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SENIORS GO DIGITAL 

Εισαγωγή στους Η/Υ και Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης 
 

1. Αντιστοιχήστε την ενέργεια με το σωστό αποτέλεσμα: 

Το μονό πάτημα στο κουμπί του ποντικιού 

συνήθως 
επιλέγει ένα αντικείμενο. 

Το διπλό πάτημα στο κουμπί του ποντικιού 

συνήθως 

ανοίγει αντικείμενα, φακέλους και 

προγράμματα. 

 
διαγράφει αντικείμενα, φακέλους και 

προγράμματα. 

2. Βάλτε στην σωστή σειρά. 

Για να σύρετε ένα αντικείμενο κάπου αλλού, πρέπει να: 

1 Τοποθετήστε τον κέρσορα στο αντικείμενο που θέλετε να σύρετε. 

2 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο πλήκτρο του ποντικιού, προκειμένου να 

επιλέξετε το αντικείμενο. 

3 Σύρετε το αντικείμενο στην επιθυμητή τοποθεσία. 

 

3. Συμπληρώστε το κενό 

Προκειμένου να πληκτρολογήσετε έναν ειδικό χαρακτήρα, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε 

πατημένο το πλήκτρο _________ και το πλήκτρο με τον χαρακτήρα που θέλετε. 

a. Caps Lock 

b. Shift 

c. Tab 

 

4. Αντιστοιχήστε τις ενέργειες με το αντίστοιχο πλήκτρο: 

Caps Lock Εναλλάσσει τα πλήκτρα γραμμάτων μεταξύ κεφαλαίων και πεζών. 

Backspace Διαγράφει τον χαρακτήρα αριστερά του κέρσορα. 

Tab Δημιουργεί ένα διάστημα παραγράφου. 

Num Lock Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το πληκτρολόγιο αριθμών. 

Delete Διαγράφει το χαρακτήρα δεξιά του κέρσορα. 
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5. Με ποιο συνδυασμό πλήκτρων αλλάζετε τη γλώσσα εισαγωγής; 

a. Shift + Alt 

b. Shift + Tab 

c. Ctrl + Alt 

 

 

6. Βάλτε στην σωστή σειρά. 

Για να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi), θα πρέπει να: 

1 Σιγουρευτείτε ότι το  Wi-Fi είναι ενεργό στον υπολογιστή σας. 

2 Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων. 

3 Εισάγετε τον κωδικό, εάν ζητηθεί. 

4 Πατήστε Σύνδεση. 

 

7. Εάν δε γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, μπορείτε 

να πραγματοποιήσετε μία αναζήτηση στο Google, χρησιμοποιώντας κάποιες φράσεις-κλειδιά, 

σχετικές με τον ιστότοπο που θέλετε να επισκεφθείτε. 

a. True 

b. False 

 

8. Βάλτε στην σωστή σειρά. 

Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο του Word, θα πρέπει να: 

1 Συνδέστε έναν εκτυπωτή στον υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε τον. 

2 Πηγαίνετε στο αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε Ctrl + P. 

3 Ρυθμίστε στην εκτύπωση (π.χ. αριθμό των αντιτύπων, σελίδες, κτλ.). 

4 Πατήστε Εκτύπωση. 

 

9. Τι θα ήταν καλό να κάνετε όταν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον υπολογιστή; 

a.  Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή 

b.  Κλείστε τον υπολογιστή. 

c. Καλέστε έναν παροχέα Υπηρεσιών. 

 

10. Τι πρέπει να κάνετε αν ένα πρόγραμμα «κολλήσει»; 

a.  Κλείστε τον υπολογιστή. 

b. Ανοίξτε την Διαχείριση Εργασιών, πατώντας Ctrl+Alt+Delete και τερματίστε το πρόγραμμα. 

c.  Ελέγξτε τα καλώδια. 

 


