10)

Α.ΙΙ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας το σωστό γράμμα δίπλα από τον
αντίστοιχο αριθμό.
1. Ο συγγραφέας του θεατρικού έργου Περιμένοντας τον Γκοντό είναι:
α. Άντον Τσέχωφ
β. Άρθουρ Μίλλερ
γ. Ευγένιος Ο΄Νηλ
δ. Σάμιουελ Μπέκετ
2. Το Λογείον είναι:
α. το μέρος πίσω από τη σκηνή.
β. ένα είδος εξώστη, απ’ όπου εμφανίζονται οι θεοί.
γ. τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.
δ. ο κύριος χώρος δράσης των υποκριτών.
3. Ο όρος Θέατρο του Παραλόγου επινοήθηκε από:
α. τον Ευγένιο Ο΄Νηλ
β. τον Τέννεσι Ουίλιαμς
γ. τον Σάμιουελ Μπέκετ
δ. τον Μάρτιν Έσσλιν
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4. Οι δραματικές παραστάσεις καθιερώθηκαν το 534 π.Χ., ως αναπόσπαστο μέρος
της Διονυσιακής λατρείας από τον:
α. Κλεισθένη
β. Αισχύλο
γ. Πεισίστρατο
δ. Αριστοτέλη
5. Σε ποιο θεατρικό είδος, επίκεντρο της πλοκής γίνεται ο έρωτας δύο νέων;
α. στην Παλαιά Κωμωδία
β. στη Μέση Κωμωδία
γ. στη Νέα Κωμωδία
δ. στο Θέατρο του Παραλόγου
(μονάδες 10)

ΜΕΡΟΣ Β΄

(ΜΟΝΑΔΕΣ 45)

Να απαντήσετε σε ΤΡΙΑ (3) από τα τέσσερα (4) ζητήματα.
Κάθε ζήτημα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι σε συνεχή λόγο.

ΖΗΤΗΜΑ 1
Β.1.1. Να αναφέρετε τέσσερις (4) θεατρικές συμβάσεις του Αρχαίου Δράματος.
(μονάδες 4)
Β.1.2. Να αναφέρετε και να επεξηγήσετε τη συνεισφορά του Βοντεβίλ στην
ανάπτυξη του κινηματογράφου.
(μονάδες 5)
Β.1.3. α. Να αναφέρετε το καλλιτεχνικό ρεύμα στο οποίο ανήκει το Αστικό Δράμα.
β. Να αναπτύξετε τις πιο κάτω αλλαγές που προέκυψαν στο σκηνικό
περιβάλλον κατά την περίοδο του Αστικού Δράματος:
ι. στη χρήση αυλαίας
ιι. στον χώρο δράσης
(μονάδες 6)
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ΖΗΤΗΜΑ 2
Β.2.1. Να αναφέρετε τέσσερις (4) θεματικούς άξονες του Αστικού Δράματος.
(μονάδες 4)
Β.2.2. Να γράψετε ένα σύντομο κατατοπιστικό σημείωμα για την Παράβαση, ως
στοιχείο της δομής της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας.
(Έκταση: 50-70 λέξεις)
(μονάδες 8)
Β.2.3. Να αναφέρετε και να αναλύσετε δύο (2) βασικές αρχές του Ρεαλισμού.
(μονάδες 3)
ΖΗΤΗΜΑ 3
Β.3.1. Να αναφέρετε τρεις (3) θεματικούς άξονες του έργου Λεωφορείο ο Πόθος του
Τέννεσι Ουίλιαμς.
(μονάδες 3)
Β.3.2. Να γράψετε δύο (2) χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δραματουργίας του
Τέννεσι Ουίλιαμς.
(μονάδες 4)
Β.3.3. Να αναφέρετε τέσσερα (4) δομικά/μορφολογικά χαρακτηριστικά του Θεάτρου
του Παραλόγου.
(μονάδες 8)
ΖΗΤΗΜΑ 4
Β.4.1. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τέσσερις (4) λειτουργίες του Χορού στην
Αρχαία Ελληνική Τραγωδία.
(μονάδες 6)
Β.4.2. Να γράψετε τρεις (3) κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην
Ευρώπη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και επηρέασαν το
Θέατρο του Παραλόγου.
(μονάδες 6)
Β.4.3. Να παρουσιάσετε τρία (3) χαρακτηριστικά της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας.
(μονάδες 3)
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

(ΜΟΝΑΔΕΣ 35)

Γ.1. Αφού διαβάσετε το απόσπασμα που παρατίθεται από το έργο Αντιγόνη
του Σοφοκλή και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας για το Αρχαίο Δράμα, να
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα.
Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι σε συνεχή λόγο.

Β΄ Επεισόδιο (στίχοι: 444-463)
(Ο φύλακας φεύγει κι ο Κρέοντας στρέφεται πάλι προς
την Αντιγόνη.)
ΚΡ

Εσύ, πες μου, με λίγα λόγια και σύντομα,
ήξερες την προσταγή που απαγόρευε την πράξη;

ΑΝ

Το ’ξερα, πώς δεν το ’ξερα· ξεκάθαρα.

ΚΡ

Και τόλμησες λοιπόν να παραβείς το νόμο;

ΑΝ

Δεν ήταν ο Δίας που το πρόσταξε,
ούτε η Δίκη που συγκατοικεί με τους θεούς στον Άδη
όρισε τέτοιους νόμους στους ανθρώπους.
Ούτε στοχάστηκα ποτέ πως έχουν κύρος
οι δικές σου προσταγές, για να μπορείς, θνητός,
να πατάς των θεών τους αλάθευτους άγραφους νόμους.
Δεν είναι τωρινοί και χτεσινοί, μα ζουν αιώνια,
κανείς ποτέ δεν έμαθε πώς φύτρωσαν στον κόσμο.
Εγώ δε σκόπευα ποτέ να δώσω λόγο στο θεό,
γιατί με τρόμαξαν επιβουλές ανθρώπου.
Πως θα πεθάνω το ’ξεραˑ δεν το ’ξερα;
και δίχως τις δικές σου προσταγές· κέρδος θα το ’χω,
σαν θα πεθάνω μιαν ώρα αρχύτερα.
Όποιος, όπως εγώ, με μύριες συμφορές ζυμώθηκε,
δεν είναι τάχα κερδισμένος σαν πεθάνει;
Απόσπασμα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή,
μετάφραση Κ. Γεωργουσόπουλου (Κ.Χ. Μύρη), εκδ. Κάκτος, σ.61.
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Γ.1.1. Ο Κρέοντας και η Αντιγόνη βρίσκονται σε αντιπαράθεση/σύγκρουση:
Να αναφέρετε τον λόγο της αντιπαράθεσης/σύγκρουσης των δύο ηρώων
και να τεκμηριώσετε τη θέση που υποστηρίζει ο καθένας.
(μονάδες 6)
Γ.1.2. Να περιγράψετε τον χαρακτήρα της Αντιγόνης λαμβάνοντας υπόψη τη
συνολική παρουσία της στο έργο του Σοφοκλή Αντιγόνη.
(Έκταση: 60-80 λέξεις)
(μονάδες 8)
Γ.1.3. Να εξηγήσετε τι ονομάζουμε Ήθος σύμφωνα με τα «Κατά Ποιόν» μέρη της
Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας.
(μονάδες 4)
Γ.1.4. Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η χρήση του προσωπείου στις
παραστάσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας ήταν αναγκαία.
(μονάδες 5)
Γ.1.5. α. Να γράψετε και να αναπτύξετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά της δραματικής
τέχνης του Σοφοκλή.
(Έκταση: 80-100 λέξεις)
β. Να αναφέρετε μια (1) καινοτομία που εισήγαγε ο Σοφοκλής.
(μονάδες 12)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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<Ê::È : ": 1<Ê"
ÈQFTKHJF

)L HGGCFMTMIMODMGRHOSML DCHJPMHGNTL DHOF 
*FKHPFCFDCFTDCFLGGLHOSJFODFOKFJMTFT FLTÉMGJF DMDHKR MHODCF
MEETLETHMDFLQ 6Q+6IMTRJ 



T F

5)ìã#éáçéâêðãéáã ãçêåáêç#éá)



8)ã#éáçîãåá ìç éâçã)
)ãâçâåææ$ åçåðìñðáãååçê)
9)ãìîìç ãç#éáåêåðéâê#!!)
)Ëîê ããíãîìîñìãç ãåçêé ìçáìãîç)

ÉMGJF



















÷õñÎ http://www.elllo.org/english/0351/388-Mike-Routine.htm
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ÈQFTKHJF1 6Q+6IMTRJ 
)L HGGCFMT*MOHFGMOP#MOMDMGRHOSML DCLGHPMNJ
ÇCLLJFDCFFJDMOJFTMYLTK

OFLDCFCLGHPMNJ#MOMGHRFPFJDMJHO,,,,,,,,
å)Ëêåæ$
ð) åìî
)ëáããã

1#MOMDCHORJTFFKFHJ,,,,,,,
å)åíãáåñã
ð)åîêåçêì
)âîìîêãáãçêìîñ

<DOHSCDDHIFY#MOM,,,,,,
å)áãæåãåêê ãç#ì
ìîñ ééæ
ð)ãî5é$ã ãáçãæåêê ãðãå 
)#ãîêç é ìîñ#ìê  ãá â 

4CF HJHDFPTFFKFHDCCFT,,,,,,,
å)å ìæ$
ð)ðáéê ãáç
)áìãîç

6-CFO#MOMMJHOTFFKFYDCFMDILJECFTFMJ,,,,,,,
å) ããáâæ
ð) ìçãáåðæã
)ðéáìîñ
÷õñÎ http://www.elllo.org/english/1251/1258-Hana_Daniel-Holidays.htm
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ÈQFTKHJF 

HJDFODLMTLMPKMJDML DTFKNKGHOSMOP OPFTGHOFDCFKLTTFKDLTPHOTMKRFDJ
 Q+IMTRJ
, ãî Ë #åç $éâîñ #ã îãíãá âçã ê ã #éá áã$æìîñ) Ëê #åçîTê 


HIELTDMOD . OFKFJJMTN) ãé æã #éâæ ê ìî $éâ #ãáã 

1 KTM N.JD EHPéááã$æìîñê ìîñç)Jéå$ê ìîñçåáãìãáãîê),ã
îé#îé##ã åíãå áéðæã ),ãâçãêéé  IMON.I KCçêâåî

ê áé# ãíãá$ê ìîñ å#å$) Ìéêç é ê ã çêâ #ã ê áé# å#å$ ìç íãá$ 
4

JF G . SLLP Ëê åî ðã âçã åñåìî áã$æã) J ìç ìç ñéé éá ê ã ãîíìáéî ãîê

ðãåâçã#ãâçã6 FFT.ILTFîåêâáåæáãçéâáãç)Ëæéíãáã$æìîñ)Ëê åãç ãããæåç
ê éâñ  ËT  ãæ ìîñ ê ã 5 EGMOFD . ÈMTDC) Ë ãíãî ðâ$ ê ìîñç æìã âçã  JCLFJ .
 TOHD TFåîæéê ãç)J ìçåæçéáã$æãç)é ãéê ã- EGMKFJ.KL ODTHFJËTíãæìíãìî
åáãã ãáêçåêáã$æìîñ)J ãáãåáã C SF.SHMODðéêêæãðåîçåêê ããîéê ãçêáããê
åî æåãçêéæãåíã OFJEMEFTJ.IMSM HOFJæéê ãçðåêêãáìãç
åî ãêåæ)

÷õñÎ îïïðôÎØØøúôïñûòóúûïñõ÷óØØñõùõøúûîïóø
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<Ê::-Ê:: ": <Ê"

ïáìãîáé /îñæåîçãîê$éâåîã åìæåîåçã$éâåðéâê$éâáæìãìî$ áâç
åî# åê$éâá#ããæ$ç ãâæãìçæìã)
,áìêã$éâááã æ$ñìíìîñìîéá åêìéîåðéâê
 $éâá é ã
 $éâáç ééæ
 ê ãáãã"êì ãåêìíìêìãç$éâãî5é$)

Your letter should be about 100 -120 words.



<Ê:::ÊÈ<*: ": <Ê" 
ÊFMPDCFEMJJMSFFGLMOPMOJFT<DCF FJDHLOJDCMDLGGL

HON:JGMOPCMJ -IHGGHLOEHFKFJLDTMJC
ãçãåá ãáç êáåíãæã êé å DHON âîìî åðìêã ìçæåî) Ëê ìç ìî ê ã
ìæãéê ãåììãåî)J ã$#ãáãç éãêéìîåðéâê S
ìææìéî ìããç é áâððìç ) Ëê åææ å #åç ã â  éî ê ã ðãå ãç)
ïæ éçê åææ é ê ã ñåáðåñã ê ã$ éâî éî Henderson Island #åç
åã áé  æåçêì J ãáã #ãáã êé$ çéæìãáç é ìîéç åî
êééê ðáâç ãç" âîáãçééð5ãêçéãíãá$ç å ãçìãåîéæéá)
J ã áãçãåá ãáç çå$ ê åê åæê éâñ  ê ã ìçæåî ìç êéé åá å#å$ ê ãáã ìç êéé â 
áâððìç éîìê)J ãìçæåîìçåðéâê åæ#å$ðãê#ããîèã#=ãåæåîåî ìæã)4ãîîìãá
Ìåíãáçåáãçãåá çìãîêìçêçåìHenderson Islandìç# ãáãéãåîâááãîêç ããê)Ëê
êãîç êé éæ æéåêìîñ áâððìç ) The quantity of plastic there is truly alarming 4)
Ìåíãáç êéæ J ãïççéìåêã áãçç) tIt's both beautiful and terrifying6)  ã çåì ç ã
çé ãêì ãçéâî ãáçãæñãêêìîñåçìîåêãð$ê ãíåáìãê$åîéæéáçéê ã æåçêì)Ëê
éææâêãçê ãìçæåî)4)Ìåíãáçåîçìéê ãáççêå$ãéîê ãìçæåîéáê áããåîå åæ
éîê çìî8!5 ).âáìîñê åêêì ãê ã$åááìãéâêê ãçêâ$)J ã$éâîê ãáâððìç 
#ãìñ ã åðéâê 5O)# êéîç) éáã ê åî ê#é"ê ìáç é ìê #åç  THFP éî ê ã ðãå ãç)
Ìåíãáç çåì ç ã îéêìã ñáããî êé$ çéæìãáç) J ã$ æééã HPFODHKMG êé ê éçã ãá
ðáéê ãá æå$ã#ìê åçå ìæìîê ããåáæ$5US!ç) ãåæçéçå#áã éêãæçáé ê ã
éîé éæ$ñå ã)
Henderson IslandìççéTFILDFê åêÌåíãáççåìç ã ìççã ãáé#î#ãìîñ)J ìç
#åç åêãá ê ã ðéåê é ìîñ êé éææãê ê ã ñáéâ  #åç ãæå$ã) Ìåíãáç çåì ç ã ìç çé
ç éã ð$ ê ã å éâîê é æåçêì ìî ê ã éãåîç ê åê ç ã çêåáêã âçìîñ å ðå ðéé
ì éîã åçã åî êééê ðáâç ) We need to drastically rethink our relationship with
plastic ç ã çåì) It's something that's designed to last forever. But it is often only
used for a few moments and then tossed away)
ýòðïñý ÷óÎ îïïðôÎØØ

ï ññûïú ûñõ÷óØòïúõøñØ ûú÷ØïúûùúôøòûýîòôÚóúøøú÷ûðúñõñôïòôîØ
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<ÊFMPDCFMTDHKGFMOPPFKHPFCFDCFTDCFLGGLHOSJFODFOKFJMTFT F Y
LTÉMGJF ÉMKKLTPHOSDLDCFEMJJMSF 6Q1+IMTRJ

5) J ãáãçãåá ãáç#ãáã æãåçãêéçããåæéêéáâððìç éîê ãìçæåî)
8) J ã æåçêìéâîéîê ãìçæåî#åçéæéâáâæ)
) J ãìçæåîìççé ã# ãáãðãê#ããîèã#=ãåæåîåî ìæã)
9) ÌåíãáTçáãçãåá éîê ãìçæåîæåçêãê áããåîå åæ éîê ç)
) ïðéâê !éê ãáâððìç ìçéíãáã#ìê çåîåîçéìæéîðãå ãç)

ËÇCLLJFDCFFJDMOJFTMYLTKYMKKLTPHOSDLDCFDFQD 6Q1+IMTRJ
-CHKCHJDT FML DDCFHJGMOPó
å) Ëêìç âñã)
ð) J ãáãåáã ãé æãæìíìîñéîìê)
) Ëêìçéâîìîê ãåììãåî)

1CFTFJFMTKCFTJOLDHKFPDCMDDCFDTMJCLODCFHJGMOPMJ,, 
å) êéé â 
ð) éîæ$ æåçêì
) îéêéîê ãðãå ãç

-CFO.M FTJJMDCF MTHFDNMOPKLGL TLDCFEGMJDHK EMTMSTMEC JCF
FGD,,
å) ãìêã
ð) ìçãáåðæã
) éîâçã

4LIFLDCFDLNJDCFNL OPFTFDLNJ,,
å) ç ãçêìææ æå$ç#ìê 
ð) ê åêãìçêãåðéâê9!$ãåáçåñé
) ç ã åîãíãáçããîðãéáã

6M FTJIHJJFPCFTFPPHOSFKM JF,,
å) ç ãçêå$ãéîê ãìçæåîéáêééæéîñ
ð) ê ãìçæåîìçåáå#å$
) ê ãðéåêåááìíãæåêã
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ÇMDKCDCFLTPJHOÇLG IO<HDCDCFHTIFMOHOSJHOÇLG IOË
 6Q1+IMTRJ
Ç <
Ç Ë
5)êìî$

å)éíãáã

8)ðâáìã

ð)ê áé#î

)ìãîêìåæ
9)áã éêã
)êéççã

)íãá$ç åææ
)åáå#å$
ã)ãåêæ$ê ãçå ã




5)BBBBB8)BBBBB )BBBBB9)BBBBB )BBBBB


<Ê:::< <È<È 1<Ê"
<ÇCLLJFDCFKLTTFKDLEDHLOMYLTKJLDCMDDCFJFKLOPJFODFOKFCMJMJHIHB
GMTIFMOHOSDLDCFHTJDJFODFOKF 6Q+6
IMTRJ

CFTLLIHJDLLJIMGGLT JDLEGMNI JHKHO
J ãáéé BBBBBBéáâçêé æå$ âçììî)
å ìçðìñãîéâñ ð ìçîTêðìñãîéâñ  ìçåçðìñåç

1CFGMJDDHIFÈIHGNJM<OPTFMMJDFONFMTJMSL
/ ìæ$BBBBBBïîáãåéáêãî$ãåáç)
å  åçêéçããð  åçîTêçããî  åççããî

CFDFJDMJDLLPHHK GDLTDCFJD PFODJDLEMJJ
J ãêãçê#åçBBBBBBììâæêê åêê ãçêâãîêçéâæîrê åççìê)
å çé 

ð ê åê


 íãá$

4-CNPLOHDNL GFMTOMI JHKMGHOJDT IFODó
ËË#ãáã$éâBBBBBBBBBBBBBBæãåáîå âçìåæìîçêáâ ãîê)
å Ë#éâæð Ë#éâæ åíã Ë#ìææ

6$:$GGFCLIFNIHPOHSCDY$JMHPFOM
Ìãîå áé ìçãç ãBBBBBB é ãð$ ìîìñ ê)
å #ìææðã
ð #ìææ åíãðããî  #éâæðã

òñ 
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ËÇLIEGFDFDCFLGGLHOSEMJJMSFNKCLLJHOS ÈLDCFDCTFFLTPJHO
TMKRFDJ /+IMTRJ
LMMMMG0000
é # $ ìç ééêðåææ  JL . J KC . DCMD å é âæåá ñå ã åáéâî ê ã
#éáæ"&ãêåîéê ãáêéâáîå ãîê åççêåáêãåî ìææìéîçéçâ éáêãáç
1 TLI.L.LT åî$éâîêáìãçåáãìçâççìîñê ã åîãçééîã
êãå éíãáåîéê ãáåî# éê ãåíéâáìêãçåáã)J ãæâ$  LTRFTJ;
MOJ.EGMNFTJ# é åíãêìãêçåáãâî åìîñê ãìáðåñç#ìê ç ìáêçåîæåñçåî
çåáíãçéê ãìáîåêìéîrçéæéâáç)/íãîê éçã# éåáãîrêê åêìîêãáãçêã4 MD.LT.
HOê ãñå ãìîê ã çãæíãçìîíéæíãìî6 S FJJHOS.JMNHOS.DFGGHOSê ãáãçâæêç
éê ãé ãêìêìéî)ïîê ãáãrææãìîìêãæ$ðãîéãçå ìîñáé ê ã ãìå âðæììê$ê åê
åãçìêJ/îã#çãíãîêéê ã éîê )Ëêrçãáêåìîæ$åæìíãæ$5 EGMN.DLN.SMIF)
J ãáãrç áå åêå é ê ã é ãîìîñ ãáã éî$ îéê êé ãîêìéî ê ã ìáã#éáç åî
ç ãã ãç åî ãéêì ãáéá åîãç éá ê ã  KGLJHOS . FOP . HOMG ãáã éî$) Wâê
# $ åç ìê ðãé ã J/ ç éáê é ê ã #éáæ" ãá å ç ìêrç ê ã çì æììê$ é ìê åææ)&éâ
éîæ$îããåðåææåîìêrçãåç$êéæãåáîê ã- T GFJ.GMJ.K JDLIJ
åççìåîç ééê)Jé#ìîìçãíãá$ê ìîñ) :.L;Læéçãéîê ãéê ãá åîìçå
ìçñáåãåîåç å ã)Ë å$îéêîé#ê ãìãáãîãðãê#ããîåî åççìçêåîêáããáãã
åîåæìîãç åîåîìîìáãêåîåìáãêáããìðâêËrææðãç éâêìîñ JDTLOSGN.
GL PGN.JGLGNéá $êãå 
Adapted from: http://www.onestopenglish.com/skills/reading/pdf-content/reading-lessons-football

ÇÇLIEGFDFDCFLGGLHOSEMJJMSF JHOSDCFKLTTFKDLTILDCFLTPJHO
TMKRFDJ Q6+6IMTRJ
F)LTRÇHDN;CFËHS<EEGF
ï æãç éîrê ñáé#ìî èã# &éá ìê$çé ê åêrç îéê # $ìê ìç
åææãê ã Wìñ ï æã)J ãáã åáã åî$ æãñãîçåðéâê é# ê ã
ìê$ê åê îãíãá çæãã çñéê ìêç îå ã)îã çêéá$ çå$çê åê å 5
BBBBBB É<È ðåá é#îãáîå ã /íãñåíã ê ã ìê$ìêç
îå ã)ïîéê ãá 1 BBBBBB È/<: æåì ç ê ã îå ã åç ìêç áééêçìî ç é#
ðâçìîãçç#ìê   BBBBBB ÈÊÉÊ åææìîñ èã# &éáê ã Wìñ ï æã çìîã ìê
#åçê ã ðãçê æåãêé ñãê îéêìã)J ãáã ìç éîã 4 BBBBBB Ê<*::  çêéá$ê åê
çå$ç ê ã ìê$ñéê ìêç îå ãðãåâçã éê ã æåáñã îâ ðãá é 6 BBBBBB È)
çãææìîñ å æãçéî ê ã çêáããêçé èã# &éá ìê$âáìîñ ê ã ëáãåê 5 BBBBBB
*ÈÊÈJ ãêãá  éáãæìãæ$ åçìêçáééêçìî éáçãBBBBBB Ê<ÇÈáé ê ã
5U8!rç)áìãç #ãáã åææã å æãçåî å îã#ç å ãá - BBBBBB ÊÈÊ# ãî
#áìêìîñ åðéâê áåãçéêãî #éâæ åææê ã ðìñ áìã ê ã ðìñ å æã)J ãáã #åç åæçéå
5U S ç éáê ìæ é ê ã çå ã îå ããåêâáìîñ ðæå 5å  BBBBBB :Ç åî
åîãáç èéðé$ áãåææ$ îé#ç ê ã ãåê çêéá$ ðã ìî ìê ðâê # ìæã ê ã éáìñìîçé ê ã
Wìñï æãîìîå ãåáãBBBBBB ÇÈ<Êìêçãã çêéðã ãáãêéçêå$)
Adapted from: "##$%&''((()%*+,%#-./')%*0),1'%%'%234"#/

È *É#ÈÈ/<: <: 

òñ 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 2ΩΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (53)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄)
Το Μέρος Α΄ αποτελείται από 10 θέματα των 5 μονάδων το καθένα.
Το Μέρος Β΄ αποτελείται από 5 θέματα των 10 μονάδων το καθένα.

Εξεταστέα ύλη:
1

Οπτική

1.1

Φως – Διάδοση του φωτός

1.2

Αυτόφωτα και ετερόφωτα σώματα. Σκιά και παρασκιά. Εκλείψεις του ήλιου και της
σελήνης.

1.3

Ανάκλαση του φωτός – Επίπεδοι καθρέφτες

1.4

Διάθλαση του φωτός

1.5

Φακοί

1.6

Ανάλυση του φωτός. Τα χρώματα των σωμάτων

2

Ηλεκτρισμός

2.1

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

2.2

Αμοιβαία επαγωγή.

2.3

Εναλλασσόμενα ρεύματα

2.4

Μετασχηματιστές. Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

2.5

Μαγνητική Δύναμη (Λαπλάς)

2.6

Ηλεκτρικός κινητήρας

3

Αγωγιμότητα

3.1

Ακτίνες Χ

4

Ατομική φυσική

4.1

Δομή του ατόμου. Πρότυπο Ράδερφορντ

4.2

Μηχανισμός εκπομπής ακτινοβολίας

4.3

Ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας (Laser)

5

Πυρηνική φυσική

5.1

Φυσική ραδιενέργεια

5.2

Τεχνητή ραδιενέργεια. Ραδιοϊσότοπα

5.3

Σχάση των πυρήνων. Αλυσιδωτή αντίδραση

5.4

Σύντηξη πυρήνων. Πυρηνική ενέργεια στο μέλλον

5.5

Κίνδυνοι από την ακτινοβολία
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6

Ρύπανση περιβάλλοντος

6.1

Περιβάλλον και επιπτώσεις της ρύπανσης

6.2

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

6.3

Ρύπανση του εδάφους

6.4

Ρύπανση των νερών

6.5

Υδατικό πρόβλημα της Κύπρου και περιβάλλον

Προτεινόμενα Εγχειρίδια:
Η Φυσική Επιστήμη στη Ζωή - Γ΄ Τάξη Επαγγελματικής Κατεύθυνσης (Έκδοση ΥΑΠ).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2019
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ)

Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
(2ωρο)

ΧΡΟΝΟΣ

:

3 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

18/06/2019

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

:

7.45 π.μ.
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Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εννέα (9) σελίδες.
Περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις
και συνοδεύεται από τυπολόγιο μιας (1) σελίδας.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Μέρος Α΄
Το Μέρος Α΄ αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά.
1.

Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται τρεις παρατηρητές (Π1, Π2 και Π3) οι οποίοι
παρατηρούν ένα αντικείμενο μέσα από πλαστικούς αδιαφανείς σωλήνες
διαφόρων σχημάτων. Στον τρίτο σωλήνα υπάρχει καθρέφτης.
αντικείμενο
Π1

Π3

Π2

Καθρέφτης

Να γράψετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι Ορθές και
ποιες είναι Λανθασμένες.
(α)
Μόνο ο παρατηρητής Π1 βλέπει το αντικείμενο.

2.

(β)

Μόνο ο παρατηρητής Π2 βλέπει το αντικείμενο.

(γ)

Μόνο ο παρατηρητής Π3 βλέπει το αντικείμενο.

(δ)

Μόνο οι παρατηρητές Π1 και Π3 βλέπουν το αντικείμενο.

(ε)

Μόνο οι παρατηρητές Π1 και Π2 βλέπουν το αντικείμενο.
(μονάδες 5)

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία μιας μονοχρωματικής ακτίνας
φωτός η οποία προσπίπτει στην διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών
μέσων.
θ1
Οπτικό μέσο 1
Οπτικό μέσο 2

θ2

θ3

(α)

Να ονομάσετε τις γωνίες θ1, θ2 και θ3.

(β)

(μονάδες 3)
Να αναφέρετε ποιο από τα δύο οπτικά μέσα έχει τον μεγαλύτερο
δείκτη διάθλασης.
(μονάδα 1)
1
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(γ)

3.

ΣΕΙΡΑ Α΄

2019

Να γράψετε ένα φαινόμενο που οφείλεται στη διάθλαση του
φωτός.
(μονάδα 1)

Στο σχήμα 1 φαίνεται μια κλειστή επιφάνεια τοποθετημένη στο
κατακόρυφο επίπεδο. Με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεται η νοητή
κάθετος πάνω στην επιφάνεια. Στο σχήμα 2 φαίνονται μαγνητικές
δυναμικές γραμμές που διαπερνούν την επιφάνεια υπό τυχαία γωνία.

Κάθετος

Κάθετος

Δυναμικές
Γραμμές

Σχήμα 1

Σχήμα 2

(α)

Να μεταφέρετε το σχήμα 1 στο τετράδιο απαντήσεων και να
σχεδιάσετε πάνω σε αυτό τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές, έτσι
ώστε η μαγνητική ροή που διαπερνά την επιφάνεια να ισούται με
μηδέν (Φ = 0).
(μονάδα 1)

(β)

Να μεταφέρετε το σχήμα 1 στο τετράδιο απαντήσεων και να
σχεδιάσετε πάνω σε αυτό τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές, έτσι
ώστε η μαγνητική ροή που διαπερνά την επιφάνεια να έχει τη
μέγιστη τιμή της (Φ = Β S).
(μονάδα 1)

(γ)

Ο νόμος του Φάραντεϊ (Faraday) περιγράφεται από την εξίσωση:
߃ఌగ ൌ  െ݊

ȟȰ
ȟݐ

Να ονομάσετε τα σύμβολα ߃ఌగ , ݊ και


௧

.
(μονάδες 3)

4.

(α) Σε μετασχηματιστή ο αριθμός των σπειρών του πρωτεύοντος πηνίου
είναι n1 = 600, ενώ του δευτερεύοντος πηνίου είναι n2 = 800. Αν ο
μετασχηματιστής συνδέεται με εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής 240 V,
να υπολογίσετε την ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης τάσης εξόδου.
(μονάδες 2)

2
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(β) Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
(11000 V)

Γραμμές
Μεταφοράς

M2

ΠΟΛΕΙΣ
(240 V)

M3

ΒΑΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(33000 V)

M1

Να καθορίσετε το είδος των μετασχηματιστών Μ1, Μ2 και Μ3
(υποβιβασμού ή ανύψωσης τάσης) .
(μονάδες 3)

5.

(α) Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δύο ηλεκτρόδια
καθόδου (Κ) και ανόδου (Α), τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό του
σωλήνα Κούλιτζ (Coolidge). Επιπλέον, φαίνεται και το σύστημα ψύξης της
ανόδου.
Σύστημα

Κ
Α

Ψύξης

Να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητο το σύστημα ψύξης της ανόδου.
(μονάδες 3)
(β) Να γράψετε δύο χρήσεις των ακτίνων Χ.
(μονάδες 2)

6.

(α) Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το άτομο κατά Ράδερφορντ
(Rutherford).

ΠΕΡΙΟΧΗ Χ

ΠΕΡΙΟΧΗ Ψ

Να ονομάσετε τις περιοχές Χ (σκουρόχρωμη περιοχή) και Ψ (περιοχή με
τελείες), σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Ράδερφορντ (Rutherford).
(μονάδες 2)
(β) Ο πυρήνας του ατόμου του αζώτου γράφεται ως ଵସߋ . Να γράψετε
τον αριθμό των πρωτονίων, τον αριθμό των νετρονίων και τον αριθμό των
ηλεκτρονίων που υπάρχουν στο ουδέτερο άτομο του αζώτου.
(μονάδες 3)

3
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Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται ένα άτομο με δύο ηλεκτρόνια στη
θεμελιώδη τροχιά (Ε1).
Ε (eV)

Ε4
Ε3
Ε2
(1)

(2)

Ε1
Όταν το άτομο βομβαρδίζεται από ακτινοβολίες διαφορετικών ενεργειών,
το ηλεκτρόνιο 1 μεταπηδά σε τροχιά με ενέργεια ίση με െ
ηλεκτρόνιο 2 μεταπηδά σε τροχιά με ενέργεια ίση με െ

8.

௲భ
ଽ

௲భ
ସ

και το

.

(α)

Να μεταφέρετε το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών στο τετράδιο
απαντήσεων και να σημειώσετε πάνω σε αυτό, τα δύο ηλεκτρόνια
στη διεγερμένη κατάσταση (δηλ. τη στάθμη που θα βρίσκονται).
(μονάδες 2)

(β)

Να αναφέρετε πόσα διαφορετικά φωτόνια μπορούν να
προκύψουν από όλες τις πιθανές αποδιεγέρσεις του κάθε
ηλεκτρονίου.
(μονάδες 2)

(γ)

Να δείξετε πάνω στο διάγραμμα ενεργειακών σταθμών, την
αποδιέγερση του ηλεκτρονίου 2, έτσι ώστε να εκπέμπεται μόνο
ένα φωτόνιο.
(μονάδα 1)

(α)

Να γράψετε τα είδη φυσικής ραδιενέργειας.
(μονάδες 3)

(β)

9.

Να συμπληρώσετε τους αριθμούς Χ και Ψ στην πιο κάτω
πυρηνική αντίδραση.
ଵଶ

ఄ
ହ߀  ՜   ܥ  అ݁  ߥ
(μονάδες 2)

Η ατμόσφαιρα αποτελεί ένα από τα στοιχεία του περιβάλλοντος.
(α)

Να αναφέρετε τρία προβλήματα που προκύπτουν από την
ρύπανση της ατμόσφαιρας.
(μονάδες 3)

(β)

Να αναφέρετε δύο παράγοντες που συντείνουν στην αύξηση του
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
(μονάδες 2)

4
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10. Από τις δραστηριότητες
απορρίμματα, όπως:

ΣΕΙΡΑ Α΄

του

2019

ανθρώπου

προκύπτουν

διάφορα

χαρτί , αλουμίνιο , πλαστικές σακούλες , μεταξωτά υφάσματα , μπαταρίες.
Να μεταφέρετε τον πιο κάτω πίνακα στο τετράδιο απαντήσεων και να
καταχωρίσετε τα πιο πάνω απορρίμματα στην κατάλληλη στήλη.
Απορρίμματα που
αφομοιώνονται από το έδαφος

Απορρίμματα που
δεν αφομοιώνονται από το
έδαφος

(μονάδες 5)

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

5
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Μέρος Β΄
Το Μέρος Β΄ αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά.
11. (α) Ένα αντικείμενο τοποθετείται μπροστά από επίπεδο καθρέφτη, όπως
φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Να μεταφέρετε το πιο πάνω σχήμα στο τετράδιο απαντήσεων και να
σχεδιάσετε το είδωλο του αντικειμένου.
(μονάδες 3)
(β) Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται ένας φακός.

Ο

Ε
x

i.

Να αναφέρετε το είδος του πιο πάνω φακού.
(μονάδα 1)

ii.

Να ονομάσετε τα σημεία Ο και Ε, την απόσταση ΟΕ και την ευθεία
Οx.
(μονάδες 4)

(γ) Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται δύο φακοί, Φ1 και Φ2. Να
μεταφέρετε τα σχήματα στο τετράδιο απαντήσεων και να συνεχίσετε την
πορεία της φωτεινής ακτίνας στο κάθε ένα από τα δύο σχήματα.

Ε1

Ε1

Ε2

Ε2

Φ1

Φ2

(μονάδες 2)

6
447

Φυσική Τεχνικών Σχολών – 2ωρο

ΣΕΙΡΑ Α΄

2019

12. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται ένας χάλκινος κυλινδρικός σωλήνας
KΛ, ο οποίος μπορεί να κινείται κατά μήκος δύο μεταλλικών αγώγιμων
ράβδων Α και Β. Αρχικά, ο σωλήνας είναι ακίνητος και ολόκληρη η
κατασκευή βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

S
Λ
Β
Κ

Α

Ν
(α) Οι ράβδοι συνδέονται με το τροφοδοτικό, όπως φαίνεται πιο πάνω.
Να εξηγήσετε γιατί ο κυλινδρικός σωλήνας θα κινηθεί.
(μονάδες 3)
(β) i. Να αναφέρετε την κατεύθυνση του ρεύματος που διαρρέει τον
σωλήνα, σημειώνοντας αν είναι από το Κ προς το Λ ή από το Λ προς
το Κ.
ii. Nα σχεδιάσετε στο τετράδιο απαντήσεων το διάνυσμα της
έντασης του μαγνητικού πεδίου, σημειώνοντας στο σχήμα σας τους
δύο πόλους του μαγνήτη.
(μονάδες 2)
(γ) Να γράψετε προς τα πού θα κινηθεί ο κυλινδρικός σωλήνας, όταν:
i. Η διάταξη είναι όπως στο σχήμα.
ii. Αντιστραφούν οι πόλοι του μαγνήτη.
iii. Αντιστραφούν τόσο η πολικότητα της συνεχούς τάσης όσο και οι
πόλοι του μαγνήτη.
(μονάδες 3)
(δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται ο κυλινδρικός
σωλήνας αν το μήκος του είναι L = 0,3 m, η ένταση του ρεύματος που τον
διαρρέει είναι 5 Α και η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι 0,1 Τ.
(μονάδες 2)

7
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13. (α) Να γράψετε τρεις ιδιότητες των ακτίνων Χ.
(μονάδες 3)
(β) Μέρος του μηχανισμού παραγωγής ακτίνων Χ είναι η τάση θέρμανσης
της καθόδου και η ανοδική τάση.
i.

Να εξηγήσετε ποιος είναι ο ρόλος της καθεμιάς από αυτές τις
τάσεις.
(μονάδες 4)

ii.

Να αναφέρετε πώς επηρεάζει την παραγόμενη ακτινοβολία Χ, η
αύξηση της καθεμιάς από αυτές τις τάσεις.
(μονάδες 2)

(γ) Να αναφέρετε αν η πιο κάτω πρόταση είναι ορθή ή λανθασμένη.
Η υπερβολική έκθεση στις ακτίνες Χ δεν προκαλεί προβλήματα στον
ανθρώπινο οργανισμό.
(μονάδα 1)

14. (α) Να γράψετε ποια διαδικασία ονομάζεται τεχνητή μεταστοιχείωση.
(μονάδες 2)
(β) Η πρώτη τεχνητή ραδιενέργεια έγινε από τον Ράδερφορντ
(Rutherford), σύμφωνα με την ακόλουθη πυρηνική αντίδραση:
ଵ଼ כ
ସ
ଵସ
ߋ    ଶߙ  ՜  ଽܨ

Να γράψετε το κύριο χαρακτηριστικό του πυρήνα του φθορίου ( ଵ଼ଽ ) כ ܨκαι
να αναφέρετε πώς ονομάζονται τέτοιοι πυρήνες.
(μονάδες 2)
(γ) Κατά τη σχάση των πυρήνων είναι πιθανόν να παρατηρηθούν
αλυσιδωτές αντιδράσεις. Να ονομάσετε τα δύο είδη των αλυσιδωτών
αντιδράσεων και που συμβαίνει το κάθε είδος.
(μονάδες 4)
(δ) Να επιλέξετε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι ορθή.
i.
ii.
iii.

Η πυρηνική σχάση είναι μια διαδικασία που συμβαίνει σε πυρήνες
μεγάλου μαζικού αριθμού.
Για να γίνει η σχάση του Ουρανίου πρέπει να χρησιμοποιούνται
νετρόνια με πολύ μεγάλη κινητική ενέργεια.
Η πυρηνική σύντηξη είναι μια διαδικασία που συμβαίνει σε
πυρήνες μεγάλου μαζικού αριθμού.
(μονάδα 1)

(ε) Να αναφέρετε ένα πλεονέκτημα από τη χρήση της πυρηνικής
ενέργειας.
(μονάδα 1)
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15. (α) Να αναφέρετε τρία παραδείγματα ρύπανσης των υδάτων.
(μονάδες 3)
(β) Να αναφέρετε δύο επιπτώσεις που προκύπτουν από τη ρύπανση των
υδάτων.
(μονάδες 2)
(γ) Να ονομάσετε τις χημικές ενώσεις που προκαλούν την όξινη βροχή και
να αναφέρετε δύο επιπτώσεις αυτού του φαινομένου.
(μονάδες 4)
(δ) Να προτείνετε μία λύση στο υδατικό πρόβλημα της Κύπρου.
(μονάδα 1)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
Φορτίο ηλεκτρονίου

qe = – 1,6 × 10-19 C

Μάζα ηλεκτρονίου

me = 9,1 × 10-31 kg

Μάζα πρωτονίου

mp = 1,673 × 10-27 kg

Μάζα νετρονίου

mn = 1,675 × 10-27 kg

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

c = 3 × 108 m/s

Σταθερά δράσης του Πλανκ

h = 6,6 × 10-34 Js

Ηλεκτρονιοβόλτ

1 eV = 1,6 × 10-19 J

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ܿ
ܿ

Δείκτης διάθλασης

݊ ൌ

Μαγνητική ροή

ߔ ൌ ߀ܵɐɓɋሺȽሻ

Νόμος του Φάραντεϊ (Faraday)

߃க ൌ  െ݊

Ένταση επαγωγικού ρεύματος

ܫக ൌ 

Σχέση μετασχηματιστή

݊ଶ
ܷଶǡఌఔ
ൌ
ܷଵǡఌఔ
݊ଵ

Δύναμη Λαπλάς (Laplace)

 ܨൌ ݈ܫܤ

ȟȰ
ȟݐ

߃க
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ

Ημερομηνία εξέτασης: 18 Ιουνίου 2019, ώρα : 7.45 – 10.45 π.μ.
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
Η εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη:
Μέρος Α: Θεωρητικό (4 ερωτήσεις)
Μέρος Β: Σύνθεση εκ του φυσικού με χρώμα
Μέρος Γ: Σχέδιο εκ του φυσικού με μολύβι

Μονάδες 30
Μονάδες 50
Μονάδες 20

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α: Θεωρητικό (Μονάδες 30)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 1 (Μον. 9)
Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά του Κυβισμού:
1. …………………………………………………………………………….….…………
……………………………………………………………………………….….……………
……………………………………………………………………………..………………...
…………………………………………………………………………….………….………

2. ……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………..………….

-1462

Ερώτηση 2 (Μον. 10)
Σε ποια καλλιτεχνική Περίοδο/κίνημα και σε ποιον Καλλιτέχνη ανήκουν τα έργα α και β;
Έργο α: Περίοδος/κίνημα ………………………….…………………………..….
Καλλιτέχνης ………………………………………………..…………..…
Έργο β: Περίοδος/κίνημα ……………………………………………............….
Καλλιτέχνης ……………………………………..……………..………..
Να συγκρίνετε τα δύο έργα ως προς τα ακόλουθα σημεία:
Απόδοση ανθρώπινης φιγούρας:
Έργο α: .………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Έργο β: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………...
Απόδοση χώρου:
Έργο α:.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………
Έργο β: .……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Απόδοση χρώματος:
Έργο α: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Έργο β: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
α.

β.

Ερώτηση 3 (Μον. 3)
Να υπογραμμίσετε δύο (2) χαρακτηριστικά της Ποπ Αρτ:
1. Συνθέσεις που παραπέμπουν στο παράλογο

2. Το έργο ζωγραφίζεται επί τόπου στο ύπαιθρο
3. Αντλεί θέματα από τα καταναλωτικά αγαθά και τους κινηματογραφικούς αστέρες
4. Απόδοση της πρώτης, φευγαλέας οπτικής εντύπωσης
5. Η τέχνη αυτή απευθύνεται στις λαϊκές μάζες
6. Η σύνθεση αποτελείται από αφαιρετικές γεωμετρικές φόρμες, σχήματα και γραμμές
-2463

Ερώτηση 4 (Μον. 8)
Σε ποια Περίοδο ή κίνημα ανήκει το κάθε ένα από τα έργα αρ. 1 - 4;
Σε ποιον Καλλιτέχνη ανήκει το κάθε ένα από αυτά;

Να γράψετε τις απαντήσεις σας κάτω από κάθε έργο.

1 ……………………………………………………………………..…….

2 …………………………………………..…………………………..………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………

3 ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

4 …………………………………………………………………….
……………………………………………..………………………………

-3464

ΜΕΡΟΣ Β: Σύνθεση εκ του φυσικού με Χρώμα (Μον. 50)
Να ζωγραφίσετε με χρώμα στο χαρτί μεγέθους Α3, τη σύνθεση αντικειμένων που βλέπετε στη
Νεκρή Φύση.
Το χαρτί σχεδίασης μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.
Η σύνθεσή σας θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. Καλή Τοποθέτηση των αντικειμένων στον σχεδιαστικό σας χώρο
2. Ορθές Αναλογίες και σχεδίαση
3. Ορθή απόδοση των Αποχρώσεων, της Τονικής διαβάθμισης και του Όγκου
4. Απόδοση του φόντου, του Χώρου/βάθους
5. Απόδοση Υφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή και περισσότερα από τα πιο κάτω υλικά:
παστέλ, χρωματιστά μολύβια, τέμπερες, ακρυλικά και ακουαρέλες.
Η εργασία σας θα πρέπει να είναι στεγνή κατά την παράδοσή της.

ΜΕΡΟΣ Γ: Σχέδιο εκ του φυσικού με μολύβι (Μον. 20)
Να σχεδιάσετε με μολύβι στο χαρτί μεγέθους Α4, μόνο το αντικείμενο που είναι δεξιά
στη Νεκρή Φύση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια από ΗΒ μέχρι 4Β.
Το χαρτί σας δυνατόν να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.
Το σχέδιό σας θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. Καλή τοποθέτηση
2. Αναλογίες και σχεδίαση
3. Ορθή απόδοση Τονικής διαβάθμισης, Φωτοσκίασης και Όγκου
4. Διακριτικότητα περιγράμματος στο αντικείμενο και απόδοση μέρους του φόντου γύρω του
5. Απόδοση της Υφής

(ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ)
-4465

EFGHEFJKVNQOXFKxzK
VSEHKPWPOFUONQSXKVSQNENSXKK
Διάρκεια εξέτασης: Vl^KxzKq\gsKc`bKh\bynh`KxzKkgihyK
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη. Το κάθε μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις σε θέματα από
ολόκληρο το εύρος της εξεταστέας ύλης. Όλες οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά.
ΜΕΡΟΣ Α’:

Αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής

20 ερωτήσεις x 1,5 μονάδες = 30 μονάδες

ΜΕΡΟΣ Β’:

Αποτελείται από 5 ερωτήσεις σύντομης
απάντησης, αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης.

ΜΕΡΟΣ Γ’:

Αποτελείται από 4 ερωτήσεις με υπολογισμούς,
και σύντομες απαντήσεις σε πρακτικές εφαρμογές

5 ερωτήσεις x 6 μονάδες = 30 μονάδες
4 ερωτήσεις x 10 μονάδες = 40 μονάδες

U|fgbqegbsJK
(α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
(β) Εάν χρειάζεται να σχεδιαστεί, ως μέρος κάποιας απάντησης, διάγραμμα δικτύου, αυτό μπορεί να γίνει με
μολύβι.
PWPOFUOPFKXYHK
Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τις 10 θεματικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος K ¡¢£¤¥¦K
§¥¨K ©ª¤£«¬¤¥¦K ®®¯¥£¤§°®, όπως φαίνονται πιο κάτω, από τις οποίες εξαιρούνται συγκεκριμένα θέματα,
κυρίως όσα αφορούν στο IPv6. Σημειώνεται ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις ρυθμίσεις (configuration)
συσκευών και στην υποδιαίρεση δικτύων (subnetting), από ότι στο CCNA Routing and Switching Essentials,
έννοιες των οποίων η εκμάθηση ξεκίνησε από το αντίστοιχο μάθημα της Β’ Λυκείου, αλλά χρησιμοποιούνται
συστηματικά στη Γ’ Λυκείου σε διάφορα κεφάλαια. Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται κατάλογος με τις εντολές
του Cisco IOS με τις οποίες οι υποψήφιοι αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι. Οι εντολές αυτές είναι πιθανό να
περιλαμβάνονται στην περιγραφή ενός προβλήματος, ή να ζητείται η χρήση τους στην απάντηση. Όπου
ζητείται να γραφούν εντολές, wgn είναι απαραίτητο να αναγράφεται και το πρόθεμα (command prompt).
K
K±K¡¢£¤¥¦K¡¥«¯²£®KK
K±K»¼®KK
1.1 Router Initial Configuration
6.1 VLAN Segmentation
1.2 Routing Decisions
6.2 VLAN Implementation
1.3 Router Operation
6.3 Inter-VLAN Routing Using Routers
K±K©£§£¤«K¡¢£¤¥¦KK
2.1 Implement Static Routes
2.2 Configure Static and Default Routes
2.3 Troubleshoot Static and Default Route

½K±K««¯®®K¡¥£·¡°K¼¤®£®KK
7.1 ACL Operation
7.2 Standard IPv4 ACLs
7.3 Troubleshoot ACLs

K±K³´¥§µ¤«K¡¢£¤¥¦KK
3.1 Dynamic Routing Protocols
3.2 RIPv2
3.3 The Routing Table

¾K±K³´¥§µ¤«K¿¡®£K¡¥º¤¦¢·§£¤¡¥KÀ·¡£¡«¡°K
x³¿ÀzKK
8.1 DHCPv4
ÁK±K¯£ª¡·¸K¨¨·¯®®KÂ·§¥®°§£¤¡¥KxÂzKº¡·KÃÀÄ¶KK
9.1 NAT Operation
9.2 Configure NAT
9.3 Troubleshoot NAT

¶K±©ª¤£«¬¯¨K¯£ª¡·¸®KK
4.1 LAN Design
4.2 The Switched Environment

K±K³¯Ä¤«¯K³¤®«¡Ä¯·´KÅ§¥§¦¯µ¯¥£K§¥¨K
Å§¤¥£¯¥§¥«¯K
10.1 Device Discovery
10.2 Device Management
10.3 Device Maintenance

¹K±©ª¤£«¬K¡¥º¤¦¢·§£¤¡¥KK
5.1 Basic Switch Configuration
5.2 Switch Security
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ CISCO IOS
ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ

Router/Switch basic configuration

Access Control Lists






















enable / disable / exit
configure terminal
hostname
enable secret / password
banner motd
line console / password / login
line vty / password / login
interface / IP Address / Subnet Mask
interface range
no shutdown / shutdown
copy run start
show run / start
show ip interfaces brief

access list permit / deny
ip access-group in / out
ip access-list
show access-lists

DHCP








ip dhcp excluded-address
ip dhcp pool
network
default router
dns-server
ip helper-address
ip address dhcp

Static Routing

NAT









ip route
show ip route

Dynamic Routing




router rip / network / version
autosummary
passive interface



Device Discovery, Management

VLANs










ip nat inside / outside
ip nat inside source static
ip nat pool
ip nat inside source list
overload
show ip nat translations

interface vlan
ip default-gateway
show mac
switchport port-security
switchport mode access / trunk
vlan / name
show vlan
switchport access vlan
switchport trunk native / allowed
vlan









show cdp neighbors
show lldp neighbors
clock set
ntp server
show file systems
cd / pwd/ dir
copy run tftp

PC configuration




ipconfig /release / renew /all
ping
tracert

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση, επιπρόσθετα, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν (όπου
χρειάζεται) και τη μορφή των πιο πάνω εντολών για αναίρεση κάποιας ρύθμισης (π.χ. no autosummary).
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ΜΕΡΟΣ Α. (30 μονάδες)
Να απαντήσετε και στις είκοσι (20) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ερώτηση
βαθμολογείται με 1½ μονάδα.
Ερώτηση 1. (ch1. Routing Concepts 2019)
The buffers for packet processing and the running configuration file are temporarily stored in which
type of router memory?
(a)
(b)
(c)
(d)

flash
RAM
NVRAM
ROM

Ερώτηση 2. (ch1. Routing Concepts 2019)
When a router receives a packet, what information must be examined in order for the packet to be
forwarded to a remote destination?
(a)
(b)
(c)
(d)

source MAC address
source IP address
destination MAC address
destination IP address

Ερώτηση 3.

(ch2. Static Routing 2019)

A network administrator has entered the following command:
ip route 192.168.10.64 255.255.255.192 serial0/0/1
When the network administrator enters the command show ip route, the route is not in the routing
table. What should the administrator do next?
(a)
(b)
(c)
(d)

Re-enter the command using the correct mask
Verify that the 192.168.10.64 network is active within the network infrastructure
Verify that the serial 0/0/1 interface is active and available
Re-enter the command using a network number rather than a usable IP address

Ερώτηση 4. (ch2. Static Routing 2019)
A packet arrives to the router with a destination IP address for network 172.23.1.0. Which route will
be preferred?
(a)
(b)
(c)
(d)

R 172.23.1.0/24 [120/1] via 10.1.0.226, 00:00:02 serial0/0/0
R 172.23.1.0/24 [120/2] via 10.2.0.226, 00:00:22 serial0/0/1
O 172.23.1.0/24 [110/65] via 10.2.0.226, 00:01:15 serial0/0/1
S 172.23.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

Ερώτηση 5. (ch3. Dynamic Routing 2019)
When would it be more beneficial to use static routing instead of a dynamic routing protocol?
(a) in an organization with a small network that is expected to grow in size
(b) on a stub network that has a single exit point
(c) in an organization where routers do not suffer from performance issues
(d) on a network where there is a lot of topology changes
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(ch3. Dynamic Routing 2019)

Refer to the exhibit. What is the administrative distance value that indicates the route for R2 to
reach the 10.0.0.0/8 network?
(a) 1
(b) 0
(c) 24
(d) 120
Ερώτηση 7.

(ch4. Switched Networks 2019)

Which information does a switch use to keep the MAC address table information current?
(a) the destination MAC address and the incoming port
(b) the destination MAC address and the outgoing port
(c) the source MAC address and the incoming port
(d) the source MAC address and the outgoing port
Ερώτηση 8. (ch4. Switched Networks 2019)
Which network device can be used to reduce collisions on an Ethernet network?
(a) firewall
(b) hub
(c) router
(d) switch
Ερώτηση 9. (ch5. Switch Configuration 2019)
In what situation would a Layer 2 switch have an IP address configured?
(a)
(b)
(c)
(d)

when the Layer 2 switch needs to be remotely managed
when the Layer 2 switch is the default gateway of user traffic
when the Layer 2 switch is using a routed port
when the Layer 2 switch needs to forward user traffic to another device
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Ερώτηση 10. (ch5. Switch Configuration 2019)
What is one difference between using Telnet or SSH to connect to a network device for
management purposes?
(a)
(b)
(c)
(d)

Telnet uses UDP as the transport protocol whereas SSH uses TCP
Telnet does not provide authentication whereas SSH provides authentication
Telnet encrypts the username and password, whereas SSH sends them in plain text
Telnet sends the username and password in plain text, whereas SSH encrypts them

Ερώτηση 11. (ch6. VLANs 2019)

Refer to the exhibit. A small business uses VLANs 2, 3, 4, and 5 between two switches that have a
trunk link between them. Which VLAN is the most appropriate to be used as the native VLAN on the
trunk?
(a)
(b)
(c)
(d)

6
5
4
3

Ερώτηση 12. (ch6. VLANs 2019)
Which number is used for the default VLAN?
(a)
(b)
(c)
(d)

0
1
99
100

Ερώτηση 13. (ch7. ACL 2019)
A network administrator is configuring an ACL with the command access-list 10 permit
172.16.32.0 0.0.0.255. Which IPv4 address matches the Access Control Entry (ACE)?
(a)
(b)
(c)
(d)

172.16.1.1
172.16.32.1
172.16.33.1
172.16.33.255
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Ερώτηση 14. (ch7. ACL 2019)
Which command is implicitly (by default) placed at the end of a standard ACL, even if we do not
write it?
(a)
(b)
(c)
(d)

permit any
deny any
deny ip any any
permit ip any any

Ερώτηση 15. (ch8. DHCP 2019)

Refer to the exhibit. R1 has been configured as shown. PC1 has been configured to receive an IP
Address automatically. However, PC1 is not able to receive an IPv4 address. What is the problem?
(a) A DHCP server must be installed on the same LAN as the host that is receiving the IP
address
(b) R1 is not configured as a DHCPv4 server
(c) The ip address dhcp command was not issued on the interface Gi0/1
(d) The ip helper-address command was applied on the wrong interface
Ερώτηση 16. (ch8. DHCP 2019)
Within which transport protocol are the DHCPv4 messages encapsulated?
(a)
(b)
(c)
(d)

PPP
UDP
Broadcast
Unicast

Ερώτηση 17. (ch9. NAT 2019)
What is a disadvantage of NAT?
(a)
(b)
(c)
(d)

Performance is degraded
The router does not need to alter the checksum of the IPv4 packets
The costs of readdressing hosts can be significant for a publicly addressed network
The internal hosts have to use a single public IPv4 address for external communication
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Ερώτηση 18. (ch9. NAT 2019)
Answer the following question based on the addressing below:
Device

Router1

Interface

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

G0/0

192.168.1.1

255.255.255.0

N/A

S0/0/0

172.16.2.253

255.255.255.252

N/A

G0/1

192.168.2.1

255.255.255.0

N/A

S0/0/0

172.16.2.254

255.255.255.252

N/A

G0/0

10.200.202.1

255.255.255.0

N/A

S0/0/1

172.16.3.254

255.255.255.252

N/A

G0/1

172.16.4.254

255.255.255.252

N/A

G0/0

172.16.4.253

255.255.255.252

N/A

S0/0/0

170.16.31.250

255.255.255.0

N/A

S0/0/0

172.16.3.253

255.255.255.252

N/A

G0/0

192.168.200.1

255.255.224.0

N/A

Router2

Router3

Router4
In which router would you enable NAT in order to access the internet?
(a)
(b)
(c)
(d)

Router1
Router2
Router3
Router4

Ερώτηση 19. (ch10. Device 2019)
What is the major release number in the IOS image name c1900-universalk9-mz.SPA.152-3.T.bin?
(a)
(b)
(c)
(d)

3
15
52
190

Ερώτηση 20. (ch10. Device 2019)
Which parameter of a router do you manage by configuring NTP?
(a)
(b)
(c)
(d)

NVRAM size
Power consumption
Time
Remote connectivity
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Μέρος Β (30 μονάδες)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.

Ερώτηση 1. (Routing and Switching 2019)
Fill in the blanks in the following statements:
(a) The store-and-forward switching method describes a switch that transfers a frame after a
whole frame is received.
(b) The CDP
is a Cisco proprietary Layer 2 protocol that is used to gather information
about Cisco devices which share the same data link.
(c) The acronym SSH
refers to a protocol that provides an encrypted connection. The
protocol replaces the clear text Telnet protocol for Cisco device management.
(d) A floating

/ backup

static route can be used to provide an alternate route.

public______ IP Addresses.
When applying an ACL to a router interface, outbound is the traffic that is leaving the router

(e) One benefit of NAT is that it conserves
(f)

and going toward to the destination host.
Ερώτηση 2. (Chapter 1) 2019
Regarding the exhibit, PC0 sends a packet to PC1. Fill in the information: Destination MAC,
Source MAC, Destination IP, Source IP for the three positions (1, 2, 3).
(0.5 pt for each statement)

Position

Destination MAC

Source MAC

Destination IP

Source IP

1

00:F2

95:02

192.168.2.10

192.168.1.10

2

03:A2

00:F3

192.168.2.10

192.168.1.10

3

95:03

03:A3

192.168.2.10

192.168.1.10
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(Routing, Switching, ACL 2019)

In the following table write the “Command” that will display what is defined in the “Description”
column.

(b)

Description
Command
Display the hops a packet passes through to tracert /
destination
Display the routing table of a router
show ip

(c)

Backup the running configuration to a tftp server

(d)

Test connectivity between two hosts

(e)

Display all lists that filter packets

(f)

Display the configured VLANs of a switch

(a)

traceroute

route
copy run tftp
ping
show access-lists
show vlans

Ερώτηση 4. (ACL) 2019
For each access list entry, determine the action that will be taken (permit or deny) when applied to
the comparison address provided.

Access List Entry (ACE)

Comparison
Address

Permit or Deny

(a) Access-list 1 permit 192.168.222.100 0.0.0.255

192.168.122.99

(b) Access-list 3 permit 192.168.22.128 0.0.255.255

192.168.21.21

(c)

192.169.21.24

(d) Access-list 5 permit 192.168.22.0 0.0.0.127

192.168.22.129

deny
permit
permit
deny

(e) Access-list 2 permit 192.168.22.0 0.0.0.63

192.168.22.65

deny

(f)

192.168.22.33

deny

Access-list 4 permit 192.168.22.23 0.255.255.255

Access-list 6 permit 192.168.22.0 0.0.0.31

Ερώτηση 5. (Dynamic Routing) 2019
Based on the partial output of the show ip route command shown below, answer the questions
that follow:
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 172.17.17.1, 00:00:22, Serial0/0
Question

Answer

(a)

State the routing protocol used

(b)

State the administrative distance of the route

(c)

How much time has passed since the route was learned

RIP
120
22 seconds

(d)

How many seconds are left before the next update

(e)

State the destination network IP address

(f)

State the next hop interface IP address
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ΜΕΡΟΣ Γ (40 Μονάδες)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Ερώτηση 1. (VLAN) 2019
The interfaces of the following network are all properly configured.
(1 pt for each command x 10 = 10pts)

(a) Write the necessary commands to configure RIP on Router0 so that:
 Advertise the networks.
 Version 2 of the protocol should be configured.
 LAN interfaces should be set to passive. LAN interfaces are connected to f0/0.
 Auto summarization must be off.
(7 pts)

Router0# conf t
Router0(config)# router rip
Router0(config-router)#version 2
Router0(config-router)#network 192.168.1.0
Router0(config-router)#network 192.168.3.0
Router0(config-router)#no auto-summary
Router0(config-router)#passive-interface f0/0
(b) Configure a default route on Router2.

(1 pt)

Router2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s3/0
(c) Configure static routing on Router 1

(2 pts)

Router1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/0
Router1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s3/0
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Ερώτηση 2. (VLAN) 2019
Answer the following questions based on the network below:

Write the appropriate commands to Switch1 on First Floor in order to complete the following tasks.
(a) Create Vlan 2 with name IT.

(1 pt)

Switch1(config)#vlan 2
Switch1(config-vlan)#name IT
(b) Create Vlan 3 with name HR.

(1 pt)

Switch1(config)#vlan 3
Switch1(config-vlan)#name HR
(c) Create Vlan 4 with name Sales.

(1 pt)

Switch1(config)# vlan 4
Switch1(config-vlan)#name Sales
(d) Assign ports from fa0/1 to fa0/10 to Vlan 2.

(1.5 pt)

Switch1(config)#int range fa0/1-10
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 2
(e) Assign ports from fa0/11 to fa0/20 to Vlan 3.
Switch1(config)#int range fa0/11-20
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 3
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
10 από 14
477

(1.5 pt)

ΔΙΚΤΥΑ CISCO

ΣΕΙΡΑ Α΄

(f) Assign ports from fa0/21 to fa0/30 to Vlan 4.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

(1.5 pts)

Switch1(config)#int range fa0/21-30
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 4
(g) Configure port fa0/48 as trunk port.

(1 pt)

Switch1(config)#int fa0/48
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
(h) Restrict the trunk port Fa0/48 to allow VLANs 2, 3, 4 and 11 (assume that you are already
in the interface mode of fast ethernet fa0/48).

(0.5 pt)

Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,4,11

(i) Disable unused ports (Ports fa0/1 to fa0/30 and port fa0/48 are in use).
Switch1(config)#int range fa0/31-47
Switch1(config-if-range)#shut
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Ερώτηση 3. (DHCP 2019)
Consider the following network.

Addressing Table
Device

Interface

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

G0/0

192.168.10.1

255.255.255.0

N/A

S0/0/0

10.1.1.1

255.255.255.252

N/A

G0/0

192.168.20.1

255.255.255.0

N/A

G0/1

DHCP Assigned

DHCP Assigned

N/A

S0/0/0

10.1.1.2

255.255.255.252

N/A

S0/0/1

10.2.2.2

255.255.255.252

N/A

G0/0

192.168.30.1

255.255.255.0

N/A

R3

S0/0/1

10.2.2.1

255.255.255.0

N/A

PC1

NIC

DHCP Assigned

DHCP Assigned

DHCP Assigned

PC2

NIC

DHCP Assigned

DHCP Assigned

DHCP Assigned

DNS Server

NIC

192.168.20.254

255.255.255.0

192.168.20.1

R1

R2

(a) Configure the excluded IPv4 addresses.

(2.5 pt)

Configure R2 to exclude the first 10 addresses and the last five addresses from the R1 (LAN
192.168.10.0/24) and R3 (LAN 192.168.30.0/24). All other addresses should be available in the
DHCP address pool.
R2#conf

t

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.250 192.168.10.254
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.250 192.168.30.254
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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(b) Create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN.

(2 pts)

i. Create a DHCP pool named R1-LAN (case-sensitive).
ii. Configure the DHCP pool to include the network address R1 (LAN 192.168.10.0), the
default gateway, and the IP address of the DNS server.
R2(config)#ip

dhcp pool R1-LAN

R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254
(c) Create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN.
i.

(2 pts)

Create a DHCP pool named R3-LAN (case-sensitive).

ii. Configure the DHCP pool to include the network address R3 (LAN 192.168.30.0), the
default gateway, and the IP address of the DNS server.
R2(config)#ip

dhcp pool R3-LAN

R2(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254
(d) Configure int g0/0 of R1 as DHCP relay agent with IP address 10.1.1.2.
R1(config)#

(1 pt)

interface g0/0

R1(config-if)# ip helper-address 10.1.1.2
(e) Configure int g0/0 of R3 as DHCP relay agent with IP address 10.2.2.2
R3(config)#

(1 pt)

interface g0/0

R3(config-if)# ip helper-address 10.2.2.2
(f) Configure the Gigabit Ethernet 0/1 interface on R2 to receive IP addressing from
DHCP and activate the interface.
R2(config)# interface

(1.5 pts)

g0/1

R2(config-if)# ip address dhcp
R2(config-if)# no shutdown
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Ερώτηση 4. (ACL) 2019
Write the necessary commands to perform the following configurations, based on the network
shown in the following diagram:
(1 pt for each command x 10 = 10pts)

(a) All hosts in the 192.168.10.0 and 192.168.11.0 LAN should be permitted to access network
192.168.20.0. The 192.168.30.0 network should not have access to 192.168.20.0, with a
small exception: the manager’s host with IP Address 192.168.30.30 should be able to
access 192.168.20.0 . Place the access list in R2.
(5 pts)

R2(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit host 192.168.30.30
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ip access-group 1 out

(b) Only host 192.168.30.30 and all hosts from 192.168.20.0 except 192.168.20.20 should be
permitted access to 192.168.10.0 LAN. All other networks should not be able to access the
192.168.10.0 LAN. Place the access list in R1.
(5 pts)

R1(config)#access-list 2 permit host 192.168.30.30

R1(config)#access-list 2 deny host 192.168.20.20
R1(config)#access-list 2 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)#int g0/0

________

R1(config-if)#ip access-group 2 out
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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ΕΠΩΝΥΜΟ: ...................................................................................
ΟΝΟΜΑ: .........................................................Αρ. ........................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ:.......................................................................................
ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ: ....................................................................

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
μόνο για Απόλυση
Σειρά Α΄
Εξεταζόμενο Μάθημα: ΜΟΥΣΙΚΗ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019
Ώρα Εξέτασης: 07:45 - 10:45
Διάρκεια: 3 ώρες
Οδηγίες:
•

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ του εξεταστικού δοκιμίου.

•

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δεκαεννέα (19) σελίδες.

•

Όλες οι απαντήσεις σας να καταγραφούν στο παρόν Τετράδιο Απαντήσεων.

•

Οι μονάδες βαθμολόγησης αναγράφονται στην αρχή της κάθε ερώτησης σε αγκύλες [ ].

•

Οι τελικές απαντήσεις πρέπει να αναγράφονται στους χώρους που ορίζονται ως Τελική απάντηση
και όχι στο Πρόχειρο.

•

Όλες οι τελικές σας απαντήσεις πρέπει να γραφτούν με μπλε ανεξίτηλο μελάνι. H χρήση διορθωτικού
υγρού απαγορεύεται.

•

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες της κάθε ερώτησης.
ΒΑΘΜΟΣ
Αριθμητικώς .....................................................
Ολογράφως ......................................................
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
Όνομα...................................................................
..................................................................................

Υπογραφή .........................................................
Σχολείο ................................................................
..................................................................................
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΘΩΤΗ

Ερώτηση

Μονάδες

Βαθμός

Ακουστικές Δεξιότητες

[30]

1.1 Ρυθμικά λάθη

2

*

1.2 Μελωδικά λάθη

2

*

2. Μελωδικά διαστήματα

4

*

3. Αρμονικά διαστήματα

4

*

4. Είδος συγχορδίας

2

*

5. Διαδοχή συγχορδιών

3

*

6. Πτώση

3

*

7. Μετατροπία

3

*

8. Καταγραφή μελωδίας

7

*

*

Μουσικοί Πολιτισμοί: Ακουστική ανάλυση έργων
Απόσπασμα 1

3

*

Απόσπασμα 2

3

*

Απόσπασμα 3

3

*

Απόσπασμα 4

3

*

Απόσπασμα 5

3

*

*

Μουσικοί Πολιτισμοί: Γραπτή ανάλυση έργων
1. Μπετόβεν

5

*

2. Σούμπερτ

5

*

3. Μέντελσον

5

*

4. Σαίνμπεργκ

5

*

5. Γουίλιαμς

2

*

6. Γενικές Ερωτήσεις

3

*

[15]

[25]

*

Αρμονία

[30]

1. Αρμονικά λάθη

3

*

2. Ανάλυση χορικού

7

*

3. 6-4

4

*

4. Ναπολιτάνικη συγχορδία

2

*

5. Εναρμόνιση SATB

14

*

*

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ 100

*

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ 20 (100÷5) *
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ [45 μον.]
1. Ακουστικές Δεξιότητες

[30 μον.]

Οδηγίες:
• Κυκλώστε την απάντησή σας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
• Ακολουθείστε τις οδηγίες που εκφωνούνται για να λύσετε τις ασκήσεις.
• To κάθε απόσπασμα θα ακουστεί 3 (τρεις) φορές, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
1.1. Κυκλώστε την καταγραφή που αποδίδει ορθά τις ρυθμικές αξίες της μελωδίας που θα ακούσετε.

[2]

Α.

Β.

Γ.

Δ.

1.2. Κυκλώστε την καταγραφή που αποδίδει ορθά τους φθόγγους της μελωδίας που θα ακούσετε.

[2]

Α.

Β.

Γ.

Δ.
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2. Σας δίνονται οι βάσεις δύο (2) διαφορετικών μελωδικών διαστημάτων.
2.1. Γράψετε τη δεύτερη νότα στην κάθε περίπτωση.
2.2 Χαρακτηρίστε το κάθε μελωδικό διάστημα που σχηματίζεται (π.χ. 2μ, 5Κ, κ.λπ.).

[2]
[2]

Β. .................................

Α. .................................

3. Κυκλώστε τον ορθό χαρακτηρισμό των δύο (2) αρμονικών διαστημάτων που θα ακούσετε.
3.1. Διάστημα 1ο

Α. 2α μικρή

[2]

Β. 2α μεγάλη
Γ. 3η μικρή
Δ. 3η μεγάλη
3.2. Διάστημα 2ο

Α. 4η καθαρή

[2]

η

Β. 6 μικρή
Γ. 6η μεγάλη
Δ. 7η μικρή

4. Κυκλώστε το είδος της συγχορδίας που θα ακούσετε.

[2]

Α. Μ (Μείζονα)
Β. Ε (Ελάσσονα)

5. Κυκλώστε την ορθή διαδοχή των συγχορδιών που θα ακούσετε.

[3]

Α. I – vi – V - I
Β. i – VI – V - i
Γ. I – vi – IV - I
Δ. i – VI – iv – i
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6. Κυκλώστε την πτώση που δημιουργείται από τις δύο τελευταίες συγχορδίες της τετράφωνης μελωδίας
που θα ακούσετε.
[3]

A. Τέλεια αυθεντική
Β. Απροσδόκητη
Γ. Ημιτελής/Μισή
Δ. Πλάγια

7. Σας δίνεται η αρχική τονικότητα της τετράφωνης μελωδίας που θα ακούσετε.
Κυκλώστε την επιλογή που προσδιορίζει τη δήλωση που ακολουθεί.

[3]

Η τετράφωνη εναρμόνιση της μελωδίας καταλήγει στην υποδεσπόζουσα.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

8. Συμπληρώστε στην πιο κάτω μελωδία τους επτά (7) φθόγγους με τις ορθές τους αξίες, στα σημεία που
υποδεικνύονται με αστερίσκο (*). Για να λύσετε την άσκηση, ακολουθείστε τις οδηγίες εκφώνησής της. [7]
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2. Μουσικοί Πολιτισμοί: Ακουστική Ανάλυση Έργων

[15 μον.]

Οδηγίες:
• Όλα τα θέματα αφορούν αποκλειστικά στα αποσπάσματα που θα ακούσετε.
• Το κάθε απόσπασμα θα ακουστεί τρεις (3) φορές.
• Πριν την πρώτη ακρόαση του κάθε αποσπάσματος, σάς δίνεται χρόνος για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
• Κυκλώστε την απάντησή σας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Απόσπασμα 1
1.1 Αριθμήστε όσα όργανα εκτελούν τη μελωδική γραμμή που ακούγεται στο απόσπασμα, σύμφωνα με τη
σειρά που εμφανίζονται.
[1,5]
........Α. Φλάουτο
........Β. Όμποε
........Γ. Κλαρινέτο
........Δ. Φαγκότο
........Ε. Κόρνο
........Στ. Τρομπέτα

1.2 Σε τι είδος ή είδη κλίμακας/κων ακούγεται η μελωδική γραμμή;

[1]

Α. Ακούγεται σε μείζονα κλίμακα συνεχώς
Β. Ακούγεται σε ελάσσονα κλίμακα συνεχώς
Γ. Ακούγεται σε μείζονα κλίμακα και στη συνέχεια ακούγεται σε ελάσσονα
Δ. Ακούγεται σε ελάσσονα κλίμακα και στη συνέχεια ακούγεται σε μείζονα

1.3 Η ταχύτητα του αποσπάσματος είναι:

[0,5]

Α. Largo
B. Moderato
Γ. Allegro
Δ. Presto
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Απόσπασμα 2
2.1 Στην αρχή του αποσπάσματος, στον στίχο “Μein Vater” υπάρχει διάφωνο αρμονικό διάστημα.

[1]

Α. Σωστό
Β. Λάθος

2.2 Η μελωδική κίνηση τόσο του πιάνου όσο και του τραγουδιστή είναι διατονική σε όλο το απόσπασμα. [1]
Α. Σωστό
Β. Λάθος

2.3 Γράψετε ένα (1) συγκεκριμένο μουσικό στοιχείο που υπάρχει στο απόσπασμα με το οποίο ο
συνθέτης επιτυγχάνει την κορύφωση του έργου.

[1]

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

Απόσπασμα 3
3.1 Στην αρχή του αποσπάσματος, τo σόλο βιολί εκτελεί:

[1]

Α. ένα ισοκράτημα
Β. ένα μελωδικό οστινάτο
Γ. αρπίσματα
Δ. διατονικές αλυσίδες

3.2 H υφή στο απόσπασμα είναι:

[1]

Α. συνεχώς ομοφωνική
Β. συνεχώς πολυφωνική
Γ. αρχικά ομοφωνική και στη συνέχεια πολυφωνική
Δ. κανένα από τα πιο πάνω

3.3 Ποια από τα παρακάτω χαρακτηρίζουν το απόσπασμα: (κυκλώστε όσα ισχύουν)

[1]

Α. tranquillo
Β. agitato
Γ. pianissimo
Δ. sempre diminuendo
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Απόσπασμα 4
4.1 Ποια μουσικά στοιχεία χαρακτηρίζουν το απόσπασμα; (κυκλώστε όσα ισχύουν)

[3]

Α. ξεκάθαρο μέτρο
Β. ισορροπημένες μελωδικές φράσεις
Γ. μεγάλο εύρος δυναμικών
Δ. χρήση ακραίων περιοχών των οργάνων
Ε. χρήση ποικίλων τεχνικών εκτέλεσης οργάνων
Στ. ορχήστρα αποτελούμενη από έγχορδα, ξύλινα πνευστά και ελάχιστα χάλκινα

Απόσπασμα 5
,
,
και
5.1 Σημειώστε τα τέσσερα (4) σημεία επανάληψης
στην πιο κάτω
καταγραφή του κύριου θέματος από το Star Wars, ώστε να σημανθεί ορθά η πρώτη και η δεύτερη εκτέλεσή
του.
[2]

.

5.2 Ποιες συγχορδίες δεσπόζουν στο απόσπασμα;

[1]

Α. Τονική και Υποδεσπόζουσα
Β. Τονική και Δεσπόζουσα
Γ. Επιδεσπόζουσα και Υποδεσπόζουσα
Δ. Υποδεσπόζουσα και Δεσπόζουσα
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
1. Μουσικοί Πολιτισμοί: Γραπτή Ανάλυση Έργων

[25 μον.]

1. Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Συμφωνία αρ. 6, Έργο 68, Mέρος ΙΙΙ
Σας δίνεται απόσπασμα της παρτιτούρας του έργου (μμ. 91-98)

1.1 Ποιο ρυθμικό φαινόμενο παρατηρείτε στη γραμμή του όμποε; ......................................................................................[1]
1.2 Τι προσπαθεί να αποδώσει ο Μπετόβεν με το πιο πάνω ρυθμικό φαινόμενο; ...........................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................[1]

1.3 Σε σχέση με την πιο πάνω απάντησή σας, εξηγήστε γιατί ο Μπετόβεν χαρακτηρίζεται ως ο τελευταίος
μεγάλος συνθέτης του κλασικισμού και ο πρώτος ρομαντικός.
[2]
...........................................................................................................................................................................................................................................

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

1.4 Ποια καινοτομία εισήγαγε ο Μπετόβεν ως προς τη μορφή του 3ου μέρους μιας συμφωνίας, η οποία
[1]
υπάρχει και στη μορφή του συγκεκριμένου μέρους της 6ης Συμφωνίας;

...........................................................................................................................................................................................................................................
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2. Φραντς Σούμπερτ, Ο Βασιλιάς των Ξωτικών
Σας δίνονται 2 (δύο) αποσπάσματα της παρτιτούρας του έργου στα οποία παρουσιάζονται ο πρώτος στίχος
της πρώτης στροφής (Απόσπασμα 1) και ο πρώτος στίχος της δεύτερης στροφής (Απόσπασμα 2) του
ποιήματος του Γκαίτε.
Απόσπασμα 1: μμ. 15-19

μ. 15

Απόσπασμα 2: μμ. 36-40

μ. 36

Ποίημα:
1η Στροφή – 1ος Στίχος: “Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?”
2η Στροφή – 1ος Στίχος: "Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?"
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2.1 Σημειώστε με καμπύλη γραμμή τη μελωδική φράση του πρώτου στίχου της πρώτης και δεύτερης
στροφής στις πιο πάνω παρτιτούρες, αντίστοιχα.

[1]

[0,5]

2.2 (α) Το πιο πάνω στοιχείο που εντοπίσατε, ποια μορφή προσδίδει στο τραγούδι;
.................................................................................

(β) Δικαιολογήστε την πιο πάνω απάντησή σας σε συντομία.

[0,5]

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

2.3 Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί:
Χαρακτήρες

[1,5]
Απόσπασμα 1

Απόσπασμα 2

Α. Όνομα χαρακτήρα
Β. Είδος τονικότητας χαρακτήρα

Γ. Τονική περιοχή χαρακτήρα

2.4 (α) Θεωρείτε τον ρόλο του πιανίστα υποδεέστερο σε σχέση με αυτόν του τραγουδιστή;
(β) Δικαιολογήστε την άποψή σας, δίνοντας ένα (1) συγκεκριμένο μουσικό στοιχείο που αφορά σε
ολόκληρο το έργο που έχετε μελετήσει.
[1,5]

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

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

...........................................................................................................................................................................................................................................
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3. Φέλιξ Μέντελσον, Κοντσέρτο για Βιολί στη Μι ελάσσονα, Έργο 64, Μέρος Ι
Σας δίνονται δύο (2) αποσπάσματα της παρτιτούρας του έργου
Απόσπασμα 1

Απόσπασμα 2
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3.1 Ποιο θεματικό υλικό παρουσιάζεται στα αποσπάσματα; .................................................................................................. [1]

3.2 Ποια είναι η τονικότητα του θεματικού υλικού στο κάθε απόσπασμα;

[2]

Απόσπασμα 1: ....................................................................
Απόσπασμα 2: ....................................................................

3.3 Συμπληρώστε τα κενά:
Το

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

................................................. ,

την

[2]
μέρος του Κοντσέρτου σε Μι ελάσσονα του Μέντελσον ακολουθεί τη φόρμα

η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέρη: την

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

συγκεκριμένης φόρμας είναι συνήθως
μεταξύ τους

και την

παρουσίασή τους σε διαφορετική

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

............................................................... . Τα

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

.................................................................,

Η ταχύτητα της

θέματα που παρουσιάζονται έχουν

χαρακτήρα, και αυτό πρωτίστως γίνεται εμφανές με την

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

4. Άρνολντ Σαίνμπεργκ, «Peripetie», Μέρος IV από τα Πέντε ορχηστρικά κομμάτια, Έργο 16

Σας δίνεται το μέρος του φλάουτου στο μ. 3.
μ.3

4.1 Γράψετε σε ανιούσα διάταξη τους φθόγγους του θεματικού υλικού που παραθέτει ο Σαίνμπεργκ στο
συγκεκριμένο μέτρο. Σας δίνεται ο πρώτος και ο τελευταίος φθόγγος.
[1]

4.2 Πώς ονομάζεται η πιο πάνω διάταξη φθόγγων;

[1]

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

4.3 Αναφέρετε μία (1) ευρέως διαδεδομένη και ευρέως καθιερωμένη διάταξη φθόγγων (είδος κλίμακας)
της εποχής του κλασικισμού ή του ρομαντισμού την οποία ο Σαίνμπεργκ αποφεύγει να
χρησιμοποιήσει, και -αντ’ αυτής- χρησιμοποιεί την πιο πάνω διάταξη φθόγγων.

[1]

...........................................................................................................................
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4.4 Πώς ονομάζεται το νέο τονικό σύστημα που δημιούργησε ο Σαίνμπεργκ;

[1]

Α. τονική αρμονία (διατονική αρμονία)
Β. χρωματική αρμονία
Γ. πολυτονικότητα
Δ. ατονικότητα

4.5 Στο πλαίσιο ποιου κινήματος των τεχνών και των γραμμάτων συνέθεσε ο Σαίνμπεργκ;

[1]

Α. κλασικισμού
Β. ρομαντισμού
Γ. ιμπρεσιονισμού
Δ. εξπρεσιονισμού

5. Τζων Γουίλιαμς, Ο Πόλεμος των Άστρων (Star Wars)
5.1 Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί ένα (1) συγκεκριμένο μουσικό στοιχείο για την κάθε παράμετρο
της μουσικής, με τα οποία ο Γουίλιαμς καταφέρνει να δώσει στον τηλεθεατή τον ηρωισμό του
πρωταγωνιστή της ταινίας, τις μάχες που πρόκειται να ακολουθήσουν, καθώς και τα αισθήματα αγωνίας και
έντασης.
[2]
Παράμετροι της Μουσικής

Μουσικό Στοιχείο

1. Ρυθμός
2. Ένταση
3. Άρθρωση
4. Ενορχήστρωση
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6. Γενικές Ερωτήσεις
6.1 Γράψετε την ταχύτητα που έχει συνήθως το κάθε ένα από τα τέσσερα μέρη που αποτελούν τον κύκλο
σονάτα της κλασικής περιόδου.
[2]
Μέρος

Ταχύτητα

Πρώτο
Δεύτερο
Τρίτο
Τέταρτο

6.2 Αντιστοιχήστε τους πιο κάτω μουσικούς όρους με έναν από τους χαρακτηρισμούς που σας
δίνονται, γράφοντας δίπλα από τον καθένα τον αριθμό της περιγραφής που τού αντιστοιχεί.

[1]

................Α.

Eξπρεσιονισμός

1. Αγνότητα συναισθημάτων και πανανθρώπινες αξίες

................Β.

Κλασικισμός

2. Ανάγκη για νέους δρόμους και πειραματισμούς

................Γ.

Ρομαντισμός

3. Έντονη έκφραση συναισθημάτων και εικόνων

................Δ.

Ρεύματα 20ου και 21ου αι.

4. Αντίδραση στον ιμπρεσιονισμό
5. Κοσμικότητα
6. Παραδοσιακές αξίες
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2. ΑΡΜΟΝΙΑ

[30 μον.]

1. Στο απόσπασμα υπάρχουν τα ακόλουθα έξι (6) αρμονικά λάθη.
A. Ευθείες (κρυμμένες) 8ες
B. Παράλληλες 5ες
Γ. Λανθασμένος διπλασιασμός φθόγγου
Δ. Αρμονικό Χάσμα
Ε. Παράλληλες 8ες
Στ. Συγχορδία χωρίς την 3η (μέση)
Σημειώστε στην παρτιτούρα όλα τα αρμονικά λάθη με το γράμμα που αντιστοιχεί στο καθένα και
ξεκάθαρη σήμανση.

[3]

2. Σας δίνεται απόσπασμα από το χορικό υπ’ αριθμό 217 του Γ. Σ. Μπαχ.
Σημειώστε με την κατάλληλη σήμανση στα κενά που υποδεικνύονται καθώς και όπου χρειάζεται:
2.1 (α) την αρχική κλίμακα, και
(β) τη μία (1) μετατροπία που υπάρχει
2.2 (α) τις βαθμίδες με λατινική αρίθμηση, και
(β) τις αριθμήσεις των συγχορδιών.

Τονικότητα ...........: ...........

...........

...........

...........

...........

2.3 Με ποια τεχνική γίνεται η μετατροπία;

...........

...........

...........

...........

[2]
[4,5]

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

[0,5]

Α. Με κοινή συγχορδία
Β. Με χρωματικό φθόγγο
Γ. Με διατονική αλυσίδα
Δ. Με ναπολιτάνικη συγχορδία
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3. Συμπληρώστε τις φωνές (SATB), ώστε να συμπεριλάβετε:
3.1 ένα (1) διαβατικό 6-4 στο μ. 1, και
3.2 ένα (1) πτωτικό 6-4 στο μ. 2.

[2]
[2]

4. Συμπληρώστε τις φωνές (SATB) των τριών (3) συγχορδιών που δηλώνονται με αστερίσκο (*) σύμφωνα
με την αρίθμηση που σας δίνεται, ώστε να συμπεριλάβετε μία (1) ναπολιτάνικη συγχορδία.
[2]
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5. Σας δίνεται μία μελωδία για μπάσο και σοπράνο.
Εναρμονίστε την για τέσσερις φωνές (SATB), σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια:

1.
•
•
•

Κριτήρια Βαθμολόγησης
Συγχορδίες
Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
Ορθές νότες συγχορδιών – Oρθοί διπλασιασμοί
Δεσπόζουσα συγχορδία με έβδομη (V7)

[56÷4=14]
Μονάδες

Αναγνώριση και Λύση
Χρήση

18
9
2
2

2. Εύρεση αρχικής τονικότητας και μετατροπία σε μία (1) νέα τονικότητα

5

3. Πτώσεις
• Πτωτικό 6-4
• Πλάγια πτώση στο τελευταίο μέτρο

2
2

4.
•
•
•
•
•

Ξένοι Φθόγγοι - Όλοι οι ξένοι φθόγγοι να σημειώνονται με αστερίσκο ( * )
Διαβατικός φθόγγος
Χρήση
Διαφυγή
Αναγνώριση και Λύση
Καθυστέρηση
Χρήση
Ποίκιλμα
Αναγνώριση και Λύση
Προήγηση
Αναγνώριση και Λύση

2
2
2
2
2

5.
•
•
•

Γραφή
Γραφή ορθών βαθμίδων με λατινική αρίθμηση
Γραφή ορθών αριθμήσεων
Γραφή των μετατροπιών και της διαδικασίας

2
2
2

6.
•
•
•
•
•
•

Αφαίρεση μισής (1/2) μονάδας για κάθε:
Παράλληλη 5η ή 8η
Αντιπαράλληλη 5η ή 8η
Κρυμμένη 5η ή 8η
Αυξημένο Διάστημα
Διασταύρωση φωνών
Μελωδικό ή Αρμονικό χάσμα



Υπολογισμός Συνόλου Βαθμών:
Άθροισμα Βαθμών από Κριτήρια 1 έως 5 - Αφαίρεση από Κριτήριο 6
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (70)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) μέρη. Το κάθε μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις σε θέματα από
συγκεκριμένες ενότητες της εξεταστέας ύλης. Η δομή του εξεταστικού δοκιμίου, καθώς και επεξηγηματικά
σχόλια, φαίνονται πιο κάτω:
ΜΕΡΟΣ Α’:

Εξετάζει γνώσεις και δεξιότητες στα Υπολογιστικά Φύλλα (Ενότητα Γ4.1) και
στη Μετατροπή Δεδομένων και Συμπίεση Αρχείων (Ενότητα 4.2). Περιλαμβάνει
πέντε (5) ερωτήσεις που υποδιαιρούνται σε επιμέρους δραστηριότητες.

25 μονάδες

ΜΕΡΟΣ Β’:

Εξετάζει γνώσεις και δεξιότητες στην επεξεργασία ήχου (Ενότητα Γ4.3) και
στην επεξεργασία εικόνας (Ενότητα 4.4). Περιλαμβάνει τέσσερεις (4) ερωτήσεις
που υποδιαιρούνται σε επιμέρους δραστηριότητες.

25 μονάδες

ΜΕΡΟΣ Γ’:

Εξετάζει γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση εφαρμογών νέφους (Ενότητα
Γ5.1), διαδικτυακές φόρμες και ημερολόγια. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις
που υποδιαιρούνται σε επιμέρους δραστηριότητες.

10 μονάδες

ΜΕΡΟΣ Δ’:

Εξετάζει γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης
(Ενότητα Γ5.2) και εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας (Ενότητα Γ5.3).
Περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου/ σύντομης απάντησης.

20 μονάδες

ΜΕΡΟΣ Ε’:

Εξετάζει γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση Διαδικτυακών Εφαρμογών
Χαρτογράφησης (Ενότητα Γ5.4). Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις που
υποδιαιρούνται σε επιμέρους δραστηριότητες.

10 μονάδες

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’:

Εξετάζει γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη δημιουργία ιστοσελίδων
(Ενότητα Γ5.5). Περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου/
σύντομης απάντησης.

10 μονάδες

Σημειώσεις:
(α) Η εξέταση θα πραγματοποιείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να εξετάζεται η απόκτηση
συγκεκριμένων δεξιοτήτων που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θα δίνονται έτοιμα αρχεία
και συγκεκριμένες οδηγίες για επεξεργασία τους.
(β) Το συγκεκριμένο λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στην εξέταση αναφέρεται στην εξεταστέα ύλη. Στον
κάθε εξεταζόμενο θα δοθούν οδηγίες για πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και σε
διαδικτυακές υπηρεσίες που θα χρειαστεί. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που
θα δίνονται. Δεν επιτρέπεται η χρήση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή άλλων μέσων, εφαρμογών,
υπηρεσιών, ή κωδικών πρόσβασης από αυτά που καθορίζονται για τη διεξαγωγή της εξέτασης.
προσπάθεια χρήσης τους θα θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης.
(γ) Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. Μέρη Δ’ και ΣΤ’ πιο πάνω), όπου απαιτείται η εξέταση γνώσεων, ή
λόγω δυσκολιών στην εξέταση των δεξιοτήτων με άμεσο τρόπο, θα δίνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις ή
και σενάρια όπου θα ζητείται επίδειξη γνώσης συγκεκριμένων εργαλείων, ιστοσελίδων, κ.λπ. Οι
απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές θα καταγράφονται σε συγκεκριμένο φύλλο ή βιβλιάριο απαντήσεων
(όπως αναφέρεται στο δειγματικό δοκίμιο). Εναλλακτικά, μπορεί να δοθεί οδηγία να καταχωρίζονται
ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο αρχείο.
(δ) Σε περίπτωση που θα προκύψει σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, είναι πιθανό να δοθούν εναλλακτικές
δραστηριότητες, στο πρότυπο της σημείωσης (γ).
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ΒΙΒΛΙΑ
1. Εφαρμογές Πληροφορικής Γ’ Λυκείου– Σημειώσεις, Β’ Έκδοση, (2018), ΥΑΠ.
2. Εφαρμογές Πληροφορικής Γ’ Λυκείου – Φύλλα Εργασίας, Β’ Έκδοση, (2018), ΥΑΠ.
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τα ακόλουθα θέματα από τη διδακτέα ύλη, τα οποία επεξηγούνται με
μεγαλύτερη ακρίβεια στο ήδη δημοσιευμένο αναλυτικό πρόγραμμα, συγκεκριμένα στους δείκτες επιτυχίας, και
τους επιμέρους δείκτες επιτυχίας.
ENOTHTA Γ4 Λογισμικό Εφαρμογών
Γ4.1

Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)

Γ.4.1.1 Χρήση εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων για μορφοποίηση φύλλων εργασίας.
Εισαγωγή/διαγραφή στήλης/γραμμής. Εισαγωγή/διαγραφή/μετονομασία φύλλου εργασίας σε ένα
βιβλίο εργασίας. Μορφοποίηση χαρακτήρων, εμφάνιση αριθμών, στυλ ημερομηνίας, σύμβολα
νομισματικών μονάδων και ποσοστών. Τροποποίηση ύψους γραμμών/πλάτους στηλών.
Φόντο/Περίγραμμα στα κελιά. Αντιγραφή μορφοποίησης ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε άλλο κελί ή
περιοχή κελιών, στοίχιση/συγχώνευση/διαχωρισμός κελιών, εισαγωγή εικόνας φόντου σε φύλλο
εργασίας.
Γ.4.1.2 Εκτύπωση Υπολογιστικού Φύλλου
Αλλαγή στα περιθώρια, προσανατολισμό-διάταξη σελίδας, εισαγωγή κεφαλίδας/υποσέλιδου,
εκτύπωση φύλλου, περιοχή εκτύπωσης, εμφάνιση / απόκρυψη του πλέγματος/ των ετικετών των
γραμμών και των στηλών.
Γ4.1.3 Ταξινόμηση και Φιλτράρισμα Δεδομένων
Ταξινόμηση δεδομένων, φιλτράρισμα δεδομένων, εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων
Γ4.1.4 Επεξεργασία Αριθμητικών Δεδομένων
Δημιουργία μαθηματικών τύπων, προκαθορισμένοι τύποι, αντιγραφή τύπων.
Συναρτήσεις (Εξαιρούνται από τις διδαχθείσες οι PV, FV, PMT, RATE και NPER).
Γ4.1.5 Διαχείριση Γραφημάτων
Δημιουργία γραφήματος, αλλαγή του τύπου γραφήματος, εξοικείωση με τα στοιχεία ενός γραφήματος,
τροποποίηση του σημείου δεδομένων
Γ4.2
Μετατροπή Δεδομένων και Συμπίεση Αρχείων
Τι είναι και πώς δημιουργείται ένα αρχείο PDF, μετατροπή αρχείου σε μορφή PDF, καθορισμός
ρυθμίσεων αρχείου PDF.
Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων, ο ρόλος της συμπίεσης αρχείων, προγράμματα Συμπίεσης,
δημιουργία νέου αρχείου (Archive), προσθήκη/διαγραφή αρχείων σε/από υφιστάμενο αρχείο
συμπίεσης, αποσυμπίεση υφιστάμενου αρχείου.

Επεξεργασία Ήχου (Audacity)
Γ4.3
Γ4.3.1 Βασικές Λειτουργίες Λογισμικού Επεξεργασίας Ήχου
Αρχεία ήχου και αρχεία Audacity, δημιουργία και αποθήκευση έργου, εισαγωγή και εξαγωγή ήχου,
δημιουργία καναλιού, ηχογράφηση ήχου, χρήση εργαλείων μετακίνησης, διαγραφής και
διπλασιασμού, αντιγραφής και επικόλλησης μέρους της ηχογράφησης.
Γ4.3.2 Ποιότητα Ηχογράφησης
Λευκός Θόρυβος, αντιγραφή και επικόλληση μέρους ηχογράφησης και εντοπισμός ανεπιθύμητου
ήχου και εστίαση στο σημείο
Γ4.3.3 Δημιουργία Podcast
Τι είναι το podcast, εργαλείο Φάκελος(envelop tool) και δημιουργία podcast
Γ4.3.4 Αφαίρεση φωνής (vocals) από τραγούδι
Μέθοδος, Περιορισμοί και εργαλεία διαχωρισμού καναλιού από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και
αντίστροφα.
Γ4.4

Επεξεργασία Εικόνας (Gimp)
Εργαλεία Επιλογής, Επίπεδα, εισαγωγή εικόνας σε επίπεδο, διαφάνεια. Εισαγωγή και μορφοποίηση
κειμένου. Εργαλεία επιλογής. Επιλογή σε ένα επίπεδο (layer) και αποκοπή/αντιγραφή επικόλληση σε
άλλο. Εφαρμογή φίλτρων, απόκρυψη ατελειών από φωτογραφία, το εργαλείο κλωνοποίησης.
Αποθήκευση-εξαγωγή.
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ENOTHTA Γ5 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο
Γ5.1.1 Εφαρμογές Νέφους
Εφαρμογές Νέφους – Δημιουργία και Χρήση Google Forms
Δημιουργία Φόρμας, Επιλογή Θέματος, Επιπρόσθετες ρυθμίσεις.
Προβολή Φόρμας, χρήση φόρμας, επεξεργασία πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, αρχεία .csv.
Γ5.1.2 Εφαρμογές Νέφους – Χρήση Διαδικτυακού Ημερολογίου Google Calendar
Είσοδος στο Διαδικτυακό Ημερολόγιο, χρήση του Διαδικτυακού Ημερολογίου, διαχείριση συμβάντνων,
επιπρόσθετες λειτουργίες για το συμβάν, εκτύπωση Ημερολογίου, εισαγωγή/εξαγωγή Ημερολογίου.
Γ5.2

Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Γ5.2.1 Χρήση Κοινωνικών Δικτύων LinkedIn
Δημιουργία λογαριασμού, επεξεργασία προφίλ, ρυθμίσεις λογαριασμού. Δημιουργία/Συμπλήρωση
βιογραφικού σημειώματος. Παρακολούθηση διαφόρων εταιρειών ή οργανισμών. Προσθήκη επαφών
αναλόγως ενδιαφερόντων ή του κλάδου. Ανταλλαγή μηνυμάτων (ασύγχρονη επικοινωνία), Ανάρτηση
συστατικών επιστολών σε άλλα άτομα.
Γ5.2.2 Χρήση Κοινωνικών Δικτύων Twitter
Δημιουργία λογαριασμού, επεξεργασία προφίλ, ρυθμίσεις απορρήτου. Αναζήτηση και ακολουθία
(follow) λογαριασμών. Δημιουργία θέματος προς συζήτηση, παρακολούθηση και σχολιασμός θεμάτων
προς συζήτηση, απάντηση – σχολιασμός, κοινοποίηση και επισήμανση ως αγαπημένο κάποιου
θέματος.
Γ5.3

Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας

Γ5.3.1 Εφαρμογές Σύγχρονης Επικοινωνίας Skype
Δημιουργία λογαριασμού στο Skype, εγκατάσταση της εφαρμογής Skype, επεξεργασία προφίλ,
ρυθμίσεις λογαριασμού. Εύρεση και προσθήκη ατόμων στις επαφές, επικοινωνία άμεση ή ασύγχρονη
με άλλα πρόσωπα. Ανταλλαγή αρχείων, φωτογραφιών, επαφών και βιντεομηνυμάτων.
Γ5.3.2 Εφαρμογές Σύγχρονης Επικοινωνίας Google Hangouts
Είσοδος στο Google Hangouts. Εύρεση και προσθήκη επαφών, επικοινωνία άμεση ή ασύγχρονη με
άλλα πρόσωπα με γραπτά μηνύματα. Επικοινωνία άμεση ή ασύγχρονη με άλλα πρόσωπα
Γ5.4

Διαδικτυακές Εφαρμογές Χαρτογράφησης

Γ5.4.1 Δημιουργία και Επεξεργασία Προσωπικού Χάρτη Δύο Διαστάσεων (Google Maps)
Δημιουργία προσωπικού χάρτη, ονομασία – περιγραφή χάρτη, εισαγωγή, διαγραφή και επεξεργασία
στρωμάτων. Προσθήκη και επεξεργασία σημείων ενδιαφέροντος, δημιουργία και επεξεργασία
διαδρομών μέσα στο χάρτη, υπολογισμός απόστασης. Εισαγωγή σημείων ενδιαφέροντος μέσα στο
χάρτη χρησιμοποιώντας εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου. Κοινοποίηση - διαμοιρασμός χάρτη,
εξαγωγή Χάρτη σε KML.
Γ5.4.2 Διαχείριση υφιστάμενων χαρτών δύο διαστάσεων
Περιήγηση, αλλαγή προβολής, χρήση υφιστάμενων εικόνων που είναι διαθέσιμες σε έναν χάρτη,
παρατήρηση αλλαγών μέσα από φωτογραφίες προηγούμενων ετών. Αλλαγή Μονάδας Μέτρησης
Έλεγχος Κυκλοφορίας. Χρήση εσωτερικών χαρτών
Γ5.4.3 Δημιουργία και Επεξεργασία Τρισδιάστατου Προσωπικού Χάρτη (Google Earth)
Αναζήτηση και πλοήγηση μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής, δημιουργία φακέλου, προσθήκη και
επεξεργασία σημείων ενδιαφέροντος, αποθήκευση στιγμιότυπου εικόνας μέσα από τον χάρτη,
μεταφορά της υφιστάμενης τρισδιάστατης προβολής χάρτη στην αντίστοιχη της προβολή δύο
διαστάσεων. Υπολογισμός απόστασης, δημιουργία μονοπατιού, επιλογή τοποθεσίας με τη χρήση
πολύγονου (polygon), παρατήρηση αλλαγών μιας τοποθεσίας μέσα από τον χρόνο.
Χρήση ταξιδιωτικού οδηγού, βιντεοσκόπηση ταξιδιού και εξαγωγή του ως KML ή KMZ. Αποστολή
εικόνας αρχείου ΚΜΖ ή ΚΜL μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γ5.5

Δημιουργία Ιστοσελίδας
Βασικές Έννοιες, το Διαδίκτυο (Internet), ο Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών (Word Wide Web),
Ιστοσελίδα (Webpage) και Ιστότοπος (Website), URL, Φυλλομετρητής (browser).
Δομικά Στοιχεία Ιστοσελίδας, διάταξη ιστοσελίδας.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ)
Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μάθημα:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 19 Ιουνίου 2019
08.00 – 10.30
Διάρκεια:
2 ώρες και 30 λεπτά

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ
Οδηγίες:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις



Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 6 μέρη.
- Μέρος Α (Ενότητες Γ4.1, 4.2): 25 μονάδες.
- Μέρος Β (Ενότητα Γ 4.3, 4.4): 25 μονάδες.
- Μέρος Γ (Ενότητες Γ 5.1): 10 μονάδες.
- Μέρος Δ (Ενότητες Γ 5.2, Γ 5.3): 20 μονάδες.
- Μέρος Ε (Ενότητα Γ 5.4): 10 μονάδες.
- Μέρος Στ (Ενότητα Γ 5.5): 10 μονάδες.



Στην αρχή του κάθε μέρους δίνονται οδηγίες για το που θα αποθηκεύονται
οι απαντήσεις.



Για την αποθήκευση των αρχείων με τις απαντήσεις δεν δίνονται
επιπρόσθετες μονάδες.



Αλλαγή των κωδικών που δίνονται = ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ του μέρους που
χρησιμοποιεί τους κωδικούς.



Κατοχή κινητού τηλεφώνου = Δολίευση.
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ΜΕΡΟΣ Α. (25 μονάδες)
Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον φάκελο Files. Να αποθηκεύσετε τις
απαντήσεις σας στον φάκελο Answers. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.
Ερώτηση 1. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας askisiA1.xlsx που βρίσκεται στον φάκελο
Files.)
(α) Στο φύλλο S1 να εισαγάγετε μια νέα στήλη πριν από τη στήλη Ε.

(Μον. 1)

(β) Στο φύλλο S1 να συμπληρώσετε τη νέα στήλη με τα δεδομένα όπως φαίνονται
παρακάτω:
-

Νέα Στήλη: Projectors, 3, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3

(Μον. 1)

(γ) Στο φύλλο S1 να αλλάξετε το Δεξί (Right) περιθώριο σε 2,2cm και το Αριστερό (Left)
περιθώριο σε 2,5cm. Για τα υπόλοιπα περιθώρια να αφήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές.
(Μον. 1)
(δ) Στο φύλλο S1 να αφαιρέσετε την περιοχή εκτύπωσης.

(Μον. 1)

(ε) Να μετονομάσετε το φύλλο εργασίας S2 σε «Πωλήσεις».

(Μον. 1)

Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με όνομα askisiA1sol.xlsx στον φάκελο
Answers.
Ερώτηση 2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας askisiA2.xlsx που βρίσκεται στον φάκελο Files.
(α) Στο φύλλο S1 να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στην περιοχή κελιών B4:F11 σε Arial,
το μέγεθος των γραμμάτων σε 14 στιγμές και να εφαρμόσετε έντονη γραφή.
(Μον. 2)
(β) Στο φύλλο S1 να εφαρμόσετε στην περιοχή κελιών B2:F11 στοίχιση στο κέντρο.
(Μον. 1)
(γ) Στο φύλλο S1 να αλλάξετε το πλάτος της στήλης Α σε 3.

(Μον. 1)

(δ) Στο φύλλο S2 να μορφοποιήσετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών C4:C7 ώστε να
εμφανίζονται ως ποσοστά (%) με τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
(Μον. 1)
Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με όνομα askisiA2sol.xlsx στον φάκελο
Answers.
Ερώτηση 3. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας askisiA3.xlsx που βρίσκεται στον φάκελο Files.
(α) Στο φύλλο S1 να ταξινομήσετε τον πίνακα με βάση τον Κωδικό προϊόντος, έτσι ώστε
πρώτα να εμφανίζονται οι κωδικοί με την μικρότερη τιμή.
(Μον. 1)
(β) Στο φύλλο S1 στο κελί D4 να πληκτρολογήσετε έναν τύπο που να υπολογίζει το
συνολικό ποσό ανά προϊόν, δηλαδή το γινόμενο του κελιού B4 με το κελί C4. (Μον. 1.5)
(γ) Στο φύλλο S1 να αντιγράψετε τον τύπο που πληκτρολογήσατε στο κελί D4 στην
περιοχή κελιών D5:D24.
(Μον. 1)
(δ) Στο φύλλο S1 να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT για να υπολογίσετε στο κελί
A26 το πλήθος των προϊόντων.
(Μον. 1.5)
Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με όνομα askisiA3sol.xlsx στον φάκελο
Answers.
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Ερώτηση 4. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας askisiA4.xlsx που βρίσκεται στον φάκελο Files.
(α) Στο φύλλο S1 να δημιουργήσετε ένα γράφημα, τύπου Pie, επιλέγοντας την περιοχή
κελιών A3:B7.
(Μον. 2)
(β) Στο φύλλο S2 να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος που ήδη υπάρχει σε Bar
(Clustered Bar).
(Μον. 2)
(γ) Στο φύλλο S2 να προσθέσετε τίτλο στον οριζόντιο άξονα (horizontal axis) και να
πληκτρολογήσετε το κείμενο «Πωλήσεις ανά Προϊόν».
(Μον. 1)
Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με όνομα askisiA4sol.xlsx στον φάκελο
Answers.
Ερώτηση 5. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας askisiA5.docx που βρίσκεται στον φάκελο
Files.
(α) Να το αποθηκεύσετε σε μορφή pdf με όνομα askisiA5asol στον φάκελο Answers και
να επιλέξετε όπως το μέγεθος του αρχείου να είναι το ελάχιστο (Minimum size).
(Μον. 3)
(β) Χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα συμπίεσης όπως το 7Zip, WinZip, WinRAR ή
άλλο, να δημιουργήσετε ένα αρχείο συμπίεσης με όνομα askisiA5bsol στον φάκελο
Answers για το αρχείο askisiA5.docx που βρίσκεται στον φάκελο Files. Στο αρχείο
συμπίεσης να καθορίσετε ως συνθηματικό τη λέξη password.
(Μον. 2)

ΤΕΛΟΣ Α ΜΕΡΟΥΣ
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ΜΕΡΟΣ Β. (25 μονάδες)
Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον φάκελο Files. Να αποθηκεύσετε τις
απαντήσεις σας στον φάκελο Answers.
Ερώτηση 1. Να ανοίξετε το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και να εισαγάγετε το
αρχείο askisiB1.mp3 που βρίσκεται στον φάκελο Files. Στη συνέχεια να
μηδενίσετε την ένταση του ήχου για το διάστημα 1:00 μέχρι 1:30 (ακριβώς) του
τραγουδιού. Τέλος να αποθηκεύσετε το έργο με όνομα askisiB1sol στον
φάκελο Answers.
(Μον. 4)
Ερώτηση 2. Να ανοίξετε το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και να εισάγετε το αρχείο
askisiB2.mp3 που βρίσκεται στον φάκελο Files.
(α) Να εντοπίσετε την περιοχή από το 0:35 δευτερόλεπτο (περίπου) μέχρι και το 1:02
(περίπου) και να την κρατήσετε διαγράφοντας όλο το υπόλοιπο μουσικό κομμάτι. Στη
συνέχεια να μετακινήσετε χρονικά τον ήχο έτσι ώστε να ξεκινά τη χρονική στιγμή
0.
(Μον. 4)
(β) Να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του ήχου (μετά τη διαγραφή) σε ένα νέο κανάλι που
θα πρέπει να δημιουργήσετε. Τέλος να φροντίσετε έτσι ώστε το αντίγραφο του ήχου να
ακούγεται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο αρχικός ήχος.
(Μον. 4)
Τέλος να αποθηκεύσετε το έργο με όνομα askisiB2sol στον φάκελο Answers.
Ερώτηση 3. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας GIMP να ανοίξετε την
εικόνα askisiB3.jpg που βρίσκεται στον φάκελο Files.
(α) Να προσθέσετε το κείμενο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ πάνω στην εικόνα και να αλλάξετε το μέγεθος
των γραμμάτων σε 55.
(Μον. 3)
(β) Να μετακινήσετε το κείμενο έτσι ώστε να εμφανίζεται πάνω από τη λέξη SUMMER και
περίπου στο κέντρο (οριζόντια) της εικόνας.
(Μον. 2)
Τέλος να αποθηκεύσετε το έργο με όνομα askisiB3sol στον φάκελο Answers.
Ερώτηση 4. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας GIMP να ανοίξετε την
εικόνα askisiB4.jpg που βρίσκεται στον φάκελο Files.
(α) Να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο (duplicate) του στρώματος (Layer) askisiB4.jpg.
(Μον. 2)
(β) Να εφαρμόσετε διαφάνεια στο Layer askisiB4.jpg copy, δηλαδή στο αντίγραφο που
δημιουργήσατε στο (α) και να διαγράψετε το φόντο γύρω από τον ποδοσφαιριστή. Για
τις ανάγκες του ερωτήματος αυτού δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλη ακρίβεια στη
διαγραφή του φόντου.
(Μον. 4)
(γ) Να μετατρέψετε σε ασπρόμαυρο το Layer askisiB4.jpg, δηλαδή την αρχική εικόνα που
εισαγάγατε.
(Μον. 2)
Τέλος να αποθηκεύσετε το έργο με όνομα askisiB4sol στον φάκελο Answers.
ΤΕΛΟΣ Β ΜΕΡΟΥΣ
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ΜΕΡΟΣ Γ. (10 μονάδες)
Για το μέρος αυτό να χρησιμοποιήσετε τον φυλλομετρητή ιστού Google Chrome.
Βεβαιωθείτε ότι με την εκκίνηση του Google Chrome είστε ήδη συνδεδεμένοι με
συγκεκριμένο προφίλ (λογαριασμό Gmail).
Ερώτηση 1. Να εκτελέσετε όλα τα παρακάτω:
(α) Να επισκεφθείτε την σελίδα https://forms.google.com και να δημιουργήσετε μια φόρμα
με το όνομα «Ανακύκλωση».
(Μον.1)
(β) Στην περιγραφή να γράψετε τη φράση: «Έρευνα για την ανακύκλωση».

(Μον.1)

(γ) Να επιλέξετε το πράσινο χρώμα για θέμα στη φόρμα σας.

(Μον.1)

(δ) Να προσθέσετε μία (1) ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Στην ερώτηση να δώσετε τον
τίτλο «Φύλο» και επιλογές 1.Αγόρι, 2.Κορίτσι.
(Μον.1)
(ε) Να προσθέσετε καινούργια ενότητα με όνομα «Συχνότητα ανακύκλωσης». Στην
ενότητα αυτή να προσθέσετε μία (1) ερώτηση πολλαπλής επιλογής, με τίτλο «Κάθε
πόσο κάνετε ανακύκλωση;» και επιλογές: 1. Καθημερινά, 2. Εβδομαδιαία 3. Μηνιαία.
Η ερώτηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
(Μον. 2)
(στ) Να κάνετε στην φόρμα τις παρακάτω ρυθμίσεις:

(Μον. 1)

-

Να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μπορείτε να συλλέγετε τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών που συμμετέχουν στην έρευνα και οι ερωτηθέντες
να λαμβάνουν ένα αντίγραφο (αποδεικτικά) των απαντήσεων αν οι ίδιοι το
επιθυμούν.

-

Να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην έρευνα να
μπορούν να επεξεργαστούν τις απαντήσεις και μετά την υποβολή.

Ερώτηση 2. Να εκτελέσετε όλα τα πιο κάτω:
(α) Από τον λογαριασμό Gmail που σας έχει δοθεί, να επιλέξετε την εφαρμογή Google
Calendar. Στις 25 Ιουνίου 2019, να δημιουργήσετε ένα συμβάν με τίτλο «Εξέταση για
άδεια οδήγησης».
(Μον.1.5)
(β) Στο συμβάν αυτό να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές:

(Μον.1.5)

-

Να αλλάξετε το χρώμα του συμβάντος σε κίτρινο (Μπανάνα/Banana).

-

Να προσθέσετε στην τοποθεσία την πόλη Λεμεσός.

-

Να κάνετε τα απαραίτητα έτσι ώστε να ενημερωθείτε για το συμβάν με υπενθύμιση
στο email που σας δόθηκε 1 μέρα πριν στις 10 το πρωί.
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ΜΕΡΟΣ Δ. (20 μονάδες)
Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Απαντήσεων που σας δόθηκε.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ερώτηση 1. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που προσπαθήσουμε να στείλουμε γραπτό μήνυμα
μέσω Skype σε κάποιον που δεν είναι συνδεδεμένος την συγκεκριμένη στιγμή;
(α) Δεν θα μάθει ποτέ ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του.
(β) Συνδέεται αυτόματα.
(γ) Θα δει το μήνυμα όταν συνδεθεί.
(δ) Θα λάβει γραπτό μήνυμα ότι προσπαθήσαμε να του στείλουμε γραπτό μήνυμα.
Ερώτηση 2. Σε σχέση με μια απλή ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω Skype, για να
κάνετε μια βιντεοκλήση στο Skype θα χρειαστείτε κάποια/ες επιπρόσθετες
συσκευή/ές. Σημειώστε «ορθό» για τις επιπρόσθετες συσκευές που θα
χρειαστείτε ή «λάθος» για τις υπόλοιπες.
Συσκευές

Ορθό/Λάθος

(α) Ηχεία
(β) Μικρόφωνο
(γ) Κάμερα
(δ) Πληκτρολόγιο
Ερώτηση 3. Ποιο εικονίδιο από τα πιο κάτω πρέπει να επιλέξουμε για να μεταβούμε από
απλή κλήση σε βιντεοκλήση;
Εικονίδιο
(α)
(β)
(γ)
(δ)
Ερώτηση 4. Σημειώστε «ορθό» ή «λάθος» στις παρακάτω δηλώσεις σχετικά το Skype.
Δήλωση
Ορθό/Λάθος
(α) Στο βιντεομήνυμα εγγράφεται ένα βίντεο με ήχο και εικόνα και
μετά αποστέλλεται.
(β) Το γραπτό μήνυμα περιέχει μόνο κείμενο, το οποίο γράφεται και
αποστέλλεται.
(γ) Η αποστολή βιντεομηνύματος είναι το ίδιο με τη βιντεοκλήση.
(δ) Στη βιντεοκλήση πρώτα εγγράφεται το βίντεο και μετά
αποστέλλεται στον παραλήπτη ενώ στο βιντεομήνυμα ο
παραλήπτης βλέπει το βίντεο ταυτόχρονα με την εγγραφή του.
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Ερώτηση 5. Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε σύνδεση στο Hangouts
χρειαζόμαστε οπωσδήποτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail.
(α) Ορθό
(β) Λάθος
Ερώτηση 6. Nα αντιστοιχίσετε τα εικονίδια της αριστερής στήλης με τις αντίστοιχες
δυνατότητες σε θέματα επικοινωνίας του Hangouts που εμφανίζονται στη δεξιά
στήλη (μία περιγραφή δεν θα αντιστοιχηθεί).
Εικονίδιο

Περιγραφή
(1) Αποστολή μηνύματος

(α)

(2) Βιντεοκλήση
(β)
(3) Τηλεφωνική κλήση
Ερώτηση 7. Στο LinkedIn, για να παρακολουθούμε την εξέλιξη των εταιριών στις οποίες μας
ενδιαφέρει να εργοδοτηθούμε, επιλέγουμε το Θέσεις Εργασίας (Jobs) στην
αρχική σελίδα. Εκεί, στην επιλογή Προτιμήσεις (preferences), εμφανίζονται
κάποια εικονίδια-επιλογές με τα οποία μπορούμε να κατευθύνουμε την
αναζήτηση. Να αντιστοιχίσετε τα εικονίδια της εφαρμογής LinkedIn που
εμφανίζονται στην αριστερή στήλη με την περιγραφή τους στη δεξιά στήλη (δύο
περιγραφές δεν θα αντιστοιχηθούν).

Εικονίδιο
(α)
(β)

Περιγραφή
(1) Επίπεδο-seniority
(2) Τομέας-industry

(γ)

(3) Μέγεθος εταιρίας-company size

(δ)

(4) Εταιρία σε βιομηχανική περιοχή-company in industrial area
(5) Εταιρία στο εξωτερικό- company abroad
(6) Τοποθεσία – location
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Ερώτηση 8. Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις. Να γράψετε δίπλα από την κάθε πρόταση τη
λέξη Ορθό, εάν είναι δυνατότητα του LinkedIn ή Λάθος εάν ΔΕΝ είναι
δυνατότητα του LinkedIn):
Πρόταση

Ορθό/Λάθος

(α) Δημιουργία προφίλ
(β) Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος
(γ) Δημιουργία σφυγμομέτρησης
(δ) Δημιουργία εκδηλώσεων
Ερώτηση 9. Ποιο εικονίδιο θα επιλέξετε για να ορίσετε σε ένα tweet ως αγαπημένο;
(α)
(β)
(γ)

ή

♥

(δ) @
Ερώτηση 10. Στο Twitter για να δημιουργήσω ένα θέμα προς συζήτηση με τίτλο «Survivor»
πρέπει να κάνω:
(α) # Survivor
(β) @ Survivor
(γ) Tweet Survivor
(δ) Follow Survivor

ΤΕΛΟΣ Δ ΜΕΡΟΥΣ
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ΜΕΡΟΣ Ε. (10 μονάδες)
Για το μέρος αυτό να χρησιμοποιήσετε τον φυλλομετρητή ιστού Google Chrome.
Βεβαιωθείτε ότι με την εκκίνηση του Google Chrome είστε ήδη συνδεδεμένοι με
συγκεκριμένο προφίλ (λογαριασμό Gmail). Να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας στον
φάκελο Answers.
Ερώτηση 1. Να εκτελέσετε όλα τα παρακάτω:
(α) Να δημιουργήσετε έναν χάρτη με τίτλο «Κούρης - Ασπρόκρεμμος» και να δώσετε την
περιγραφή: «Μεγάλα φράγματα της Κύπρου».
(Μον. 1)
(β) Να δώσετε στο στρώμα (layer) την ονομασία «Φράγματα».
(Μον. 0.5)
(γ) Να προσθέσετε σημεία ενδιαφέροντος στα πιο πάνω φράγματα: α) Φράγμα Κούρη
και β) Φράγμα Ασπρόκρεμμου και σε κάθε σημείο να δώσετε το όνομα του φράγματος.
(Μον. 1)
(δ) Στο φράγμα του Κούρη να δημιουργήσετε ένα πολύγωνο μέσα στο οποίο να
περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή του φράγματος, δηλαδή η λίμνη που σχηματίζεται
από το φράγμα. Να δώσετε στο πολύγωνο το όνομα «Κοιλάδα Κούρη».
(Μον. 2)
(ε) Χρησιμοποιώντας τα δύο σημεία ενδιαφέροντος από το ερώτημα (γ), να σχεδιάσετε
στον χάρτη την οδική διαδρομή μεταξύ του φράγματος του Κούρη και του φράγματος
του Ασπρόκρεμμου.
(Μον. 1)
(στ) Να μετρήσετε την απόσταση (σε ευθεία γραμμή) Φράγμα Κούρη - Φράγμα
Ασπρόκρεμμου. To αποτέλεσμα να το καταχωρήσετε στο σημείο ενδιαφέροντος που
έχετε βάλει για τον Κούρη (ερώτημα γ) μέσα στο πλαίσιο της περιγραφής. (Μον. 1)
(ζ) Να κάνετε εξαγωγή του χάρτη σε μορφή KML και να αποθηκεύσετε το αρχείο με όνομα
Dams στον φάκελο Answers.
(Μον. 1)
Ερώτηση 2. Να εκτελέσετε όλα τα παρακάτω:
(α) Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Google Earth, να αναζητήσετε την Κύπρο και να
δημιουργήσετε έναν φάκελο με το όνομα «Αλυκές». Στη συνέχεια να προσθέσετε
σημεία ενδιαφέροντος για τις δύο μεγάλες αλυκές που υπάρχουν στην Κύπρο: α) Αλυκή
Λεμεσού και β) Αλυκή Λάρνακας. Να δώσετε στα σημεία ενδιαφέροντος τα αντίστοιχα
ονόματα που έχουν οι Αλυκές. Τέλος, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Earth
να αποθηκεύσετε την εικόνα που δείχνει τα δύο πιο πάνω σημεία ενδιαφέροντος, με
το όνομα Alikes στο φάκελο Answers.
(Μον. 1.5)
(β) Να ταξιδέψετε μέσα στα δύο πιο πάνω σημεία και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας με
το όνομα Taxidi σε μορφή KML. στον φάκελο Answers.
(Μον. 1)

ΤΕΛΟΣ Ε ΜΕΡΟΥΣ
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ. (10 μονάδες)
Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Απαντήσεων που σας δόθηκε.
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ερώτηση 1. Ποια από τα παρακάτω προγράμματα είναι φυλλομετρητές ιστού.
(α) Hotmail

Ορθό/Λάθος

(β) Google Chrome

Ορθό/Λάθος

(γ) Safari

Ορθό/Λάθος

(δ) Gmail

Ορθό/Λάθος

Ερώτηση 2. Στη διεύθυνση https://www.ucy.ac.cy/ να εντοπίσετε τα ακόλουθα:
(α) Πρωτόκολλο (protocol):____________________
(β) Όνομα τομέα (Domain name):____________________
(γ) Τομέας δραστηριοτήτων: ________________________
(δ) Εθνικός τομέας:___________________
Ερώτηση 3. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τί είναι μια ιστοσελίδα:
(α) Ένας σύνδεσμος σε μια σελίδα που όταν τον πατούμε μας οδηγεί σε μια άλλη σελίδα.
(β) Το βασικό είδος εγγράφου του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών.
(γ) Πολλές σελίδες μαζί οι οποίες εμφανίζονται κάτω από το ίδιο όνομα χώρου (domain).
(δ) Πολλές σελίδες μαζί οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links).
Ερώτηση 4. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες που βρίσκονται στην αριστερή στήλη με τους
ορισμούς που εμφανίζονται στη δεξιά στήλη (δύο ορισμοί δεν θα
αντιστοιχηθούν).
(α) Διάταξη ιστοσελίδας

(1) Διεύθυνση ιστοσελίδας, η οποία είναι μοναδική.

(β) Ιστότοπος

(2)Τρόπος που τοποθετούμε αντικείμενα σε μια ιστοσελίδα.

(γ) Παγκόσμιο Πλέγμα (3) Πολλές σελίδες μαζί οι οποίες εμφανίζονται κάτω από το ίδιο
Πληροφοριών
όνομα χώρου και συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους.
(δ) URL

(4) Συλλογή από ιστοσελίδες που είναι αποθηκευμένες σε
υπολογιστές του Διαδικτύου.
(5) Παγκόσμιο Δίκτυο υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους
και ανταλλάζουν πληροφορίες.
(6) Λογισμικό περιήγησης στο παγκόσμιο ιστό πληροφοριών.

Ερώτηση 5. Σε ποιον τομέα δραστηριοτήτων ανήκει η διεύθυνση: www.moec.gov.cy.
(α) Στρατιωτικός οργανισμός.
(β) Ακαδημαϊκό Ίδρυμα-πανεπιστήμιο.
(γ) Κυβερνητική υπηρεσία.
(δ) Κερδοσκοπικός οργανισμός-εταιρία.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Γ. (10 μονάδες)
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ- Να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρού τεχνικού
προβλήματος, μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή.)
Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Απαντήσεων που σας δόθηκε.
Ερώτηση 1. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
(α) Σας ζητήθηκε να δημιουργήσετε μια φόρμα με τίτλο «Ανακύκλωση». Για την εισαγωγή
σας στη σελίδα https://forms.google.com και την δημιουργία της φόρμας τι λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρειαστείτε;
(Μον.1)
(1) Hotmail
(2) Gmail
(3) Yahoo
(β) Πρέπει να δώσετε το παρακάτω σχόλιο ως περιγραφή: «Η έρευνα αποσκοπεί στο να
εξακριβώσουμε το ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν ανακύκλωση». Σε πιο σημείο
της παρακάτω εικόνας θα μπει το σχόλιο αυτό;
(Μον.1)

1
2
3

4

(γ) Ποιο από τα εικονίδια που εμφανίζονται στη φόρμα πρέπει να επιλέξετε για να βάλετε
στη φόρμα για θέμα το πράσινο χρώμα;
(Μον.1)

1

2

3

4

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Ερώτηση 2. Στην παρακάτω
σημειώσετε:

εικόνα

φαίνεται

μια

φόρμα

(Google

Form). Να
(Μον.2)

(α) Ποιο εικονίδιο επιλέγουμε για προσθήκη ενότητας ____
(β) Ποιο εικονίδιο επιλέγουμε για να προσθέσουμε τίτλο στη φόρμα ______
(γ) Ποιο εικονίδιο επιλέγουμε για να προσθέσουμε βίντεο ______
(δ) Ποιο εικονίδιο επιλέγουμε για να ορίσουμε την ερώτηση ως υποχρεωτική. ______

3

5
2

1

6
7
8
9
4

Ερώτηση 3. Με βάση την παρακάτω εικόνα ρυθμίσεων Google Form, να σημειώσετε ποια
εικονίδια σας βοηθούν να κάνετε τα παρακάτω:
(Μον. 1.5)
(α) Nα συλλέγετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών που συμμετέχουν στην έρευνα____.
(β) Oι συμμετέχοντες να μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο των απαντήσεων τους ____.
(γ) Oι συμμετέχοντες να μπορούν να επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους μετά την
υποβολή ___.

1
2
3
4
5
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Ερώτηση 4. Με βάση την παρακάτω εικόνα να υποδείξετε σε πιο σημείο πρέπει να
επιλέξετε, έτσι ώστε να λαμβάνετε τις απαντήσεις σε αρχείο της excel.(Μον. 0.5)

1
2
3
4

Ερώτηση 5. Επιλέγοντας την εφαρμογή της Google Calendar εμφανίζεται μπροστά σας η
παρακάτω εικόνα. Σε ποιο σημείο πρέπει να πατήσετε για να δημιουργήσετε
ένα νέο συμβάν στην σημερινή ημερομηνία με τίτλο: «Εξέταση για άδεια
οδήγησης».
(Μον.0.5)

1

2
3
4
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Ερώτηση 6. Με βάση την παρακάτω εικόνα συμβάντος στην εφαρμογή Google Calendar να
υποδείξετε τις επιλογές οι οποίες ορίζουν τα παρακάτω:
(Μον. 1,5)
(α) Να εισάγετε τοποθεσία για το συμβάν.________
(β) Να αλλάξετε χρώμα στο συμβάν.__________
(γ) Να έρθει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδοποίηση για το συμβάν. __________

1
2
3
4
5

6
7

Ερώτηση 7. Στην παρακάτω εικόνα της εφαρμογής Google Calendar να υποδείξετε την
επιλογή που πρέπει να ακολουθήσετε έτσι ώστε να εκτυπώσετε το ημερολόγιο.
(Μον.1)

α

β

γ

δ

ε

στ

η

ΤΕΛΟΣ Γ ΜΕΡΟΥΣ

537

Σελίδα 4 από 8

ΜΕΡΟΣ Ε. (10 μονάδες)
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ- Να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρού τεχνικού
προβλήματος, μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή.)
Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Απαντήσεων που σας δόθηκε.
Ερώτηση 1. Σας έχει ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν χάρτη με όνομα «Κούρης –
Ασπρόκρεμμος» και να δώσετε την περιγραφή «Τα Δύο Μεγαλύτερα Φράγματα
της Κύπρου». Πιο κάτω δίνονται τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να το
πράξετε αυτό, αλλά ανακατεμένα. Να τα βάλετε στην ορθή σειρά.
(Μον. 1)
(1)

(2)
(3) Εισαγωγή στον λογαριασμό gmail
https://www.google.com/mymaps

και

επίσκεψη

στην

ιστοσελίδα

(4)
Ερώτηση 2. Θέλετε να προσθέσετε στρώμα (layer) στο χάρτη και να του δώσετε το όνομα
«Φράγματα!!!». Ποιο από τα παρακάτω θα επιλέξετε για να το πετύχετε αυτό;
(Μον. 0.5)
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Ερώτηση 3. Θέλετε να βάλετε σημεία ενδιαφέροντος στο φράγμα του Κούρη και στο
Φράγμα του Ασπρόκρεμμου ποιο από τα παρακάτω εικονίδια θα επιλέξετε για
να προσθέσετε σημεία ενδιαφέροντος στο χάρτη; (Μον. 1)

1

2

3

4

5

6

7

Ερώτηση 4. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας πολύγωνου σε ένα χάρτη θα πρέπει μεταξύ
άλλων να χρησιμοποιήσετε και τα τέσσερα πιο κάτω εικονίδια.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Για το κάθε εικονίδιο (α), (β), (γ), (δ) πιο πάνω να αντιστοιχίσετε την ορθή επεξήγηση
από τον πιο κάτω πίνακα (μία επεξήγηση δεν θα χρησιμοποιηθεί).
(Μον. 2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Μετακίνηση και ανεύρεση του σημείου που θέλουμε
Ονομασία και περιγραφή πολυγώνου
Μεγέθυνση του χάρτη
Τοποθέτηση σημείου αναφοράς
Δημιουργία πολυγώνου που να περιλαμβάνει το σημείο που θέλουμε.

Ερώτηση 5. Σας δίνετε η πιο κάτω οδηγία: Στο φράγμα του Κούρη να δημιουργήσετε ένα
πολύγωνο μέσα στο οποίο να περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή του
φράγματος, δηλαδή η λίμνη που σχηματίζεται από το φράγμα.
Να βάλετε τα εικονίδια της ερώτησης 4 με την ορθή σειρά ώστε να πετύχετε
αυτό που ζητά η συγκεκριμένη ερώτηση.
(Μον.1)
Ερώτηση 6. Θέλετε να σχεδιάσετε την οδική διαδρομή μεταξύ του φράγματος του Κούρη και
του φράγματος του Ασπρόκρεμμου.
(α) Ποιο εικονίδιο θα επιλέξετε για τη δημιουργία διαδρομής;
1

2

3

4

5

6

7

(β) Ποιο εικονίδιο θα επιλέξετε για την οδική διαδρομή;

8

9

(Μον.0.5)

(Μον.0.5)

10
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Σελίδα 6 από 8

(γ) Τι θα συμπληρώσετε στο σημείο Α και τι στο σημείο Β για να δημιουργηθεί η διαδρομή;
(Μον.0.5)

(δ) Ποιο από τα εικονίδια θα επιλέξετε για να μετρήσετε την απόσταση (σε ευθεία γραμμή)
από το φράγμα του Κούρη στο φράγμα του Ασπρόκρεμου.
(Μον. 0.5)

1

2

3

4

5

6

7

Ερώτηση 7. Στο παράδειγμα της προηγούμενης ερώτησης, ποια δυνατότητα μας δίνει η
εξαγωγή του χάρτη σε αρχείο KML;
(Μον. 0.5)
(α) Να αποθηκεύσουμε ολόκληρο τον χάρτη.
(β) Να αποθηκεύσουμε μόνο τα σημεία ενδιαφέροντος.
(γ) Να τον ανοίγουμε και να τον επεξεργαζόμαστε και μέσα από την εφαρμογή Google
Earth.
(δ) Να αποθηκεύσουμε μόνο τις οδηγίες για μετάβαση από το φράγμα του Κούρη στο
φράγμα του Ασπρόκρεμου .
Ερώτηση 8. Να εκτελέσετε όλα τα παρακάτω:
(α) Έχετε ενεργοποιήσει την εφαρμογή Google Earth και έχετε κάνει αναζήτηση της
Κύπρου. Θέλετε να δημιουργήσετε έναν φάκελο με τίτλο «Αλυκές Στην Κύπρο». Ποιο
εικονίδιο από τα παρακάτω θα επιλέξετε για να το κάνετε αυτό;
(Μον.0.5)

3

4

2

1
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Σελίδα 7 από 8

(β) Με ποιο εικονίδιο μπορείτε να προσθέσετε σημεία ενδιαφέροντος για τις δύο μεγάλες
αλυκές που υπάρχουν στην Κύπρο: α) Αλυκή Λεμεσού και β) Αλυκή Λάρνακας;
(Μον. 0.5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ερώτηση 9. Τα πιο κάτω σημεία (1) μέχρι (5) αποτελούν τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσει κάποιος στην εφαρμογή Google Earth για να κάνει μια περιήγηση
μεταξύ των δύο μεγάλων αλυκών που υπάρχουν στην Κύπρο και στη συνέχεια
να αποθηκεύσει αυτό το ταξίδι σε μορφή KML. Τα βήματα όμως δεν είναι με την
ορθή σειρά.
(1) Επιλογή του εικονιδίου

.

(2) Επιλογή του φακέλου στον οποίο θα γίνει η περιήγηση.
(3) Επιλογή του κουμπιού για αποθήκευση της
περιήγησης.
(4) Αποθήκευση της περιήγησης σε μορφή KML.
(5) Καθορισμός ονόματος της περιήγησης.
Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω επιλογές αναφέρεται στην ορθή σειρά βημάτων.
(Μον.1)
(α) (2),(1),(3),(4),(5)
(β) (1),(2),(3),(5),(4)
(γ) (1),(2),(3),(5),(4)
(δ) (2),(1),(3),(5),(4)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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Σελίδα 8 από 8
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθημα: ΛΟΓΙΚΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
07:45 – 09:45
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
ΜΕΡΟΣ Α΄

(20 μονάδες)

Α1. Καθένα από τα στοιχεία της στήλης Α αντιστοιχεί με ένα στοιχείο της στήλης Β. Να
γράψετε στο τετράδιο εξέτασής σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα από τον
κάθε αριθμό το γράμμα της στήλης Β το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Ιδεαλιστικός μονισμός

α. «Κατηγορική προσταγή»

2. Φυσικαλισμός

β. «Πνεύμα»

3. Αριστοτέλης

γ. «Θεωρία της ταυτότητας»

4. Καντ

δ. «Θεωρία της αλληλεπίδρασης»

5. Ντεκάρτ

ε. Ηθικά Νικομάχεια
(5 Χ 2 = 10 μονάδες)

Α2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή
λανθασμένο, γράφοντας στο τετράδιο εξέτασής σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση, τη λέξη «σωστό» ή «λάθος».
α. Είναι σχεδόν γενικά αποδεκτό ότι το κυριότερο ερώτημα της μεταφυσικής είναι το «τι
είναι το ον».
β. Η ηθική φιλοσοφία διερευνά βασικές έννοιες, όπως αξίες, κανονιστικές αρχές,
δικαιώματα και καθήκοντα, που αφορούν στη ρύθμιση της συμπεριφοράς μας απέναντι
στους συνανθρώπους μας.

1
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γ. Το ερώτημα «Γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτα;» δεν είναι ένα μεταφυσικό
ερώτημα.
δ. Ορισμένοι φιλόσοφοι με υλιστική διάθεση, ακολουθώντας τον Σπινόζα, ισχυρίζονται
ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουμε μία θεωρία διπλής όψης. Η θεωρία αυτή δέχεται μόνο
ένα είδος φυσικών οντοτήτων, των οποίων όμως η ουσία έχει δύο διαφορετικά,
αναπόσπαστα συνδεδεμένα είδη ιδιοτήτων, τις πνευματικές και τις υλικές.
ε. Μία από τις πρώτες αναλύσεις σχετικά με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, από την
εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, επισημαίνει ότι η τέχνη αποτελεί έκφραση των
συναισθημάτων του δημιουργού.
(5 Χ 2 = 10 μονάδες)
ΜΕΡΟΣ Β΄

(40 μονάδες)

Β1. Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα (έκτασης 100-150 λέξεων) για τους
δύο όρους που ακολουθούν:
(α) «Φυσικαλισμός»
(β) «Ωφελιμισμός»
Β2. Ποια είναι τα δύο βασικά ήδη μονισμού; Εξηγήστε.
Β3. Ποιες δυσκολίες έχει να αντιμετωπίσει κάποιος που επιθυμεί να ακολουθήσει τη
γραμμή του ωφελιμισμού; Εξηγήστε.
Β4. Τι εννοεί ο Αριστοτέλης υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι «έλλογο ον»;
Εξηγήστε.
B5. Γιατί φαίνεται να είναι απαραίτητη η πολιτική οργάνωση των ανθρώπινων
κοινωνιών; Εξηγήστε.
(5 Χ 8 = 40 μονάδες)
ΜΕΡΟΣ Γ΄

(40 μονάδες)

Γ1. Αφού μελετήσετε τα πιο κάτω παραθέματα και αξιοποιήσετε τις φιλοσοφικές σας
γνώσεις, να απαντήσετε στο ερώτημα που ακολουθεί:

Παράθεμα 1ο:
«Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να είναι κατά τον Αριστοτέλη ελλειπτική,
υπερβολική η μεσαία. Η υπερβολή και η έλλειψη ως άκρα χαρακτηρίζονται κακίες, ενώ
2
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το μέσο αρετή. Η μεν υπερβολή αξιολογείται ως ελαττωματική, η έλλειψη ως αφορμή
κατάκρισης και η μεσότητα ως αφορμή επαίνου, επειδή ευκολότερα κάποιος ακολουθεί
την κακία και δυσκολότερα την αρετή».
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1106b)

Παράθεμα 2ο:
«Ο δε Μ. Βασίλειος αφού χαρακτηρίζει την αρετή ως μεσότητα και συμμετρία, αξιολογεί
τις ελλείψεις και τις υπερβολές ως αμετρία και αίσχος».
(Μέγας Βασίλειος, Εις Ησαΐαν 174, PG 30, 409c)

Ερώτημα: Ποια θεωρία του Αριστοτέλη διαφαίνεται μέσα από το πρώτο παράθεμα;
Αφού αναλύσετε την ιδέα αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις φιλοσοφικές έννοιες της
«ευδαιμονίας» και της «αρετής», να εξετάσετε και να εξηγήσετε εάν ο Μέγας Βασίλειος,
με βάση το δεύτερο παράθεμα, συμφωνεί με τη συγκεκριμένη θεωρία του Αριστοτέλη.
Γ2. Αφού μελετήσετε τα πιο κάτω παραθέματα και αξιοποιήσετε τις φιλοσοφικές σας
γνώσεις, να απαντήσετε στο ερώτημα που ακολουθεί:
Παράθεμα 1ο:
«Ενώ στην πραγματεία "Για την ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους" ο Ρουσσώ
διατείνεται, πως ο πόλεμος ξεσπά με την εμφάνιση της ιδιοκτησίας και της κοινωνίας, στο
"Κοινωνικό Συμβόλαιο" ισχυρίζεται ότι το Συμβόλαιο και το Κράτος περιορίζουν
σημαντικά τους πολέμους και την ανασφάλεια της φυσικής κατάστασης».
(Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, εκδ. Δ. Δαρέμα, Αθήνα 1963, σ. 26-27)

Παράθεμα 2ο:
«Ο Χομπς ισχυρίζεται ότι για να αποκτήσουν, επομένως, νόημα τα ονόματα δίκαιο και
άδικο πρέπει να υπάρξει μία εξαναγκαστική εξουσία που να επιβάλλει σε όλους εξίσου
την τήρηση των συμβάσεων, απειλώντας τους με τιμωρία μεγαλύτερη του οφέλους που
προσδοκούν να αποκομίσουν από την αθέτησή τους».
(Τόμας Χομπς, Λεβιάθαν, Τόμος Α΄, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1989, σ. 213)

Ερώτημα: Αφού εξηγήσετε την κύρια ιδέα η οποία διατυπώνεται μέσα από το πρώτο
παράθεμα να εξετάσετε και να εξηγήσετε τι εισηγείται ο Χομπς, με βάση το δεύτερο
παράθεμα, διατυπώνοντας ταυτόχρονα και τη δική σας άποψη.
(2 Χ 20 = 40 μονάδες)
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ: Δύο ώρες και τριάντα λεπτά (2:30΄)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 Ιουνίου 2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7.45 π.μ.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ





ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Το Μέρος Α΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 2 ερωτήσεις.
Ερώτηση Α1: (Μονάδες 25)
Ερώτηση Α2: (Μονάδες 25)

Α1.
Κ.Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου ποιητού εν Kομμαγηνή˙
595 μ.X.»
(Διδαγμένο)
Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου
είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.
Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά.
Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως,
που κάπως ξέρεις από φάρμακα·
νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω.
Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.—
Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,
που κάμνουνε —για λίγο— να μη νοιώθεται η πληγή.
(1921)
Ερωτήσεις:
Α1(α) Σε μια πρώτη γραφή (1918), το ποίημα έφερε τον τίτλο «Μαχαίρι». Να
εξηγήσετε γιατί τελικά ο ποιητής επιλέγει έναν τόσο εκτενή και πλούσιο σε
λεπτομέρειες τίτλο.
(μονάδες 10)
Α1(β). I. Να περιγράψετε σε ποια ψυχική διάθεση βρίσκεται το ποιητικό υποκείμενο
και να σχολιάσετε δύο σχήματα λόγου με τα οποία αποδίδεται αυτή.
II. Να αναλύσετε τι αναμένει το ποιητικό υποκείμενο από την «Τέχνη της Ποιήσεως»
στην οποία προστρέχει.
(μονάδες 15)
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Α2. Αλμπέρ Καμύ, «Γράμμα σ’ ένα φίλο Γερμανό» (απόσπασμα)

(Διδαγμένο)

[...] Αφήστε καλύτερα vα σας διηγηθώ το εξής: Από μια φυλακή που ξέρω, κάπου
στη Γαλλία, μιαν αυγή ένα φορτηγό, που τ' οδηγούσαν οπλισμένοι στρατιώτες,
μεταφέρει έντεκα Γάλλους στο νεκροταφείο, όπου θα τους τουφεκίσετε. Από τους
έντεκα οι πέντε ή έξι είχαν κάνει πραγματικά κάτι: ένα παράνομο φυλλάδιο, μερικές
συναντήσεις — και πιο πολύ η άρνηση. Κάθονται ασάλευτοι στο εσωτερικό του
φορτηγού, με το φόβο φωλιασμένο στην καρδιά τους βέβαια, αλλά θα τολμούσα να
πω, με τον κοινό φόβο που σφίγγει κάθε άνθρωπο μπροστά στο άγνωστο, ένα φόβο
που το κουράγιο συμφιλιώνεται μαζί του. Οι άλλοι δεν έκαναν τίποτε. Και το να
νιώθεις ότι πεθαίνεις από πλάνη ή σαν θύμα κάποιας αδιαφορίας, κάνει πιο δύσκολη
αυτή την ώρα. Ανάμεσά τους, ένα παιδί δεκάξι χρονών. Γνωρίζετε το πρόσωπο των
εφήβων μας, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό εγκαταλείπεται στο φόβο, λεία του,
χωρίς ντροπή. Μην παίρνετε το περιφρονητικό σας χαμόγελο, τρίζουν τα δόντια του.
Βάλατε κοντά του έναν εξομολόγο, που έργο του είναι ν' απαλύνει σ' αυτούς τους
ανθρώπους τη σκληρή ώρα που περιμένουν. Πιστεύω πως μπορώ να πω ότι η
συζήτηση για τη μέλλουσα ζωή με ανθρώπους που σε λίγο θα εκτελεστούν δεν
τακτοποιεί τίποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν τελειώνουν
όλα στον κοινό λάκκο. Οι φυλακισμένοι μένουν βουβοί μέσα στο φορτηγό. Ο ιερέας
στρέφεται προς το παιδί, σωριασμένο στη γωνιά του. Εκείνο θα τον καταλάβει
καλύτερα. Το παιδί απαντά, γαντζώνεται απ’ αυτή τη φωνή, η ελπίδα ξανάρχεται. Και
στην πιο βουβή φρίκη, αρκεί καμιά φορά να μιλήσει ένας άνθρωπος και θαρρείς πως
όλα θα φτιάξουν. Δεν έκανα τίποτε, λέει το παιδί. — Ναι, λέει ο ιερέας, αλλά δεν είναι
αυτό το θέμα τώρα. Πρέπει να ετοιμαστείς να πεθάνεις. — Δεν είναι δυνατό να μη σε
καταλαβαίνουν. — Είμαι φίλος σου κι ίσως σε καταλαβαίνω. Αλλά είναι πια αργά, θα
'μαι κοντά σου, κι ο Καλός Θεός επίσης. Θα δεις, θα 'ναι εύκολο. Το παιδί γύρισε
αλλού το πρόσωπό του. Ο ιερέας μιλάει για το Θεό. Το παιδί πιστεύει; Ναι, πιστεύει.
Επομένως ξέρει ότι τίποτε δεν έχει σημασία μπροστά στην ειρήνη που το περιμένει.
Αλλά αυτή η ειρήνη τρομάζει το παιδί. […]
— Είμαι φίλος σου, ξαναλέει ο ιερέας.
[…] Δεν το καλοσκέφτεται, τραβά το σκέπασμα, γλιστρά στο άνοιγμα, πηδά.
Μόλις που ακούγεται το πέσιμό του, ένας θόρυβος από βιαστικά βήματα πάνω στο
δρόμο, κατόπιν τίποτε πια. Το χώμα πνίγει τον κρότο από το τρέξιμό του.
Αλλά το πλατάγισμα του μουσαμά, ο υγρός και δυνατός αγέρας του πρωινού
που ορμάει μέσα στο φορτηγό, κάνουν τον ιερέα και τους καταδίκους να στρέψουν τα
πρόσωπά τους. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, ο ιερέας ατενίζει προσεχτικά τα πρόσωπα
αυτών των ανθρώπων, που τον κοιτάζουν σιωπηλά. Ένα δευτερόλεπτο που ο
άνθρωπος του Θεού πρέπει ν' αποφασίσει ανάλογα με την κλίση του, αν είναι με
τους δήμιους ή με τους μάρτυρες. Αλλά να που χτύπησε στο χώρισμα που τον
απομονώνει από τους συντρόφους του. «Achtung!» Το σήμα κινδύνου δόθηκε. […]
Σας ξέρω, θα φανταστείτε πολύ καλά τα υπόλοιπα. Αλλά πρέπει να μάθετε ποιος
μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία. Είναι ένας Γάλλος παπάς. Μου 'λεγε: «Ντρέπομαι γι'
αυτόν τον άνθρωπο και μ' ευχαριστεί να σκέφτομαι ότι ούτε ένας Γάλλος παπάς δεν
θα 'χε δεχτεί να βάλει το Θεό του στην υπηρεσία του εγκλήματος». Ήταν αλήθεια.
Απλώς, αυτός ο ιερέας σκεφτόταν σαν εσάς. Ακόμα και μέσα στην πίστη του το
βρήκε φυσικό να υπηρετήσει τη χώρα του. Κι οι ίδιοι οι θεοί στον τόπο σας είναι
στρατευμένοι. Είναι μαζί σας, όπως λέτε, αλλά με τη βία. Δε διακρίνετε πια τίποτε,
δεν είσαστε παρά μια ορμή. Κι αγωνίζεστε τώρα με μόνα τα μέσα της τυφλής οργής,
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αφοσιωμένοι στα όπλα και στα βλήματα πιότερο παρά στην τάξη των ιδεών,
επιμένοντας πεισματικά στο να μπερδεύετε τα πάντα, ν' ακολουθείτε την έμμονη ιδέα
σας. Εμείς ξεκινήσαμε από τη διανόηση και τους δισταγμούς της, ανίκανοι απέναντι
στην οργή. Αλλά να που η περιπλάνηση τώρα τέλειωσε. Έφτασε ένα παιδί νεκρό, για
να προσθέσουμε στη διανόηση την οργή και στο εξής είμαστε δυο ενάντια σ’
έναν [...].
Ερωτήσεις:
Α2(α) Να εντοπίσετε τις δύο αντίθετες στάσεις ιερωμένων στο πιο πάνω απόσπασμα
και να τις σχολιάσετε. Τεκμηριώστε την απάντησή σας με στοιχεία από το κείμενο.
(μονάδες 15)
Α2 (β) Να εξηγήσετε τι προκαλεί την οργή των διανοούμενων εναντίον του ναζισμού.
(μονάδες 10)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Το Μέρος Β΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 2 ερωτήσεις.
Ερώτηση Β1: (Μονάδες 25)
Ερώτηση Β2: (Μονάδες 25)

Β1.
Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948»

(Διδαγμένο)

τούτη η εποχή
του εμφυλίου σπαραγμού
δεν είναι εποχή
για ποίηση
και άλλα παρόμοια:
σαν πάει κάτι
να
γραφεί
είναι
ως αν
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να γράφονταν
από την άλλη μεριά
αγγελτηρίων θανάτου
γι’ αυτό και
τα ποιήματά μου
είν’ τόσο πικραμένα
(και πότε — άλλωστε — δεν ήσαν;)
κι είναι
— προ πάντων —
και
τόσο
λίγα
(Έλευσις, 1948)
Φοίβος Σταυρίδης, «Graffiti»

(Αδίδακτο)

Για να ’σαι αληθινός μες στον καιρό σου
ρίξε την ποίηση στα σκυλιά
Από τις λέξεις κράτησε μονάχα
όσες φωτίζουν ώς την άκρη της οργής
Κι αν πούνε πως την ποίηση πρόδωσες
μη φοβηθείς όσο θα λες αλήθεια.
Αυτός που πνίγεται δεν τραγουδά∙
Ουρλιάζει.
(Απομυθοποίηση, 1978)
Ερωτήσεις:
Β1(α). Κεντρικό θέμα των δύο πιο πάνω ποιημάτων είναι η διαδικασία της ποιητικής
δημιουργίας σε δύσκολους καιρούς. Να εξηγήσετε πώς παρουσιάζεται η διαδικασία
αυτή σε κάθε ένα από τα δύο ποιήματα.
(μονάδες 15)
Β1(β). Να συγκρίνετε το ύφος στα δύο πιο πάνω ποιήματα. Δικαιολογήστε με
στοιχεία από αυτά.
(μονάδες 10)

B2. Γιώργος Ιωάννου, «Ομίχλη» (απόσπασμα)

(Διδαγμένο)

Δεν ξέρω πια τι γίνεται με την ομίχλη κι αν εξακολουθεί να πέφτει τόσο πηχτή ή
μήπως χάθηκε ολότελα κι αυτή, όπως η πάχνη πάνω απ' τα πρωινά κεραμίδια.
Bλέποντας την παρθενική πάχνη να γυαλίζει παντού, λέγαμε: "Eίχε κρύο τη νύχτα" ή
"τα λάχανα θα γίνουν με την πάχνη πιο γλυκά· πρέπει να κάνουμε ντολμάδες".
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Όταν ερχόταν ο καιρός της ομίχλης, είχα πάντα το νου μου σ' αυτήν. Mέρα τη μέρα
περίμενα να με σκεπάσει κι εγώ να χώνομαι αθέατος μέσα της. Θλιβόμουν όμως
πολύ, όταν έπεφτε τις καθημερινές, την ώρα που βασανιζόμουν με τα χαρτιά στο
γραφείο. Παρακαλούσα να κρατήσει ώς το βράδυ, συνήθως όμως γύρω στο
μεσημέρι διαλυόταν από έναν ήλιο ιδιαίτερα δυσάρεστο.
Mα, καμιά φορά, όταν ξυπνώντας τ' απόγευμα, την ώρα που έλεγα αν θα πάω στο
σινεμά ή στο καφενείο, έβλεπα αναπάντεχα απ' το παράθυρο το απέραντο θέαμα της
ομίχλης, άλλαζα αμέσως σχέδια και πορείες. Σήκωνα το γιακά της καμπαρντίνας,
κατέβαινα με σιγουριά τα σκαλιά κι έφευγα για την παραλία, χωρίς ταλαντεύσεις. H
ομίχλη είναι για να βαδίζεις μέσα σ' αυτήν. Διασχίζεις κάτι που είναι πυκνότερο από
αέρας και σε στηρίζει. Aλλά και κάτι ακόμα· ομίχλη χωρίς λιμάνι είναι πράγμα
αταίριαστο.
H ομίχλη ήταν ακόμα πιο γλυκιά, όταν την ψιλοκεντούσε εκείνη η βροχή, η πολύ ψιλή
βροχή του ουρανού μας. Aυτή που δε σε βρέχει, μα σε ποτίζει μονάχα και
φυτρώνουν πιο λαμπερά τα μαλλιά σου την άλλη βδομάδα. Kαι τότε έπαιρναν νόημα
τα φώτα και τα τραμ και τα κορναρίσματα. Aκόμα κι οι πολυκατοικίες γίνονταν
ελκυστικές μες στην αχνάδα.
Kι ύστερα έφτανα στο καφενείο του λιμανιού, αυτό που από χρόνια είναι
γκρεμισμένο, να ξαναβρώ την παρέα μου. Kι όταν δεν ήταν εκεί –και δεν ήταν ποτέ
εκεί– καθόμουν ώρες και καρτερούσα. Πίσω απ' τα τζάμια διαβαίναν αράδα οι σκιές
αυτών, που τώρα έχουν πεθάνει. Kολλούσαν το μούτρο τους για μια στιγμή στο
θαμπό τζάμι κι άλλοι έμπαιναν μέσα, ενώ άλλοι τραβούσαν ανατολικά για τον Πύργο
του Aίματος. Kι αν δε μου έγνεφε κανείς, έβγαινα κι ακολουθούσα μια σκιά, που ποτέ
δεν μπορούσα να προφτάσω.
Δε θυμάμαι από πού ερχόταν εκείνη η ομίχλη· μάλλον κατέβαινε από ψηλά. Tώρα,
πάντως, ξεκινάει βαθιά απ' τα όνειρα. Aυτά που χρόνια μένανε σκεπασμένα μ' ένα
βαρύ καπάκι, που όμως πήρε απ' την πίεση για καλά να παραμερίζει.
Πέφτει πολλή ομίχλη, γίνομαι ένα μ' αυτήν, και ξεκινάω. Aκολουθώ άλλες σκιές
ονοματίζοντάς τες. Περπατώ κοιτάζοντας το λιθόστρωτο. Aυτό σε πολλούς δρόμους
και δρομάκια ακόμα διατηρείται. Δεν υπάρχει, βέβαια, ανάμεσα στις πέτρες το
χορταράκι, που φύτρωνε τότε. Όλα έχουν γκρεμίσει ή ξεραθεί. Kανένας θάνατος δεν
είναι καλός. Ω, και να ’ταν αλήθεια, αυτό που λένε, πως θα τους ξαναβρούμε όλους…
Aκολουθώντας τις σκιές μπαίνω πάντα στον ίδιο δρόμο. Tα δέντρα και τα φυτά
θεριεύουν μες στη μοναξιά και τη θολούρα. Γίνονται σαν κάστρα τεράστια. Φτάνω
στο αγέρωχο σπίτι το τυλιγμένο με κισσούς και φυλλώματα. Παρόλο που οι σκιές
κοντοστέκονται και σα να μου γνέφουν, εγώ δεν πλησιάζω καν στην Πορτάρα.
Θαρρώ πως μόνο αγαπημένο πρόσωπο θα με πείσει κάποτε να την περάσω.
Φεύγω και ξαναχάνομαι μέσα στα τραμ, τα φώτα και την κίνηση. O νους μου είναι
κολλημένος στην ομίχλη και σ' όλα όσα είδα μέσα σ' αυτήν. Προσπαθώντας να
ξεχαστώ περπατώ πολύ τις ομιχλιασμένες νύχτες. Aισθάνομαι κάποια ανακούφιση με
το βάδισμα. Tα μεγάλα βάσανα κατασταλάζουνε σιγά σιγά στο κορμί και
διοχετεύονται απ' τα πόδια στο υγρό χώμα.
(Η μόνη κληρονομιά, 1974)
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Ευγένιος Ο’Νηλ, Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα (απόσπασμα)
(Αδίδακτο)
Ταϊρόν: (Πίνουν) Τι γύρευες στη θάλασσα; Δεν είναι για βόλτα μ’ αυτήν την ομίχλη.
Έντμοντ: Λατρεύω την ομίχλη. Αν ήξερες τι ήταν για απόψε για μένα! Μια τέτοια
βραδιά χρειαζόμουνα. (Φαίνεται πιο ζαλισμένος από το ποτό)
Ταϊρόν: Πρέπει ν’ αποφεύγεις την υγρασία. Αυτό λέει η λογική.
Έντμοντ: Στο διάβολο η λογική! Είμαστε όλοι μας τρελοί! Τι να την κάνω τη λογική;
(Απαγγέλλει σαρκαστικά στίχους του Ντάουσον)
«Στο κόσμο αυτόν το γέλιο και το κλάμα
Το μίσος κι η αγάπη δεν κρατάνε.
Την πύλη όταν διαβούμε, πάλι αντάμα
Με μας στη λησμονιά, κι αυτά τραβάνε»
(Με βλέμμα απλανές)
Η ομίχλη ήταν εκεί που την ήθελα. Με περίμενε. Προχώρησα λίγο κι έπειτα κοίταξα
πίσω μου. Το σπίτι δε φαινότανε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Δεν έβλεπα τίποτα
μπροστά μου. Ψυχή δεν απάντησα. Έμοιαζαν όλα τυλιγμένα μ’ ένα πέπλο ονείρου,
τίποτα δεν φαινόταν αληθινό, αυτό ζητούσα –να βρεθώ σε έναν κόσμο όπου η
αλήθεια δεν είναι αληθινή και η ζωή κρύβεται από τον ίδιο τον εαυτό της. Πέρα από
το λιμάνι, στο δρόμο που πηγαίνει πλάι στη θάλασσα, ένιωθα ότι δεν πατούσα πια
πάνω στο χώμα. Η ομίχλη κι η θάλασσα είχαν γίνει ένα. Ήταν σαν να περπατούσα
στο βυθό, σαν να είχα καταποντιστεί εκεί από χρόνια. Σαν να ’μουν ένα φάντασμα
της ομίχλης, κι η ομίχλη το φάντασμα της θάλασσας. Κι ένιωθα τόσο ήρεμος. Δεν
ήμουνα παρά ένα φάντασμα μέσα σ’ ένα φάντασμα…
(Ευγένιος Ο’Νηλ, Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα, μφρ. Νίκος Γκάτσος,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2009, σσ. 131-132).
Ερωτήσεις:
Β2(α) Να εξηγήσετε με ποιον τρόπο επενεργεί το φαινόμενο της ομίχλης στη
ψυχοσύνθεση των δύο ηρώων στο πεζογράφημα «Ομίχλη» του Γ. Ιωάννου και στο
θεατρικό κείμενο του Ευγένιου Ο’ Νηλ Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα. Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στα δύο κείμενα.
(μονάδες 15)
Β2(β) Να προσδιορίσετε δύο εκφραστικά μέσα με τα οποία αποδίδεται η υγρή
ατμόσφαιρα της ομίχλης, σε κάθε ένα από τα δύο κείμενα.
(μονάδες 10)
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