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SENIORS GO DIGITAL
Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης
1.

Τι κάνουν τα πλήκτρα F1,...,F12 στο Word;

a. Ενεργοποιούν εντολές του προγράμματος.
b. Αλλάζουν τη μορφοποίησης της τρέχουσας παραγράφου.
c. Αλλάζουν τη μορφοποίησης του τρέχοντος επιλεγμένου κειμένου.
2.

Τι κάνει η εντολή Αναίρεση (Undo) στο Word;

a. Επαναφέρει τη προϋπάρχουσα κατάσταση στην τελευταία εντολή.
b. Διαγράφει το αρχείο που περιέχει το τρέχον αρχείο στο δίσκο.
c. Αφαιρεί όλες τις μορφοποιήσεις κειμένου στο αρχείο.
3.

Ποια από τις παρακάτω είναι η εντολή για την επιλογή ολόκληρης στήλης στο Excel;

a. Πατήστε στη συντεταγμένη της στήλης (A, B, C, …).
b. Γράψτε τη συντεταγμένη της στήλης (A, B, C, …) με το πληκτρολόγιο.
c. Γράψτε τη συντεταγμένη της στήλης (A, B, C, …) με το πληκτρολόγιο, κρατώντας το πλήκτρο Ctrl
πατημένο.
4.

Πώς κάνετε έναν υπολογισμό στο Excel;

a. Πληκτρολογείτε το =, μετά την έκφραση που θέλετε να υπολογιστεί και πατάτε το πλήκτρο Enter.
b. Πληκτρολογείτε την έκφραση που θέλετε να υπολογιστεί και πατάτε το πλήκτρο Enter.
c. Πληκτρολογείτε την έκφραση που θέλετε να υπολογιστεί και πατάτε τα πλήκτρα Alt + Enter.
5.

Τι είναι μία διαφάνεια στο PowerPoint;

a. Ένα στοιχείο παρουσίασης που μπορεί να περιέχει κείμενο και άλλο είδος ψηφιακού
περιεχομένου.
b. Μία μορφοποίηση κειμένου, συχνά χρησιμοποιούμενη στο PowerPoint.
c. Μία μορφή αποθήκευσης αρχείων.
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6.

Πώς τυπώνετε ένα αρχείο στο PowerPoint;

a. Ανοίγετε το μενού του αρχείου και επιλέγετε την εντολή Εκτύπωση.
b. Ανοίγετε την καρτέλα Εισαγωγή και επιλέγετε την εντολή Εκτύπωση.
c. Ανοίγετε την καρτέλα Αναθεώρηση και επιλέγετε την εντολή Ορθογραφικός Έλεγχος.
7.

Γιατί θεωρείται καλό να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου που θέλετε να
επεξεργαστείτε με το Photo APP;

a. Για να επιστρέψετε στην αρχική έκδοση της εικόνας, αν χρειαστεί.
b. Είναι περιττό να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το αρχείο, για να
εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο.
c. Για να κρατήσετε ένα αντίγραφο, ώστε να δοθεί ως δώρο σε κάποιον φίλο.
8.

Πώς αλλάζετε το μέγεθος μίας εικόνας με το Photo APP;

a. Επιλέγοντας Αλλαγή μεγέθους στο μενού των «τριών τελειών».
b. Αλλάζοντας το όνομα του αρχείου της εικόνας με ένα μικρότερο.
c. Κάνοντας μεγέθυνση ή σμίκρυνση, για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας, όπως
επιθυμείτε.
9.

Όταν δημιουργείτε ένα βίντεο με το Photo APP, πού μπορείτε να βρείτε τα πρωτότυπα αρχεία
που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αυτού του βίντεο;

a.

Στη βιβλιοθήκη του έργου.

b.

Στο Storyboard.

c.

Σε μία μονάδα USB.

10. Πού μπορούμε να δούμε τη σειρά των αρχείων, όταν δημιουργούμε ένα προσωπικό βίντεο με
το Photo APP;
a. Στο Storyboard.
b. Στη βιβλιοθήκη του έργου.
c. Στη γραμμή χρόνου του βίντεο.
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