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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 11 ή 12 (font size)και ανάλογα µε τις οδηγίες του κάθε 

θέµατος.    

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) 

 

 

Η συνεχής ενηµέρωση για πρόληψη καρδιακών νοσηµάτων, αλλά 

ταυτόχρονα και η ωραία εµφάνιση στις παραλίες, θα κάνει ίσως 

πολλούς, που µέχρι σήµερα ανέβαλλαν την προσπάθεια να χάσουν 

τα περιττά τους κιλά, να πάρουν την απόφαση και να 

προσπαθήσουν να ακολουθήσουν, σταθερά, ένα πρόγραµµα που θα 

τους βοηθήσει να φέρουν τελικά το επιθυµητό αποτέλεσµα – να 

απαλλαγούν από τα περιττά κιλά που έχουν. 

 

Αρχικά θα πρέπει να τονίσουµε τη σωστή προσέγγιση που θα 

χρησιµοποιείται στο πώς θα ορίσει κάποιος πόσο περιττό βάρος 

έχει:  Ο προσδιορισµός του ποσοστού λίπους που έχει ένα 

άτοµο σε σύγκριση µε το ποσοστό που θα θεωρείται αποδεκτό 

είναι ο πιο σωστός τρόπος να υπολογίσει το άτοµο πόσα 

περιττά «κιλά» έχει.  Σ’ αυτήν την περίπτωση, γίνεται µια 

µέτρηση του ποσοστού του λίπους ενός οργανισµού και 

υπολογισµός των κιλών λίπους που έχει, γίνεται σύγκριση µε 

τους αντίστοιχους αριθµούς που πρέπει να έχει και έτσι 

καθορίζεται ποιος θα είναι ο στόχος του. 

 

Με τη µέτρηση του λίπους µπορεί επίσης να διαπιστώσει 

κάποιος κατά πόσο µε τη δίαιτα που ακολουθεί, πάντα κατόπιν 

συµβουλής διαιτολόγου, µειώνεται το λίπος του οργανισµού του 

όπως θα ’πρεπε να συµβαίνει ή αν χάνονται υγρά ή φθείρονται 

οι ιστοί του σώµατός του. 

 

Η λιποµέτρηση µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους.  Η πιο 

παλιά µέθοδος που εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και σήµερα 

σε πειράµατα είναι η υποβρύχια µέτρηση.  Σύµφωνα λοιπόν, µε 

τη µέθοδο αυτή το άτοµο του οποίου το λίπος θα µετρηθεί 

βυθίζεται σε µια συγκεκριµένη ποσότητα νερού.  Με τις 

µετρήσεις που γίνονται και την επεξεργασία τους, µε σχετικές 

εξισώσεις, υπολογίζεται το πόσο λίπος έχει το σώµα του.  Μια 

άλλη µέθοδος είναι εκείνη µε τους µετρητές χεριού που 

χρησιµοποιούνται για µέτρηση του λίπους σε διάφορα µέρη του 

σώµατος.  Οι χειριστές, µε την ειδικότητα που έχουν, µετά 

από επεξεργασία των αριθµών αυτών υπολογίζουν το ποσοστό 

λίπους στο σώµα.  Τα αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του χειριστή να 

µετρά σταθερά στο ίδιο σηµείο.      
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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) 

 

 

 

ΑΣ/ΤΣ-10/2009 (σηµεία αναφοράς) – Παραλήπτης:  Εταιρεία 

Ηλεκτρικών Ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚ» Λτδ Ευαγόρα Παλληκαρίδη 12 

Βιοµηχανική Περιοχή Αραδίππου Λάρνακα 2050.  Θέµα επιστολής: 

Σχέδια Οικοδοµής.  Αγαπητοί κύριοι  Σας εσωκλείουµε το 

Συµφωνητικό Έγγραφο για υπογραφή, αφού πρώτα το µελετήσετε 

προσεκτικά και παραβάλετε τα διάφορα κονδύλια του µε τα 

αντίστοιχα δικά σας.  ¶ Αναφορικά µε την επιθυµία σας να 

ξεκινήσετε το συντοµότερο την ανέγερση εργοστασίου στη 

Βιοµηχανική Περιοχή Αραδίππου, θα ήθελα να επισύρω την 

προσοχή σας στη σχετική παράγραφο του Συµβολαίου, η οποία 

προνοεί ότι ο αγοραστής τεµαχίου γης στην εν λόγω Βιοµηχανική 

Περιοχή δε δικαιούται να ανεγείρει οποιοδήποτε χτίσµα, του 

οποίου τα σχέδια δεν έχουν προηγουµένως εγκριθεί.  ¶ Συνεπώς, 

θα πρέπει να πληροφορήσετε τις αρµόδιες αρχές γι΄ αυτή σας 

την πρόθεση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και σχέδια που να 

δείχνουν το ύψος του υποστατικού, την πρόσοψη, την κάτοψη και 

άλλες λεπτοµέρειες καθώς και την ακριβή θέση όλων των 

γειτνιαζουσών οικοδοµών. ¶ Μόλις υπογράψετε το συνηµµένο 

Συµφωνητικό, παρακαλώ να µας το επιστρέψετε χωρίς 

καθυστέρηση. Με εκτίµηση Α. Ανδρέου Γενικός ∆ιευθυντής ¶ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
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