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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΝΑ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

1.  Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 4 ( τέσσερα) θέµατα  και 
το κάθε θέµα βαθµολογείται µε 25 µονάδες.   

2.  Να δακτυλογραφήσετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα 
τέσσερα θέµατα, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα MS WORD.   

3.  Να διαβάσετε µε προσοχή τις ειδικές οδηγίες που δίδονται στο 
πάνω µέρος της κάθε σελίδας του δοκιµίου. 

4.  Να χρησιµοποιήσετε για όλα τα θέµατα τη γραµµατοσειρά Courier 
New 12 (font size).   

5.  Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να γράψετε το όνοµα ή τον 
κωδικό σας, στο κείµενο των ασκήσεών σας.   

6.  Οι επιτηρητές θα δώσουν δύο δισκέτες στον κάθε µαθητή/ τρια. 
Την πρώτη δισκέτα θα τη χρησιµοποιήσετε για το θέµα της 
ταχύτητας και τη δεύτερη για τα υπόλοιπα τρία θέµατα.    

7.  Το Πρώτο Θέµα είναι άσκηση ταχύτητας και έχει διάρκεια 10 
λεπτά. Να δηµιουργήσετε  ένα αρχείο µε το MS WORD και να το 
φυλάξετε (Save as…, 3.5 Floppy A:), στην πρώτη δισκέτα σας, 
γράφοντας στο File Name τον αριθµό υποψηφίου ( από το ατοµικό 
σας δελτίο), στη συνέχεια να πατήσετε Save. Με τη λήξη του 
δεκάλεπτου να σταµατήσετε να γράφετε. Οι επιτηρητές θα 
αναλάβουν να εκτυπώσουν την άσκησή σας και θα σας την 
παραδώσουν στο θρανίο σας. Αφού ελέγξετε το περιεχόµενο της 
εκτύπωσης µε την οθόνη του Η/Y σας και βεβαιωθείτε ότι είναι 
το ίδιο µε την εκτύπωση, θα κλείσετε το αρχείο µε την άσκηση 
ταχύτητας. Στη συνέχεια θα ανοίξετε ένα νέο αρχείο µε το MS 
WORD, όπου θα φυλάξετε τα υπόλοιπα τρία θέµατα στη δεύτερη 
δισκέτα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως και στην πρώτη 
δισκέτα. Επιβάλλεται να γίνεται φύλαξη (Save) των θεµάτων για 
λόγους ασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα.    

8.  Όταν τελειώσετε το δεύτερο µέρος µε τα τρία θέµατα, θα 
ενηµερώσετε ήσυχα τους επιτηρητές για να προχωρήσουν στην 
εκτύπωση των ασκήσεών σας. Ακολούθως οι επιτηρητές στην 
παρουσία σας θα καλύψουν και θα συνδέσουν στο εξώφυλλο όλες 
τις σελίδες µε τις ασκήσεις σας.   

9.  Και οι δύο δισκέτες παραδίδονται στους επιτηρητές. 
 

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα 
µε τον επεξεργαστή κειµένου (πρόγραµµα MS WORD)  ή τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, να το αναφέρετε αµέσως στους επιτηρητές. 
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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Χρόνος 10 λεπτά 

 
Να δακτυλογραφήσετε µόνο το κείµενο όχι τους αριθµούς στα δεξιά.  Να 
αφήσετε αριστερό και δεξί περιθώριο 2 εκ.  Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται  
να γίνεται κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και όχι µετά τη λήξη των 
δέκα λεπτών.  Το διάστηµα µεταξύ των γραµµών να είναι µονό (line spacing 
single).  

(Μονάδες 25) 
 

 
Οι εργατικές δυνάµεις, που απασχολούνται στην παραγωγή αγαθών, 
διαφέρουν τόσο πολύ από κείνες που παράγουν υπηρεσίες ώστε από 
τη σύγκρισή τους µπορούν να διαφανούν οι χαρακτηριστικότερες 
διαφορές µεταξύ των δυο αυτών παραγωγικών τοµέων. Μια ολοφάνερη 
αλλά και βαρυσήµαντη διαφορά είναι ότι οι περισσότερες εργασίες 
στον τοµέα των υπηρεσιών δεν απαιτούν ιδιαίτερη σωµατική 
δύναµη. Τούτο σηµαίνει ότι οι γυναίκες µπόρεσαν στον τοµέα αυτό 
να συναγωνιστούν µε τους άντρες κάτω από συνθήκες απόλυτης 
σχεδόν ισότητας και αυτό για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία. Ενώ 
στον τοµέα των υπηρεσιών οι γυναίκες κρατούν το 50 τοις εκατό 
σχεδόν των εργασιών, στον τοµέα των αγαθών δεν κρατούν παρά το 
20 τοις εκατό. 
 
Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής έχουν προ πολλού ήδη γίνει 
αισθητές και τα τελικά αποτελέσµατά της πιθανό να αποδειχτούν 
πολύ σηµαντικά. Η πλεονεκτική οικονοµική θέση των αντρών 
στηρίζεται µερικώς στη µεγαλύτερη τους σωµατική δύναµη, που 
τους καθιστά πιο κατάλληλους από τις γυναίκες για πολλά είδη 
εργασιών. Οι ανώτεροι µισθοί των αντρών οφείλονται βέβαια και 
στο ότι εκείνοι προσκολλώνται πιο σταθερά και µε τρόπο πιο 
συνεχή στην εργασία τους. Αλλ’ η ανάπτυξη της « οικονοµίας των 
υπηρεσιών» θα συντελέσει ασφαλώς στη µείωση της οικονοµικής 
ανισότητας µεταξύ των δυο φύλων, γιατί θα περιορίσει την 
επίδραση του παράγοντα  « σωµατική  αντοχή  και δύναµη». 
 
Άλλωστε, επειδή ακριβώς η σωµατική ρώµη έχει στον τοµέα των 
υπηρεσιών σηµασία λιγότερη, βρίσκουµε εκεί µεγαλύτερη αναλογία 
ηλικιωµένων εργατών. Οι γυναίκες, καθώς και οι σχετικά 
προχωρηµένης ηλικίας άντρες, ελκύονται επίσης προς τον τοµέα των 
υπηρεσιών, γιατί εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες για « µερική» 
απασχόληση. Το λιανικό εµπόριο, ιδίως, χρησιµοποιεί πάντα 
µερικώς απασχολούµενο προσωπικό µετά τον πόλεµο µάλιστα το 
αύξησε πολύ. Υπάρχουν ευτυχώς, συνεχώς περισσότερες 
παντρεµένες γυναίκες, άντρες προχωρηµένης ηλικίας και φοιτητές, 
που επιθυµούν ακριβώς εργασίες µε διάρκεια µικρότερη από την 
«κανονική». Έτσι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κατορθώνουν 
να αντιµετωπίζουν τις αιχµές χωρίς να επιβαρύνονται µε 
προσωπικό, που να πληρώνεται και για ώρες που δεν εργάζεται. 
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ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
Να δακτυλογραφήσετε σε τελική µορφή το πιο κάτω κείµενο µε 
διορθώσεις. Τα περιθώρια αριστερά και δεξιά να είναι 2 εκατοστά το 
καθένα και το διάστηµα µεταξύ των γραµµών (line spacing) να είναι 
1,5. Να χρησιµοποιηθεί η γραµµατοσειρά Courier New 12 (font size).
           

          (Μονάδες 25) 
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ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 
 

Να δακτυλογραφήσετε σε τελική µορφή την πιο κάτω επιστολή, σε µονό 
διάστηµα γραµµών (line spacing single), µε τη σύγχρονη µέθοδο, 
χρησιµοποιώντας σηµερινή ηµεροµηνία και γραµµατοσειρά Courier New 
12 (font size).  Να αφήσετε 4 κενές γραµµές στο πάνω µέρος της 
σελίδας.  Τα περιθώρια αριστερά και δεξιά να είναι 2 εκατοστά το 
καθένα.  

          (Μονάδες 25) 
 
 
 
 
ΑΠ/ Μ∆-122/2008 ( σηµεία αναφοράς) – Παραλήπτης: Εταιρεία 

Υποδηµάτων « ΑΛΦΑ» Λτδ Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 22 Βιοµηχανική 

Περιοχή Έγκωµης Λευκωσία 3044. Αγαπητοί κύριοι Μελετήσαµε την 

αγγελία σας στο προχθεσινό ∆ελτίο του Κυπριακού Εµπορικού & 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου σχετικά µε τα είδη που θέλετε να 

προµηθευτείτε, και µε χαρά αναφέρουµε τα εξής. ¶ Είµαστε οι 

διανοµείς πολλών σοβαρών εργοστασίων του τόπου µας, τα οποία 

µας εµπιστεύονται τα προϊόντα τους µε τόσο ευνοϊκούς όρους 

ώστε να µπορούµε να τα εξάγουµε σε τιµές πολύ χαµηλότερες από 

εκείνες των ανταγωνιστών µας. ¶ Για να πάρετε µια γενική ιδέα 

των ειδών που αντιπροσωπεύουµε, σας εσωκλείουµε τον πρόσφατο 

τιµοκατάλογο µας 508/ Α∆ και µερικά από τα πιο συνηθισµένα 

δείγµατα.  Επίσης, σας στέλνουµε δείγµα του πλαστικού 

τακουνιού, που θα είµαστε σε θέση να σας προµηθεύουµε από τις 

αρχές του νέου χρόνου σε 60 διαφορετικά είδη και σε 

καταπληκτική ποικιλία χρωµατισµών. ¶ Ελπίζουµε πως η προσφορά 

µας θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και αναµένουµε από εσάς 

ευνοϊκή ανταπόκριση. Με εκτίµηση Κ. Νικολάου Υπεύθυνος 

Πωλήσεων. ¶ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ - Τιµοκατάλογος 508/ Α∆ 
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
Να κατασκευάσετε τον πιο κάτω πίνακα αφού διαβάσετε προσεκτικά τις 
οδηγίες που ακολουθούν.  
 
Το πλάτος της πρώτης στήλης είναι 7 εκ. και των υπολοίπων 2,2 εκ. 
Το ύψος της πρώτης και της δεύτερης σειράς είναι 1 εκ. και των 
υπολοίπων 0,5 εκ.        

(Μονάδες 25) 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: Γραφείο Προγραµµατισµού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 100 
 

Ισοζύγιο Πληρωµών, Συναλλαγµατικά Αποθέµατα & 
Εξωτερικό Χρέος της Κύπρου 

 
1991 
£εκ. 

1992 
£εκ. 

1993 
£εκ. 

1994 
£εκ. 

1995 
£εκ. 

Εµπορικό Ισοζύγιο -781,9  -1092,1  -795,6  -870,9  -961,8  
Ισοζύγιο Άδηλων Πόρων 577,9  794,2  827,1  925,7  1012,7  
Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών -204,0  -297,9  31,5  54,8  50,9  
Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων 115,2  108,3  -42,2  83,2  -13,5  
Τακτοποιηµένα Στοιχεία 56,3  56,1  58,1  15,0  30,0  
Ισοζύγιο Πληρωµών -32,5  -133,5  47,4  153,0  67,4  
Συναλλαγµατικά Αποθέµατα 1071,2  1139,5  1345,6  1622,0  1780,0  
Εξωτερικό Χρέος 965,5  1036,3  1042,2  1062,8  1004,8  


