
 

 

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι laptop; (πολλαπλής επιλογής) 
2. Ποιες από τις παρακάτω είναι μονάδες εξόδου; (πολλαπλής επιλογής) 
3. Ποιες από τις παρακάτω είναι μονάδες εισόδου; (πολλαπλής επιλογής) 
4. Ποια από τα παρακάτω είναι μονάδα εισόδου – εξόδου; (πολλαπλής επιλογής) 
5. Σε ένα μουσικό CD μπορούμε να γράψουμε μέχρι πόσα λεπτά μουσικής; (πολλαπλής 

επιλογής) 70-80 
6. Σε ένα DVD τι μορφής αρχεία μπορούμε να εγγράψουμε; (πολλαπλής επιλογής) 
7. Να πληκτρολογήσετε σε νέα γραμμή μια φράση. (WORD, δραστηριότητα) 
8. Να πληκτρολογήσετε μια λέξη στα ελληνικά και μια λέξη στα αγγλικά σε νέα γραμμή.       

(WORD, δραστηριότητα) 
9. Στο πρόγραμμα της ζωγραφικής έχουμε τη δυνατότητα να αναστρέψουμε και να 

περιστρέψουμε μια εικόνα; (σωστό – λάθος) 
10. Ποιο είναι το μέγεθος του αρχείου «όνομα» ppt. το οποίο βρίσκεται στον  «όνομα» φάκελο 

σε bytes.(Windows, δραστηριότητα) 
11. Από τη επιλογή Εργαλεία>Επιλογές μεταβείτε στην καρτέλα Γενικά και επιλέξτε να 

εμφανίζεται 9 καταχωρήσεις στη λίστα με τα πρόσφατα χρησιμοποιούμενα αρχεία..( 
WORD, δραστηριότητα) 

12. Δημιουργήστε κάτω από τον φάκελο C:/ Πιστοποίηση δυο νέους υποφακέλους και να τους 
ονομάσετε………….. . .(Windows, δραστηριότητα) 

13. Από τον φάκελο C:/ Πιστοποίηση διαγράψτε το αρχείο ………. . .(Windows, 
δραστηριότητα) 

14. Μειώνοντας το ποσοστό του ζουμ στο περιβάλλον του Επεξεργαστή Κειμένου μπορούμε να 
εμφανίσουμε ___________________________μέσα στο όριο της οθόνης.(συμπλήρωσης 
κενού).                  Απάντηση: μεγαλύτερο μέρος της σελίδας.. (πολλαπλής επιλογής) 

15. Ποιο από τα παρακάτω βρίσκεται στο χώρο ανάπτυξης του κειμένου; α. πλαίσιο κειμένου, 
β.           β. πίνακας, γ. κείμενο, δ. εικόνα, ε. γράφημα.( WORD, πολλαπλής επιλογής) 

16. Να εμφανίσετε τα περιθώρια του κειμένου. ( WORD, δραστηριότητα) 
17. Να αποθηκεύσετε το ανοικτό έγγραφο στο φάκελο…………… με το όνομα………… . ..             

( WORD, δραστηριότητα) 
18. Να ανοίξετε το έγγραφο ………….. το οποίο βρίσκεται στο φάκελο ………….. . ..                       

( WORD, δραστηριότητα) 
19. Με την επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζονται ___________ σελίδες ανά οθόνη.         

( WORD, δραστηριότητα, πολλαπλής επιλογής ) Π.χ. τέσσερις 
20. Επιλέξτε όλο το κείμενο και στη συνέχεια αλλάξτε γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος 16 

στιγμές. ( WORD, δραστηριότητα) 
21. Να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων σχεδίασης. ( WORD, δραστηριότητα) 
22.  Για να τοποθετήστε την εικόνα δεξιά της δεύτερης παραγράφου χωρίς να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της παραγράφου τι πρέπει να κάνετε; ( WORD, δραστηριότητα, πολλαπλής 
επιλογής) 

23. Να εισάγεται την παράγραφο ………….. μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου με πλάτος 12,5 εκ. 
και ύψος 3,5 εκ. ( WORD, δραστηριότητα) 

24. Να καταργήσετε το περίγραμμα της εικόνας. ( WORD, δραστηριότητα) 
25. Το ανοικτό έγγραφο βασίζεται στο πρότυπο _________________.( WORD, δραστηριότητα, 

πολλαπλής επιλογής) 
26. Να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος στο πλαίσιο κειμένου στο προκαθορισμένο εφέ 

γεμίσματος με όνομα Ορίζοντας. ( WORD, δραστηριότητα) 
27. Να αποθηκεύσετε το τρέχον έγγραφο σε μορφή μόνο κειμένου (txt.) στο ίδιο φάκελο και με 

το ίδιο όνομα. ( WORD, δραστηριότητα) 
28. Ποια επιλογή εντολής θα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να ακυρώσετε την τελευταία σας 

ενέργεια; ( WORD, πολλαπλής επιλογής) 
29. Να διαγράψετε μόνο τα περιεχόμενα της περιοχής (Β3:C5) . ( EXCEL, δραστηριότητα) 



 

 

30. Nα επιλέξτε τη στήλη Ν και να τη διαγράψετε επιλέγοντας Delete. ( EXCEL, 
δραστηριότητα) 

31. Να μετακινήσετε ολόκληρη την εικόνα μέσα στην περιοχή που ορίζονται από τα κελιά Α1, 
C12.    ( EXCEL, δραστηριότητα) 

32. Να δημιουργήσετε μόνο ένα αντίγραφο της εικόνας και να το τοποθετήσετε στο ενεργό 
φύλλο εργασίας χωρίς να αλλάξετε το μέγεθός της. ( EXCEL, δραστηριότητα) 

33. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ενεργό φύλλο εργασίας ώστε να μην επιτρέπεται η τροποποίηση 
της βαθμολογίας των μαθητών. (EXCEL , σωστό – λάθος) 

34. Να μορφοποιήσετε κατάλληλα τη φράση μέσα στο πλαίσιο κειμένου ώστε να εμφανίζεται 
με έντονα και μπλε γράμματα; ( EXCEL, δραστηριότητα) 

35. Μεταφορά αριθμών από κελιά σε άλλα κελιά έτσι ώστε τα πρώτα να παραμείνουν κενά..                 
( EXCEL, δραστηριότητα) 

36. Πρόσθεση κελιών με χρήση τύπου – SUM - ( EXCEL, δραστηριότητα) 
37. Να τροποποιήσετε το γράφημα πίτας ώστε να εμφανίζονται δίπλα στα τμήματα του 

γραφήματος μόνο οι ετικέτες και όχι τα ποσοστά. ( EXCEL, δραστηριότητα) 
38. Αντιγραφή τύπου και επικόλληση σε άλλο κελί. Ποιος τύπος εμφανίζεται στο νέο κελί;                     

( EXCEL, πολλαπλής επιλογής)  
39. Να ρυθμίσετε το ενεργό φύλλο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς 

χρήστες ταυτόχρονα. ( EXCEL, δραστηριότητα) 
40. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν το διαδίκτυο διότι δεν προσφέρει κανένα εκπ/κό όφελος.           

( Internet, σωστό – λάθος) 
41. Θεματικοί κατάλογοι είναι _________________. ( Internet, πολλαπλής επιλογής) 
42. Ποια εντολή επιλέγουμε για να πάμε σε σελίδες που επισκεφτήκαμε πρόσφατα;                                

( Internet, πολλαπλής επιλογής) 
43. Με πόσα μεγέθη κειμένου μπορούμε να προβάλλουμε μια ιστοσελίδα;                                            

( Internet, πολλαπλής επιλογής) 
44. Προσθέστε την τρέχουσα ιστοσελίδα στα Αγαπημένα. ( Internet, δραστηριότητα)  
45. Να διαγράψετε από τα Αγαπημένα το αρχείο ………… από το φάκελο ………… .                     

( Internet, δραστηριότητα) 
46. Να βρείτε κάτι συγκεκριμένο π.χ. μια φράση σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας έναν 

δεσμό.       ( Internet, δραστηριότητα) 
47. Να ανοίξετε το φάκελο ………….. αλληλογραφίας και να βρείτε πόσα μηνύματα υπάρχουν.          

( Internet, δραστηριότητα) 
48. Πόσα μηνύματα έχετε λάβει από κάποιον συγκεκριμένο, π.χ. xxxxxx@sch.gr.                        

( Internet, δραστηριότητα) 
49. Ορισμός αρχικής σελίδας. ( Internet, δραστηριότητα) 
50. Μετονομασία σε μια ιστοσελίδα στα αγαπημένα. ( Internet, δραστηριότητα) 
51. Άνοιγμα δεσμού σε νέο παράθυρο. ( Internet, δραστηριότητα) 
52. Να προσαρμόσετε τον τρόπο προβολής των κουμπιών της Γραμμής εργαλείων ώστε να 

εμφανίζονται χωρίς ετικέτες κειμένου. ( Internet, δραστηριότητα) 
53. Μηχανή αναζήτησης με χρήση του ΟR ( Internet, πολλαπλής επιλογής) 
54. Να διαγράψετε μόνο μια λέξη από το πλαίσιο κειμένου σε μια διαφάνεια..              

(POWERPOINT , δραστηριότητα) 
55. Να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κειμένου από πάνω προς τα κάτω σε μια διαφάνεια. 

(POWERPOINT , δραστηριότητα) 
56. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό της διαφάνειας από οριζόντιο σε κάθετο.                     

(POWERPOINT , δραστηριότητα) 
57. Να αντιγράψετε ένα πλαίσιο κειμένου σε μια διαφάνεια. (POWERPOINT , δραστηριότητα) 
58. Να μετακινήσετε την διαφάνεια από τη θέση 3 να τη πάτε στη θέση 5.                         

(POWERPOINT , δραστηριότητα) 
59. Να αλλάξετε το φόντο της τρέχουσας διαφάνειας. (POWERPOINT , δραστηριότητα) 
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60. Να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς στο πάνω πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας. 
(POWERPOINT , δραστηριότητα) 

 


